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Abstract 
Due to the progress of renewable energy technologies and the intention of energy policymakers to 

use these clean and cheap resources, many studies have focused on ways to take advantage of these 

energies. Limitations, such as low capacity, output power uncertainty, and sustainability problems, 

make the use of distributed energy resources costly and difficult. Among distributed generation 

resources, renewable energy resources such as wind energy and solar energy are more 

environmentally friendly and are used more than other technologies. Despite the many advantages of 

these resources, their output power depends on such factors as wind speed and solar intensity, which 

cannot be accurately predicted. For this reason, the infiltration of high levels of these resources into 

power systems increases system uncertainty and can reduce reliability while system reliability is very 

important for power system designers and operators, as well as energy consumers. To solve these 

problems, a new concept, named virtual power plant, is proposed. A virtual power plant is a 

collection of distributed energy resources that come together to participate in the market. Virtual 

power plants can efficiently coordinate, aggregate, and manage different distributed energy resources 

such as distributed generation, energy storage systems, and controllable loads. These plants are 

flexible agents for a range of distributed energy sources that can be used in wholesale markets to 

provide services to system operators. The energy management system is the heart of a virtual power 

plant that coordinates the flow of power from generators, controllable loads, and energy storage 

devices. This paper proposes a full model for optimal planning of a virtual power plant if 

uncertainties of distributed generation sources such as wind and solar energy, as well as electrical 

vehicles, are considered. To prevent the negative effects of the presence of electric vehicles on 

electricity networks, especially in virtual power plants, it is necessary to charge these vehicles in a 

controlled manner and with careful planning. In addition, the demand response whose modeling is 

based on price-based demand response for non-users and encouragement-based for electric vehicles 

is optimized on two scenarios, and a 32-bus network is studied. The main goal of the research is to 

maximize the profit of the virtual power plant for the simultaneous use of load response and electric 

vehicles with the capability of connecting to the grid. 
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:چکیده

بیشتر  دهگذاران حوزه انرژی جهت استفادپذیر و حمایت سیاستیهای تجدهای استفاده از انرژیبا توجه به روند پیشرفت تکنولوژی

 ییهاتیمحدود ها در حال انجام است.این گونه انرژیاز یشتر هرچه ب یریگجهت بهرهدر این منابع پاك و ارزان، تحقیقات بسیاری از

سواخته  نهیپراکنده را پرهز ینرژااز منابع استفاده  ،یداریو مشکالت پا یتوان خروج تیقطع عدم ن،ییپا تیظرف لیاز قب شووار  و د

لوه نیدر ا .است هشد شنهادیپ یمجاز روگاهیبا عنوان ن دیجد یمشکالت،  مفهوماین رفع  یاست. برا مول کیو مقا  یبورا مودل کا

نورژ ریپراکنده نظ دیمنابع تول یهاتیکه عدم قطع یبه صورت شدهارائه  یمجاز روگاهین کی نهیبه یزیربرنامه شو وبواد  یا و  دیخور

سوخ یآن بر مبنا یبار که مدلساز ییگواز پاسخ ن،ی. عالوه بر اشده استدر نظر گرفته  ریکیلکتهمچنین خودرو های ا بوار پا گویی 

هود   تینها در و می باشد استفاده شده مبتنی بر قیمت برای بارهای معمولی و مبتنی بر تشویق برای خودروهای الکتریکی  توابع 

قورار  32و یک شبکه  گردیدهبهینه مختلط   حیصح یخط یزیربرنامه شارائه شده با رو عوه  موورد مطال توه شوینه  هود گرف  کوه 

اتصال  تیبا قابل یکیالکتر یبار و خودروها ییگوپاسخاستفاده همزمان از کار از  نیا یکه برا بوده یمجاز روگاهیسود ن یسازنهیشیب

  .شده استاستفاده به شبکه 
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 قدمهم -1

ختلفی برای تولید و تامین انرژی الکتریکی وجود مهای امروزه روش

کنندگان همواره به دنبال روشی هستند که دارد. با این وجود، مصرف

ترین هزینه و بیشترین قابلیت اطمینان دارای باالترین کیفیت، کم

حل قابل توجه برای راهمجازی دو  هایو نیروگاه هاباشد. ریزشبکه

الکتریکی در سیستم قدرت هستند که در  یی قابل اطمینان انرژتغذیه

اند. با توجه به اینکه این ساختارها های اخیر ارائه و توسعه یافتهسال

ریزی مناسب آنها بسیار باشند، برنامهمی پراکندهشامل منابع انرژی 

 حائز اهمیت است.

پراکنده  یبه صورت کارا منابع انرژ تواندیم یمجاز روگاهین کی

 یو بارها یانرژ رهیذخ یهاستمیپراکنده، س داتیتول لیمختلف از قب

با  ریاخ یهاکند. در سال تیریو مد عیقابل کنترل را هماهنگ، تجم

از  یبردارشبکه هوشمند، امکان بهره یتکنولوژ شرفتیو پ یسازادهیپ

که  یتر شده است. به صورتهمواره شیاز پ شیب یمجاز یهاروگاهین

 یسازادهیرا پ یمجاز روگاهیپروژه نیافته،  هتوسع یکشورهابسیاری از 

 اند.و اجرا کرده
هستند.  یمجاز روگاهین یاجزا نیتراز مهم یدیو خورش یباد روگاهین

توان  تغییراتاز  یکه ناش یمجاز روگاهیکاهش نوسانات توان در ن یبرا

 ،یگاز یهانیتورب رینظ یکمک یاست از منابع انرژ یدیو خورش یباد

پراکنده  دیگر منابع تولیو د یکیالکتر یخودروها ،یانرژ یاهسازرهیذخ

 روگاهیمفهوم ن یباال تی. به توجه به اهمشودیقابل کنترل استفاده م

آن انجام شده است  یبر رو یفراوان قاتیتحق ریاخ یهادر سال ،یمجاز

 ت،یظرف یکربندیپ لیاز قب یاهداف مختلف قاتیتحق نیکه ا

 شتریاند. هدف بسود را دنبال کرده شیفزااعملکرد و  یسازهماهنگ

 یمجاز روگاهیعملکرد ن یسازنهیبه نه،یزم نیانجام شده در ا قاتیتحق

ایجاد  .(Asmus , 2011 Pedrasaa, and et al 2010) بوده است

های مناسب سبب ایجاد انگیزه بازارهای برق و در نظر گرفتن تشویق

های پاسخگویی بار شده همکنندگان برای شرکت در برنابرای مصرف

و هم  کنندهمصرفهای پاسخگویی بار هم برای است. استفاده از برنامه

های وجود تشویق در صورتجهت که ین ا ازبرای شبکه مزایایی دارد؛ 

کننده سودآوری مالی خواهد داشت و برای شبکه مناسب، برای مصرف

 باشد. می توجه موردنیز به دلیل افزایش پایداری 

های اخیر خودروهای الکتریکی الوه بر مطالب بیان شده، در سالع

و خودروهای  ایناین که خودروهای الکتریکی هیبرید پالگپالگ

شود، به دلیل مزایایی که نسبت به دیگر انواع الکتریکی  را شامل می

اند. نقل دارند، توجه زیادی به خود جلب کرده و های حملتکنولوژی

زیست، سروصدای کم، بازده انرژی ل سازگاری با محیطماین مزایا شا

های های عملیاتی، پتانسیل استفاده از انرژیباال، کاهش هزینه

محلی و فراهم کردن خدمات جانبی از طریق  صورت بهتجدیدپذیر 

 . ( Wencong 2012)باشدحالت تبادل انرژی خودرو به شبکه می

ریزی نیروگاه ئله برنامهسبر اساس مطالب بیان شده مشخص است که م

قطعیت منابع انرژی تجدیدپذیر انجام مجازی باید با درنظر گرفتن عدم

شود تا نتایج بدست آمده مطابق واقعیت بوده و قابلیت اطمینان باالیی 

گو نیز باشند. عالوه بر این، خودروهای الکتریکی و بارهای پاسخداشته

که در نظر گرفتن آنها در  دعضو جدانشدنی نیروگاه مجازی خواهند بو

ریزی نیروگاه مجازی، منجر به افزایش سود صاحبان خودروهای برنامه

گو و همچنین افزایش سود نیروگاه مجازی الکتریکی و بارهای پاسخ

ریزی بهینه نیروگاه مجازی با برنامه مقالهشد. از این رو، در این خواهد

الکتریکی و  یقطعیت و همچنین خودروهادر نظر گرفتن عدم

 است. گویی بار مطالعه شدههای پاسخبرنامه

 یبرق را برا هایینههز موثر طوربه تواندیبار م پاسخگویی

نشان داده است  یقاتتحق این، بر عالوه. دهد کاهش کنندگانمصرف

ممکن  یافتهساختار  یدبازار برق تجد یکبار در  ییکه نبود پاسخگو

کنترل  Rahimi and et al) . (2010دوآن ش یاست منجر به فروپاش

 یاجرا یبرق برا کنندگانیهتغذ زا یبار، قبالً توسط تعداد یممستق

بار، خاموش و روشن  یمشده است. کنترل مستقبار اعمال ییپاسخگو

 Chu and et 2005).  شودمی شامل را کنندگانمصرف یلکردن وسا

al) گذاریروش هدف بر اساس یقیتشو یمت،کنترل ق یگر،د یاز سو 

 است یکپ هایدوره طول در برق مصرف کردن سردشده در دل

(2007 Herter)   .(2009 Triki and et al)  2011)درXiong and 

et al ) یکمصرف توان در  یریتمد یبرا یلوازم برق ریزیروش برنامه 

بر اساس طرح  یشبکه خانگ یک یسندگان،شده است. نو خانه استفاده

 24 افق در کنندگانبار مصرف یریتمد یبرا یزمان واقع زییربرنامه

 . اندکرده ارائه ساعته

به عنوان بار  ییپاسخگو، (.Samadi and et al 2010)در مرجع 

 ینشده است. ا یولتاژ بررس یحفاظت شبکه از فروپاش یبرا ابزاری

کرده است که قادر به کنترل مقدار کاهش بار در  یطراح یمقاله روش

بار  یفتبر مدل ش یبار مبتن ییمختلف است. روش پاسخگو هایلمح

شده است. در مقاله  ارائه ( .Mohsenian-Rad and et al 2010)در 

شده  مصرف برق استفاده رنامهب بندیفرمول یبرا یباز یاز تئورفوق 

سمت  یشنهادپ یکردرو  ( .Adika and et al 2014)است. در مرجع 

 یشنهادشده است. پخانه ارائه  یانرژ یریتمد یبرا یشپ-روز یتقاضا

در حال ظهور است که  یانرژ یریتروش مد یکسمت تقاضا 

 یمصرف خود در تبادل برا یمنحن ییرتغ برای را کنندگانمصرف

 . دهدیقرار م أثیرتحت ت یمال هایپاداش
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ارائه  یمختلف یسمت تقاضا یشنهادپ هایاز محققان مدل یتعداد

 کنندگانتوان و مصرف کنندگانیهتغذ یبرا یشنهادپ استراتژی. نداکرده

 هدف. است شده ارائه (.Wen and et al 2001)   در برق بزرگ

 اجتماعی رفاه کردن حداکثر برق، کنندگانو مصرف کنندگانتغذیه

تابع  یبخود بر اساس انتخاب ضرا هاییشنهادتوسط قرار دادن پ

 یکژنت یتمالگور بر یمبتن ینهبه یشنهادپ یتقاضا است. استراتژ-عرضه

و آن  خرندیم فروشیعمده بازار در را توان که برق فروشانخرده یبرا

 ارائه ( Herranz 2012) در دهند،یارائه م نهایی کنندگانرا به مصرف

بازار  یواقع هایطرح خود را به دو سال از داده یسندگان،شده است. نو

برق،  فروشانخرده یبرا ینهن کاهش عمده هزدنشان دا یبرا یااسپان

انتخاب  یبرا ( .Richter and et al 1998)  مرجع . درانداعمال کرده

 یکژنت یتمو الگور یمتق بینی، از پیشمناسب یشنهادپ یاستراتژ

 نویسیبرنامه های مبتنی برروشمقاالت،  یگرشده است. د استفاده

سمت تقاضا در بازار برق  شنهادیاشکال مختلف پ یاجرا یبرا یاضی رار

 ( Conejo and et al, 2002 Contreras 2002)اندارائه کرده

 یکه تاکنون برا ییهاروش دهدهای انجام شده نشان میبررسی

نواقص  یبرخ یارائه شده است دارا یمجاز روگاهیعملکرد ن یسازنهیبه

بررسی  ها. در زیر برخی از مهمترین این ضعفباشئدیها مو ضعف

 است.شده

 در نظر گرفته نشده است.  ستمیس یهاتیعدم قعط یتمام •

 شتریهر چه ب یسازنهیبه به تواندیبار م ییاستفاده از پاسخ گو •

 کمک کند.  یمجاز روگاهین

 .انجام نشده است قیبه صورت دق یکیالکتر یخوردوها یمدلساز •

 سازرهیبه عنوان ذخ یکیعدم استفاده از خودروهای الکتر •

 یکیالکتر

متعدد  یع، در مطالعاتتوز هایبر شبکه یکیالکتر یخودروها یرتأث

 یقیتحق ( .Steen and et al 2012)است. در مرجع  شده یبررس

در  یکیالکتر یخودروها ریزیسه روش برنامه یمنظور بررسبه

شده است. شارژ و دشارژ کنترل نشده، حداقل  انجام یعتوز هایشبکه

سود  یشنما یتوان برا اتحداقل تلف هاییتراتژسشارژ و ا ینههز

شده است.  یسهمقا یکیالکتر یخودروها شدهیریتمد یکاربردها

خانه هوشمند را  یک، (Linni and etl 2013)مرجع  یسندگاننو

با استفاده از دو  یبار خانگ یانسبهبود وار یکرده و برا یبررس

. اندتالش کرده ساکنان یشخص یناپالگ یبریده یکیالکتر یخودرو

 ریزیبرنامه هایژیاسترات (.Yifeng and et al 2012)در مرجع

است. در مقایسه شده  یکیالکتر یخودروها یبرا یو محل یکل ینهبه

 یدجد یروش یسندگاننو  ( .Sundstrom and et al 2012) مرجع 

 ینهبه ریزیبرنامه برای توان و ولتاژ حدود گرفتن نظر در یبرا

را با  یجارائه کرده و نتا یعدر شبکه توز یکیالکتر یخودروها

. اندکرده یسهنظر گرفتن حدود در مدل مقا ربدون د ریزیبرنامه

شارژ و  هایاستراتژی  ( .Wu and et al 2011)  مرجع در محققان

 یمتفاوت بررس ینشده را از نقطه نظرهاکنترلشده و دشارژ کنترل

  قرارگیری مدار در (.Saber and et al 2012) مرجع در. اندکرده

در حضور  یدیو خورش یتوان شامل منابع باد یدتول یواحدها

ن مورد مطالعه قرارگرفته و با استفاده از ایپالگ یکیالکتر یخودروها

منابع  یتگرفتن عدم قطع درنظر یشده برا یفتعر یوهایسنار

در مدار  مورد انتظار برنامه ینهو هز هامتناوب مورد نظر، آلودگی

 حداقل شده است. یوهااز سنار ایمجموعه یبرا یریقرارگ

 and et al, 2012 Nunna)    (2012 Pipattanasompornمراجع

 یبار را بررس ییپاسخگو یو اجرا یکیالکتر یکاربرد خودروها ادغام 

که  یبار خانگ ییپاسخگو هایکه برنامه دهدینشان م نتایج. اندکرده

 ینههز شود،یرا شامل م یکیالکتر یند و خودروهامهوش یخانگ لوازم

را  یانمشتر یشآسا کهیدرحال دهد؛یرا کاهش م یستمس یاتیعمل

 یانب( Kempton and 2005) شده در . مطالعه انجام کندیحفظ م

بلکه  یستن یکیبار الکتر یتنها به معن یکیالکتر یکه خودرو کندیم

 هایشبکه یبرا یرهذخ یترفظو  یانرژ یکتحمل پ یبرا یمنبع توان

منابع  ریزیبرنامه ( .Sousa and et al 2012)مرجع در برق است. 

هوشمند با توجه به حالت خودرو به شبکه مطالعه  یعدر شبکه توز

 هاییو انرژ خودرو به شبکهادغام  برای یعمل ی. روششده است

مدل ادغام  یکوچک و بحث رو یعشبکه توز یکدر  یدپذیرتجد

شده است.  ارائه ( .Battistelli and et al 2012)در مرجع  یاز،ندمور

 یشنما یاز حاالت ممکن است که برا یکیحالت خودرو به ساختمان 

 یکشبکه در ساعات پ یبانیپشت یبرا یکیالکتر یخودروها یتظرف

  (.Pang and et al 2012) در مرجع  برقزمان قطع در مدت 

 یحالت تبادل انرژ ( and et al 2012) شده است. در مرجع  یبررس

تحت عنوان خودرو به خودرو    اینپالگ یکیالکتر یخودروها یبرا

 ینگپارک یک یبرا ینهبه ریزیو سپس مدل برنامه شدهیمعرف

با استفاده از حاالت خودرو به شبکه، شبکه  ییخودروپنجاه هوشمند 

 شده است.  به خودرو  و خودرو به خودرو ارائه

منظور به یکیالکتر یخودروها سازهاییکپارچهاز کارها به  برخی

حالت خودرو به  یایکسب مزا یصورت کامل برانقش آنها به یشنما

 یبه معرف یاو  (  .Guille, 2010 Han and et al 2009)شبکه 

. است یافتهاختصاص  سازهایکپارچهمشارکت  یبرا یدجد هایمدل

 سازییکپارچه یبرا یکیالکتر یخودروها یبرا سازییکپارچه ینا

مشارکت  یلتسه ینپراکنده و همچن یداخل شبکه همانند منابع انرژ

  Guill 2009) (دراست.  الزمشارژ و دشارژ  یریتها در بازار  و مدآن

کنترل و  هاییگنالس یریتمد یاطالعات برا یبر ساختار فناور

 (Han 2010). در مرجع شده استتمرکز  یارتباط هاییرساختز

با استفاده  سازیکپارچه یکل رآمدد سازیدر حداکثر سازیکپارچهنقش 

خالصه  به طورشده است.   یبررس ینامیکید ریزیاز روش برنامه

 نوآوری این مقاله عبارتند از:
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 رفتار خودرو های الکتریکی و تیعدم قطعدر نظر گرفتن  •

 .دیباد و خورش یانرژ ریپراکنده نظ دیمنابع تول

 یآن بر مبنا یسازبار که مدل ییگوه از پاسخداستفا •

برای بارهای معمولی و مبتنی  متیبر ق یمبتن ییگوپاسخ

  می باشد. بر تشویق برای خودروهای الکتریکی

بر اساس  یکیالکتر یرفتار خودروها قیدق یسازمدل •

  .یاطالعات واقع

 یخودروهاو  بار ییگوپاسخاستفاده همزمان از  برنامه  •

 .یمجاز روگاهیسود ن یسازنهیشیبی به منظور کیالکتر

مدلسازی عدم قطعیت رفتار خودروهای  -2

 الکتریکی

شنهادی برای مدلسازی عدم قطعیت یدر این بخش الگوریتم پ

شود. این الگوریتم امکان تولید داده می خودروهای الکتریکی توضیح

، جازیمنیروگاه سناریوهای مختلف برای رفتار خودروهای الکتریکی در 

از این  مقالهکند. در این های توزیع را فراهم میریزشبکه یا شبکه

الگوریتم برای مدلسازی عدم قطعیت رفتار تعداد زیادی خودرو 

است. برای این کار در ابتدا الزم است  الکتریکی استفاده شده

پارامترهای مورد استفاده در الگوریتم توضیح داده شود. این پارامترها 

 شوند:بندی میزیر دسته تبه صور

 پارامترهای کلی •

 پارامترهای سفر •

 پارامتر نوع و کالس خودروهای الکتریکی •

 پارامتر مدل مشخص خودروهای الکتریکی •

توان از توزیع سازی شرایط واقعی خودروهای الکتریکی میبرای شبیه

 (1)آماری سفر خودروها در هر دوره استفاده کرد. برای مثال در شکل 

ای از توزیع آماری زمان خروج انواع مختلف خودروهای الکتریکی هنمون

 و از پارکینگ نشان داده شده است. این منحنی توسط دپارتمان حمل

. در ( Santos, 2009 Kenworthy 2009) استنقل آمریکا تهیه شده

برای مدلسازی  (1)از توزیع آماری نشان داده شده در شکل  مقالهاین 

 ر خودروهای الکتریکی استفاده شده است.اعدم قطعیت رفت

 

 

نمونه از توزیع آماری زمان خروج انواع خودروهای الکتریکی (: 1شکل)

 روز از پارکینگ در طول یک شبانه

توان مشابه حالت برای مدلسازی مسافت طی شده در هر ساعت نیز می

شده توسط خودروهای الکتریکی قبل از توزیع آماری مسافت طی

ه کرد. نمایش بلوکی الگوریتم پیشنهادی تولید سناریو برای داستفا

نشان داده شده است. بر  (2)رفتار خودروهای الکتریکی در شکل 

های اساس این شکل مشخص است که در مرحله اول الزم است داده

مورد نیاز مسئله به صورت یک پایگاه داده به الگوریتم مورد نظر داده 

نیز آورده شده است  ( 2)کادر پایین شکل  ها که درشود. این داده

 عبارتند از:

 حالت اولیه شارژ باتری •

 سازی )سی دقیقه یا یک ساعت(پله شبیه •

 سازیهای شبیهکل پله •

 تعداد خودروهای الکتریکی •

 خودروهای الکتریکی راندمان باتری •

 حداکثر عمق دشارژ خودروها  •

 تتوزیع آماری سفر خودروهای الکتریکی در هر ساع •

 راندمان سیستم شارژ •

 ظرفیت باتری •

 میانگین سرعت خودروهای الکتریکی •

 نرخ شارژ خودروهای الکتریکی •

نشان داده شده است، برای مدلسازی رفتار  (2)همانطور که در شکل 

خودروهای الکتریکی از دو ماژول مختلف استفاده شده است که 

 عبارتند از:

 درو الکتریکیو: محاسبه مسافت طی شده برای هر خ1ماژول  •

 : سناریوهای تولید شده2ماژول  •
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ی رفتار سازمدلبلوك دیاگرام الگوریتم پیشنهادی برای  (:2شکل )

 خودروهای الکتریکی

یعنی محاسبه مسافت طی شده برای هر خودرو، یک زیر  1در ماژول 

ماژول برای محاسبه تعداد خودروهای هر مدل وجود دارد. این زیر 

رهای تعریف شده توسط کاربر را تضمین کرده و تماژول تحقق پارام

ریزی خطی بندی ریاضی به صورت برنامهبرای این کار، از فرمول

ریزی اهمیت نداشته و است. تابع هزینه این برنامهصحیح استفاده شده

سازی یک تابع تعریف شود. تواند به صورت حداکثرسازی یا حداقلمی

، 1ریزی صحیح در زیر ماژول برنامه به عبارت دیگر، دلیل استفاده از

تضمین برآورده شدن قیدهای مسئله است. این قیدها به پارامترهای 

تنظیم شده توسط کاربر بستگی دارد. این زیر ماژول تعداد خودروهای 

ها و نوع خودروهای در دسترس تعیین بندیهر مدل را بر اساس کالس

مترهای مسئله که به وسیله ابه ترتیب پار ( 2)و  (1)کند. در جدول می

شود و همچنین پارامترهای نوع و کالس خودروهای کاربر تنظیم می

 الکتریکی آورده شده است.

 پارامترهای سفر خودروهای الکتریکی (:1)جدول 

 پارامتر تعریف

توسط  شدهانجامتوزیع سفرهای 

 خودروهای الکتریکی برای هر دوره
 توزیع تعداد سفر برای دوره

ع مسافت طی شده در هر سفر یتوز

 برای خودروهای الکتریکی
 توزیع مسافت طی شده

 

 

 پارامترهای کالس و نوع خودرو (:2)جدول 

 پارامتر تعریف

مشخص کردن کالس خودروهای 

 الکتریکی موجود در شبکه
 کالس خودروها

های توزیع هر یک از کالس

 خودروهای الکتریکی
 توزیع کالس خودروها

نوع خودروهای  مشخص کردن

 الکتریکی موجود در شبکه
 نوع خودروها

توزیع آماری هر نوع از خودروهای 

 الکتریکی
 توزیع نوع خودروها 

 

ریزی خطی صحیح  که برای محاسبه تعداد خودروهای هر مدل برنامه

 شود.( بیان می1کالس استفاده شده است به صورت رابطه )

 

 mod l n

1

min 0
e um

i

i

f x
=

=                                                   )1(    

                                     
 

( بیان 3( الی )2سازی مورد نظر نیز به صورت روابط )بهینه یقیدها

 زی مورد نظر، محقق شدن این قیدهاساشوند که هدف اصلی بهینهمی

                                                                          ست.ا
  

 
mod

1

elNum

i

i

x evNum
=

=                                              )2(      

                                                                               

                                                                               

1 j

techTypesNum

i j

j i techTypeSet

x evNum techWeight
= 

=             

(3)                                                                         

                                                      

1 j

classesNum

i k

k i classesSet

x evNum classesWeight
= 

=   

(4)                                                                      
( در زیر توضیح داده شده 4( الی )1متغیرهای استفاده شده در روابط )

 است.

• Classes Num های موجود برای خودروهای تعداد کالس

 باشد.الکتریکی می

• jSet lassesC مجموعه i مین نوع از کالس اj  خودروهای

 باشد.الکتریکی می

• jWeigth lassesC  وزن کالسj وده و بر اساس درصد تعریف ب

 شود.می
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• Ev Num ها را تعداد کل خودروهای الکتریکی بوده و تمام مدل

 شود.شامل می

• Model Num های در دسترس برای خودروهای تعداد کل مدل

 باشد.الکتریکی می

• Tech Types Num های در دسترس برای تعداد کل تکنولوژی

 خودروهای الکتریکی است.

• jetS Type echT  مجموعه مدلi  به که متعلقjنوع از  امین

 باشد.خودروهای الکتریکی می

• jWeigth echT  ضریب وزنی تکنولوژی نوعj باشد که به می

 شود.صورت درصد تعریف می

• iX ی تعداد خودروهای نوع یک متغیر صحیح بوده و نشان دهنده

i .است 

تواند کل می 1، ماژول 1با استفاده از اطالعات خروجی زیر ماژول 

را با استفاده از پارامترهای  خودرو الکتریکیمسافت طی شده برای هر 

خودروهای الکتریکی و پارامترهای توزیع آماری مسافت طی شده 

، بر 1توسط خودروهای الکتریکی محاسبه کند. همچنین در ماژول 

شود حالت تعدادی از که توسط کاربر تنظیم می یاساس پارامتر

)این خودروهای تمام روز  شودیشه در پارکینگ تعیین میمخودروها ه

شوند(. به طور کلی در در حالت پارک بوده و از پارکنیگ خارج نمی

کل مسافت طی شده توسط هر یک از خودروهای الکتریکی  1ماژول 

 شود.  محاسبه می

 1ماژول  )تولید سناریو( به خروجی 2فرآیند انجام شده در ماژول 

. با استفاده از اطالعات مسافت طی شده توسط هر خودرو، توابسته اس

شود که سناریوهای ممکن برای این اطالعات سعی می 2در ماژول 

 (3)در شکل  2شده در ماژول تولید شود. فلوچارت الگوریتم استفاده

 نشان داده شده است. 

 

 

 برای تولید سناریو پیشنهادیالگوریتم   (:3)شکل 

 

های مسافرت با استفاده از مسافت طی شده هر ، دورهمدر این الگوریت

است محاسبه بدست آمده 1یک از خودروهای الکتریکی که از ماژول 

هایی است که هر خودرو شود. این مقدار متناسب با تعداد دورهمی

شود. به عنوان از شبکه )سیستم شارژ( جدا می سفر،الکتریکی با هدف 

برای خودرو اول و دوم به  1ر ماژول دمثال اگر فاصله بدست آمده 

کیلومتر باشد و میانگین سرعت خودرو الکتریکی )که  50و  10ترتیب 

آید( برای هر دو خودرو نیز بر اساس مدل خودرو الکتریکی بدست می

سازی یک کیلومتر در ساعت فرض شود، بنابراین با فرض بازه شبیه 35

 برو برای خودرو دوم برا 1ر بساعتی، دوره مسافرت برای خودرو اول برا

خواهد بود. این مقادیر با تقسیم مسافت طی شده بر سرعت میانگین  2

آید. اگر و محاسبه سقف این مقدار به یک عدد صحیح بدست می

کیلومتر و میانگین سرعت  35برابر  1مسافت طی شده توسط خودرو 

 1آن برابر  های مسافرتکیلومتر بر ساعت باشد، تعداد دوره 35آن نیز 

میزان انرژی مصرفی در  برای این دو حالت، خواهد بود، با این وجود

طول زمان قطع از شبکه متفاوت خواهد بود. در این مرحله، تنها تعداد 

هایی که خودرو از شبکه یا سیستم شارژ جدا های سفر )دورهدوره

 باشد. باشد( برای هر خودرو الکتریکی در دست میمی
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دهد با که در هر دوره رخ می سفرهایید الگوریتم، تعداد عدر مرحله ب

و توزیع آماری سفر خودروها در هر  سفرهای استفاده از اطالعات دوره

شود. نتیجه این محاسبه یک بردار است که دوره محاسبه می

دهد. سناریوهای بدست آمده برای تعداد سفرها در هر دوره را نشان می

های ز تعداد سفرها در هر دوره، الگوریتم دورهادر ادامه، با استفاده 

دارای دو  2کند. به عنوان مثال، اگر خودرو مختلف سفر را مشخص می

های دوره سفر باشد، الگوریتم این دو دوره را به صورت تصادفی در دوره

 24ها برای یک بازه دهد. برای مثال این دورهدر دسترس قرار می

قرار گیرند. با این  18و  8توانند در ساعات یساعته با پله یک ساعتی م

شود. در نهایت پارامتر توزیع آماری سفرها در هر دوره محقق  باید کار

سنجی سناریو امکان ،ریزی خطی صحیح مختلطبا استفاده از برنامه

 شود.می بررسیتولید شده برای قطع خودرو از شبکه 

الکتریکی، الزم است  برای جلوگیری از کاهش عمر باتری خودروهای

تابع هدف تعریف شده استفاده از شارژ سریع را حداقل سازد. اگر یک 

بدست آید،  ریزی خطی صحیح مختلطبرنامهجواب شدنی با استفاده از 

سناریو بدست آمده برای قطع خودرو از شبکه قابل قبول بوده و در غیر 

ود. اگر شصورت، یک سناریو دیگر به صورت تصادفی تولید میاین

سناریویی که مجددا تولید شده است باز هم نشدنی باشد، خودرو مورد 

شود. فرمول ریاضی برای بررسی نظر از سناریوها کنار گذاشته می

 .شده است( تعریف 5عملی بودن سناریو به صورت رابطه )

                            
1

min
T

t

i

f Y
=

=   

(5) 
 :شودبه صورت روابط زیر تعریف می هدف قیدهای این تابع

  

          

( ) , 0storedE t initialBatState with t= = 

(6) 

                          

arg( ) ( 1) ( 1) ( 1), {1,..., }Stored Stored Ch e TripE t E t E t E t t T= − + − − −    

(7) 

                ( )* ( ) 0Trip t StoredE t Z E t−  

(8 )       

                                                                                                                                                                     

   ( ) , {1,..., }StoredE t batCap t T    

(9)   

 

              

arg arg arg

arg arg

( ) * ( )* *

*

* , {1,..., }

Ch e SlowCh e SlowCh eRate t

fastCh e FastCh eRate

t

E t n P t X cd

n P

Y cd t T

=  +

+   

 

(10) 

 

       1, {1,..., }t t tX Y Z t T+ +    

  (11) 

  

 باشند:بط باال به صورت زیر میاپارامترهای استفاده شده در رو

• cd 1مدت زمان شارژ برایt  باشد.می =

• 
argslowCh enباشد.راندمان شارژ در حالت شارژ آهسته می 

• 
argfastCh enباشد.راندمان شارژ در حالت شارژ سریع می 

• Cap bat باشدت باتری خودرو الکتریکی مییظرف. 

• 
arg ( )Ch eE t  انرژی شارژ شده در دورهt باشدمی. 

• ( )StoredE t  انرژی ذخیره شده در باتری در بازهt 

• ( )TripE t  انرژی مصرف شده در سفر برای بازهt 

• initialBatState یه باتری لحالت شارژ او 

• 
arg ( )FastCh eRateP t  نرخ شارژ سریع در دورهt 

• arg ( )SlowCh eRateP t  نرخ شارژ آهسته در دورهt 

• T سازیهای شبیهتعداد دوره 

• tX  متغیر باینری برای شارژ آهسته در دورهt 

• tY  متغیر باینری شارژ سریع در دورهt 

• tZ  یا حالت سفر  (صفر برابر)متغیر باینری برای حالت شارژ 

 (1)برابر 

گ یا در سفر( و میزان یندر پایان این مدلسازی، حالت خودرو )در پارک

 . شودانرژی مصرفی خودرو در هر ساعت مشخص می

 مدلسازی عدم قطعیت منابع تجدیدپذیر  -3

ماهیت تصادفی بودن توان خروجی منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر انرژی 

های برق برداری و کنترل شبکهزمینه بهره رهای بزرگی را دباد، چالش

کند. برای حل این مسئله، الزم است عدم قطعیت توان خروجی ایجاد می

ریزی بهینه نیروگاه مجازی در نظر گرفته شده و این منابع در زمان برنامه

شدیدا به تابش خورشید  فتوولتائیکمدلسازی شود. توان خروجی منابع 

ره زمانی، تابش خورشید به عنوان یک متغیر ووابسته است. برای هر د

شود که از توزیع بتا پیروی شود و فرض میتصادفی درنظر گرفته می
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نیز از  فتوولتائیکبنابراین توان خروجی  ( .Ai and et al 2013)کندمی

توزیع بتا پیروی خواهدکرد. با درنظر گرفتن توزیع بتا، تابع چگالی 

به صورت رابطه زیر بدست  وولتائیکتفاحتمال توان خروجی منابع 

 آید.می

                                                  
1 1

max max
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(15)                                                                     
 

تابع بتا برای شدت تابش خورشید با پارامترهای  B(m,n)در این روابط 

tm  وtn باشد. پارامتر میμ  مقدار متوسط وσ  واریانس شدت تابش

شود که طور مشابه، برای هر دوره زمانی فرض می هباشد. بخورشید می

  (Khatod 2013)کندپیروی می سرعت تصادفی باد از توزیع ویبول

توان خروجی توربین بادی شدیدا به سرعت باد وابسته است. بنابراین .

توان خروجی توربین بادی نیز از توزیع ویبول پیروی خواهدکرد. تابع 

( 16ی توربین بادی به صورت رابطه )جچگالی احتمال برای توان خرو

به ترتیب پارامتر مقیاس و  lو  kشود. در این رابطه، درنظر گرفته می

 باشند.پارامتر شکل توزیع ویبول می

   

( )
1 ( )

( )
( ) . .

ktWT
t

t

k P t
WT

lWT t

t t

k P t
f P t e

l l

 −
−  
 

 
=  

 

 

(16) 

 

 پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت -4

یی وگدر این مقاله برای مشارکت دادن بارهای نیروگاه مجازی در پاسخ

. با توجه به شده استاستفادههای مبتنی بر قیمت بار، از برنامه

های پیک، های بار نیروگاه مجازی، ساعات یک روز به دورهمشخصه

دستیابی به  منظور بهشود. های مسطح تقسیم میهای دره و دورهدوره

باری( و همچنین بار، پر کردن دره )ساعات کمیکپاهداف؛ کاهش 

یافته و در کاهشهای دره قیمت انرژی بار، در دوره نمتعادل کرد

یابد تا مصرف توان در سمت تقاضا تغییر ها پیک قیمت افزایش میدوره

های دره منتقل شود. در های پیک به دورهکرده و بخشی از بار از دوره

 شود.رابطه زیر بیان می صورتبهاین شرایط، تعادل بار جدید 

                                                            
( , ) ( , ) ( , ) ( , )up doD L t d L t d L t d L t= + − (71)                                  

                       

در  Lشده برای توان مصرفی بار بینییشپمقدار   d(L,t)در این رابطه، 

پس از اجرای  Lمقدار توان مصرفی بار  D(L,t)بوده و  tزمان 

نیز به ترتیب  dod(L,t)و  upd(L,t)اری هست. متغیرهای ذگقیمت

 Lیافته برای بار کاهشیافته و توان مصرفی یشافزامقدار توان مصرفی 

باشند. توان مصرفی بار و در پاسخ به تغییر قیمت انرژی می tدر زمان 

وجود، مجموع توان ینبااتواند افزایش یا کاهش یابد، در هر ساعت می

سازی باید ثابت باقی بماند. این قید ر طول دوره بهینهدمصرفی بار 

 یان هست.بقابل( 18رابطه ) صورتبه

                                                                                                         

(18)                                     1 1

( , ) ( , )
T T

up do

t t

d L t d L t
= =

= 
     

             

سازی هست که برای یک دوره بهینه زمانمدت Tدر این رابطه، 

مشابه،  طوربهشود. ساعت را شامل می 24روز از یک الی شبانه

گویی تنظیمات بار رنج مشخصی داشته و تنها بخشی از بارها در پاسخ

ی ابنابراین حد باال و پایین متغیره؛ کنندمبتنی بر قیمت شرکت می

(L,t)upd  و(L,t)dod  22) باید محدود شود. این کار بر اساس روابط-

 شود. ( انجام می19

                                ( ). ( , ) ( , ) 0up upB L d L t d L t  
 (19)             

                       

(20    )                                        ( ). ( , ) ( , ) 0do doB L d L t d L t                                                                                                                                                                   
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(21)                               

Pr( )
( , ) ( ). ( , ) 1

Pr
up up

ref

t
d L t L d L t

 
 −  

                                                     

                                                                     

(22 )                          

Pr( )
( , ) ( ). ( , ) 1

Pr
do do

ref

t
d L t L d L t

 
 −  

  

 Lحداکثر مقدار تغییرات مجاز بار  doB(L)و  upB(L)در این روابط، 

 upε(L)کنند. پارامترهای شند که حد باالی انتقال بار را تعیین میابمی

هستند که حد پایین انتقال بار  Lنیز ضرایب االستیسیته بار  doε(L)و 

نیز  refPrبوده و  tی انرژی در زمان تعرفه Pr(t)کنند. را مشخص می

(، در هر زمان تنها یکی از 17ی مرجع هست. بر اساس رابطه )تعرفه

 .شود( اعمال می22( و )21های )عادلهمنا

 ریزی بهینه نیروگاه مجازیبرنامه -5

شده برای بندی ریاضی مدل ارائهدر این بخش چگونگی فرمول

ریزی میزان توان تولیدی منابع پراکنده، شارژ و دشارژ برنامه

است به صورتی که  شدهارائهگویی بار خودروهای الکتریکی و پاسخ

 موردنظرری بهینه از نیروگاه مجازی فراهم شود. مسئله ابردامکان بهره

بندی و حل ریزی خطی صحیح مختلط فرمولیک برنامه صورتبه

، هدف مدیریت منابع انرژی برای روز بعد شدهارائهشود. در مدل می

شامل خودروهای  موردنظرهست. منابع انرژی نیروگاه مجازی 

پذیر  یعتوزاکنده از نوع واحدهای رالکتریکی، انواع مختلف منابع تولید پ

 لتائیک ووفتوین و واحدهای غیرقابل توزیع نظیر تورب یکرومنظیر 

همچنین قادر  نیروگاه مجازیباشند. گو میتوربین بادی و بارهای پاسخ

نیروگاه بردار بنابراین بهره؛ به تبادل انرژی با شبکه اصلی نیز هست

منابع تولید ه از توان تولیدی دقادر است بارها را با استفا مجازی

ین تأم، دشارژ خودروهای الکتریکی و خرید توان از شبکه اصلی پراکنده

تواند توان مازاد را به شبکه اصلی بفروشد. این کار به کند. همچنین می

برای  بیشینه شود. نیروگاه مجازیشود که سود ریزی میصورتی برنامه

گاه مجازی، الزم است تابع هزینه وبرداری نیرسازی شرایط بهرهبهینه

        سازی شود.( کمینه23در رابطه ) شدهارائه
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(23)   

به ترتیب توان  DGC(DG,t)و  DGP(DG,t)در رابطه فوق متغیرهای 

باشند. می tدر زمان  منابع تولید پراکندهتولیدی و هزینه توان واحد 

DGN  ولید پراکنده در دسترس است. دومین بخش از تنیز تعداد منابع

 تابع هزینه مربوط به هزینه توان دریافتی از شبکه اصلی است

ی توان دریافتی از دهندهبه ترتیب نشان GC (t)و  GP(t)متغیرهای 

 هست. tشبکه اصلی و تعرفه خرید انرژی از شبکه در زمان 

ی توان تزریق کند، لبه شبکه اص tکه نیروگاه مجازی در زمان یدرصورت

ین انرژی نیروگاه تأممنفی شده و موجب کاهش هزینه  GP(t)مقدار 

. سومین بخش از تابع هزینه مربوط به هزینه شارژ و خواهد شدمجازی 

و  DischargeP(V,t)دشارژ خودروهای الکتریکی است. متغیرهای 

(t)DischargeC  به ترتیب توان دشارژ و قیمت این توان در زمانt ست. ه

نیز به ترتیب توان شارژ  ChargeC(t)و  ChargeP(V,t)همچنین متغیرهای 

باشند. تعداد کل خودروهای الکتریکی می tو قیمت این توان در زمان 

. در برخی ساعات ممکن است تمام توان شده استداده نشان VNنیز با 

ع طیاز بار دسترس نباشد و الزم باشد مقداری از بارهای قابل قموردن

بنابراین الزم است هزینه ؛ گویی بار قطع شودپاسخ تحت عنوان برنامه

 توان تغذیه نشده نیز در نظر گرفته شود. 

ی دهندهبه ترتیب نشان ILC(L,t)و  L,t)( ILP، متغیرهای باال در رابطه

باشند. می tو قیمت این توان در زمان  Lتوان تغذیه نشده برای بار 

ILN قبالًکه  طورهمانی تعداد بارهای قابل قطع است. دهندهنیز نشان 

 صورتبهگویی بار خودروهای الکتریکی اشاره شد، در این مقاله پاسخ

. برای این کار با شده استگرفتهکاهش سفر و تغییر زمان سفر در نظر 

شود تا در قبال پذیرش صاحبان خودروهای الکتریکی قرارداد بسته می

پاداش پرداخت  هاآنهای الزم، به ر در زمانفکاهش و تغییر زمان س

شده دارای هزینه هست که یانب گویی بار با روشبنابراین پاسخ؛ شود

این هزینه پاداشی است که باید به صاحبان خودروهای الکتریکی 

بنابراین قسمت آخر تابع هزینه مربوط به هزینه ؛ پرداخت شود

و  TripRedE(V,t)ابطه باال ردر . گویی خودروهای الکتریکی هستپاسخ

(V,t)TripRedC  یافته ناشی از کاهش سفر کاهشبه ترتیب مقدار انرژی

باشند. با ضرب این دو می tو قیمت این انرژی در زمان  Vخودرو 

ای که باید به صاحب خودرو الکتریکی پرداخت متغیر، مقدار هزینه

غییر زمان تیک متغیر باینری است که  Z(V)آید. می به دستشود 

نیز قیمت تغییر زمان  ShiftC(V)دهد. را نشان می Vسفر برای خودرو 

های مختلف تابع که در بخش طورهمانهست.  Vسفر برای خودرو 

. بازه است شدهیفتعربر اساس زمان  ینههزتابع  شدهدادههزینه نشان 

ت مقس 24به  هرروزتواند برای ریزی اختیاری بوده و میزمانی برنامه

تقسیم شود که در این حالت هر بازه زمانی یک ساعت را شامل 

باید با در نظر گرفتن قیدهای منابع و  موردنظرسازی بهینه شود.می

ین قیدها که برای ترمهمبرداری انجام شود. یکی از سایر قیدهای بهره

عملکرد پایدار سیستم الزم است، تعادل توان تولیدی و مصرفی هست. 

 شدهیفتعر( 24رابطه ) صورتبهتوان تولیدی و مصرفی  قید تعادل

 .است
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 شبکه ی مورد مطالعه -6

 12.66شینه  32، یک سیستم مقالهدر این  موردمطالعهنیروگاه مجازی 

 2040کیلوولت هست. ساختار این نیروگاه مجازی که برای سال 

. این نیروگاه شده استهددانشان  4در شکل  است شدهبینییشپ

 4.2 هاآنکننده هست که پیک مصرف مصرف 218مجازی دارای 

  (Ai 2013)گیگاوات است. جزئیات مربوط به بارهای این سیستم در 

 . شده است ارائه

 

 

 ( Faria 2013) موردمطالعهساختار نیروگاه مجازی (: 4)شکل 

 
نده است که ظرفیت کتولید پرا 66دارای  موردمطالعهنیروگاه مجازی 

. نیروگاه مجازی شده استنوشته هاآننامی هر یک از منابع بر روی 

کننده توان نیز هست که توان را از شبکه اصلی ینتأم 10دارای  موردنظر

سازی از پله فروشند. برای شبیهخریداری کرده و به نیروگاه مجازی می

 24یا  روزشبانه سازی برای یکو شبیه شدهاستفادهزمانی یک ساعت 

 . شده استانجامساعت 

سازی عملکرد سازی برای بهینهنتایج شبیه  -7

 نیروگاه مجازی

برداری بهینه از نیروگاه در این بخش نتایج بدست آمده برای بهره

مجازی با در نظر گرفتن خودروهای الکتریکی و پاسخ گویی بار ارائه 

 ر گرفته شده است:ظسازی دو سناریو زیر در نشود. برای شبیهمی

 

 

و دشارژ هوشمند خودروهای الکتریکی متصل به : شارژ 1سناریو  •

 شبکه

: شارژ و دشارژ هوشمند به همراه کاهش یا تغییر زمان 2سناریو  •

 سفر 

سازی انجام شده، هزینه شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی به در شبیه

است. هزینه دهشدالر بر مگاوات ساعات در نظر گرفته  90و  70ترتیب 

دالر بر  50کاهش انرژی شارژ ناشی از کاهش یا تغییر زمان سفر نیز 

است. بنابراین مشخص است که خودروهای شدهمگاوات در نظر گرفته

گویی بار سود برده و به این کار تشویق الکتریکی از شرکت در پاسخ

ار دساعت و حداکثر مقدالر بر مگاوات 200شوند. هزینه قطع بار می

درصد در نظر  30مجاز برای کاهش سفر خودروهای الکتریکی نیز 

 است. هگرفته شد

، تابع هزینه شامل هزینه تامین انرژی و میزان برای تمام سناریوها

باشد که این دو هدف، با استفاده از ضرایب وزنی به انتشار آلودگی می

یعنی  فاست. ضرایب وزنی توابع هدیک تابع هزینه کلی تبدیل شده

1  2و  است. الزم به ذکر است تنظیم شده 0.1و  0.9به ترتیب

بردار نیروگاه مجازی و که مقدار این ضرایب وزنی بستگی به نظر بهره

 میزان اهمیت مسائل مالی و مسائل زیست محیطی دارد.

 1نتایج سناریو  7-1

گویی بار مبتنی بر قیمت عالوه بر شارژ هوشمند و پاسخ ودر این سناری

متصل به برای بارهای معمولی، خودروهای الکتریکی دارای قابلیت 

بردار شبکه اجازه گویی بار به بهرهبوده و با شرکت در پاسخ شبکه

شده در باتری دهند که در ساعات پیک مقداری از انرژی ذخیرهمی

کنند که ر قبال این کار پاداش دریافت میدخودروها را دشارژ کند و 

این پاداش بر اساس اختالف قیمت انرژی شارژ و دشارژ باتری 

مقادیر بدست  (3)شود. در جدول خودروهای الکتریکی محاسبه می

. برای این استشدهرای دو حالت مختلف آوردهآمده برای توابع هزینه ب

 85ودروهای الکتریکی خسناریو، میزان هزینه پرداختی بابت دشارژ 

است. است که این مقدار نیز در مقدار هزینه انرژی لحاظ شدهدالر شده

بنابراین به طور کلی استفاده از قابلیت دشارژ خودروهای الکتریکی 

است. نکته مهم دیگر آن است موجب کاهش هزینه تامین انرژی شده

کی و یکه استفاده همزمان از استراتژی دشارژ خودروهای الکتر

گویی بار مبتنی بر قیمت، موجب کاهش بیش از پیش هزینه و پاسخ

 است. انتشار آلودگی نیروگاه مجازی شده
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 اولمقدار توابع هزینه برای سناریو (: 3)جدول 

مبتنی گویی بار با پاسخ

 بر قیمت

گویی بار بدون پاسخ

 مبتنی بر قیمت
 تابع هزینه

 دالر()هزینه انرژی  6391.964 6380.45

 (لوگرمیآلودگی )ک 39482.61 39432

 تابع هزینه کلی 9701.0 9685.62

 

، توان مصرفی بارهای معمولی، توان الزم برای شارژ 1برای سناریو 

نشان  (6)و  (5)های خودروها و توان دشارژ شده از خودروها در شکل

گویی بار مبتنی بر قیمت در نظر پاسخ (5)است. در شکل شدهداده

گویی بار مبتنی بر قیمت نیز ، پاسخ(6)رفته نشده، ولی در شکل گ

 است. درنظر گرفته شده

            

و خودرو الکتریکی توان مصرفی بار، توان شارژ و دشارژ  (:5)شکل 

 گویی بارهابدون پاسخ 1توان مصرفی کل برای سناریو 

 

و تریکی کخودرو ال( توان مصرفی بار، توان شارژ و دشارژ 6شکل )

 گویی بارهابا پاسخ 1توان مصرفی کل برای سناریو 

مشخص است که از استراتژی دشارژ خودروهای  (5)با توجه به شکل 

است. همچنین مشخص است الکتریکی تنها در پیک بار استفاده شده

تر شدن منحنی بار کلی که استفاده از این قابلیت موجب مسطح

استفاده از  (،6)دیگر بر اساس شکل  فاست. از طرنیروگاه مجازی شده

موجب کاهش نیاز به دشارژ  گویی بار مبتنی بر قیمتپاسخهای برنامه

است در حالی منحنی بار نسب به حالت قبل خودروهای الکتریکی شده

بدون استفاده از  (،6)و  (5)های است. مطابق شکلتر شدهمسطح

ژ در سه ساعت و با راستراتژی دشاگویی بار مبتنی بر قیمت پاسخ

استراتژی دشارژ تنها در یک گویی بار مبتنی بر قیمت پاسخاستفاده از 

است. این موضوع کارآیی باالی ساعت مورد استفاده قرار گرفته

 دهد. را نشان می گویی بار مبتنی بر قیمتپاسخ

 2نتایج سناریو  7-2

الکتریکی و  در این سناریو عالوه بر شارژ و دشارژ هوشمند خودروهای

گویی بار مبتنی بر قیمت، کاهش و جابجایی زمان سفر پاسخ

است. مقدار توابع هزینه خودروهای الکتریکی نیز در نظر گرفته شده

 (4)بدست آمده برای این سناریو، برای دو حالت مذکور در جدول 

های قبلی مشخص است. با مقایسه این جدول با جدولشدهنشان داده

ده از استراتژی کاهش و جابجایی زمان سفر خودروهای ااست که استف

شود، به صورتی که نسبت الکتریکی موجب کاهش هزینه و آلودگی می

کیلوگرم  264.3دالر و میزان آلودگی  32، میزان هزینه 1به سناریو 

دهد که استفاده از است. این موضوع به خوبی نشان میکاهش یافته

به صورت کاهش سفر و همچنین  یگویی خودروهای الکتریکپاسخ

 سازد.تر از نیروگاه مجازی را محقق میبرداری بهینهجابجایی سفر، بهره
 

 دوم مقدار توابع هزینه برای سناریو (:4)جدول 

گویی بار مبتنی پاسخبا 

 بر قیمت

گویی بار پاسخبدون 

 مبتنی بر قیمت
 تابع هزینه

 هزینه انرژی )دالر( 6354 6348

 آلودگی )کیلوگرم( 36876 36789

 کلی 9406.2 9392

 

برای این سناریو مقدار توان مورد نیاز خودروهای الکتریکی و مقدار 

انرژی کاهش یافته به دلیل کاهش سفر و جابجایی زمان شارژ در شکل 

میزان توانی را پایینی  است. در این شکل منحنینشان داده شده (7)

یر زمان سفر خودروها، نیازی به یدهد که با کاهش سفر و تغنشان می

مصرف آن نیست. بر اساس این شکل مشخص است در ساعاتی که 

اند، کاهش سفر و خودروهای الکتریکی به شارژ بیشتری نیاز داشته

جابجایی سفر موجب کاهش انرژی مورد نیاز خودروهای الکتریکی 

ژ رتوان مصرفی بار، توان شارژ و دشا (9)و  (8)است. در شکل شده

شده است. بر خودروهای الکتریکی برای دو حالت مختلف نشان داده
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ها مشخص است که میزان توان شارژ خودروهای اساس این شکل

 است. الکتریکی به طور کلی کاهش یافته

دهد که استفاده از های قبلی نشان میبا شکل (9)و  (8) مقایسه شکل

موجب کاهش نیاز  یکاهش و جابجایی زمان سفر خودروهای الکتریک

شود. این موضوع به شارژ خودروهای الکتریکی در ساعات پیک بار می

تر که معموال میزان آلودگی آنها بیشتر است را نیاز به منابع انرژی گران

دهد که این موضوع با مقایسه مقدار توابع هزینه بدست نیز کاهش می

 لی مشخص است. بآمده برای این سناریو با توابع هزینه سناریوهای ق

 

یافته ناشی کاهشمیزان توان الزم برای شارژ و میزان توان  (:7)شکل 

 از کاهش یا جابجایی زمان سفر

 

                  

توان مصرفی بار، توان شارژ و توان دشارژ خودروهای  (:8)شکل      

 گویی بارهابدون پاسخ 2الکتریکی برای سناریو 

 

بار، توان شارژ و توان دشارژ خودروهای  توان مصرفی (:9)شکل 

 گویی بارهابا پاسخ 2الکتریکی برای سناریو 

 
های دهد که استفاده از برنامهنشان می (9)و (8)های مقایسه شکل

گویی بار مبتنی بر قیمت برای بارهای معمولی، نیاز به دشارژ پاسخ

ن یاست. اخودورهای الکتریکی را به صورت کامل برطرف ساخته

سازی و استفاده از باشد. زیرا پیادهموضوع بسیار حائز اهمیت می

تر از های پاسخگویی بار برای بارهای معمولی به مراتب سادهبرنامه

باشد. بنابراین سازی استراتژی برای خودروهای الکتریکی میپیاده

گویی بار مبتنی بر قیمت های پاسخمشخص است که استفاده از برنامه

های برداری از نیروگاهبسیار باالیی در بهبود شرایط بهره لپتانسی

 مجازی دارد. 

توان گفت که استفاده از به طور کلی بر اساس نتایج بدست می

گویی بار و مشارکت خودروهای الکتریکی در این های پاسخبرنامه

های مجازی شده برداری از نیروگاهها منجر به بهبود شرایط بهرهبرنامه

برداری، موجب کاهش میزان آالیندگی وه بر کاهش هزینه بهرهو عال

های مذکور ها و استراتژیشود. عالوه بر این، استفاده از برنامهنیز می

است که موجب صاف شدن منحنی بار ساعتی نیروگاه مجازی شده

سازد. عملکرد نیروگاه مجازی با قابلیت اطمینان باالتر را محقق می

گویی بار یک ابزار قدرتمند برای گفت که پاسخ نتوابنابراین می

سازد و مزایای فنی و ها فراهم میتر از نیروگاه مجازیبرداری بهینهبهره

 اقتصادی بسیار زیادی به همراه دارد. 

 نتیجه گیری -8

برداری بهینه از یک نیروگاه مجازی از طریق بهره مقالهدر این 

مت برای بارهای معمولی و یگویی بار مبتنی بر قهای پاسخبرنامه

گویی بار مبتنی بر تشویق برای خودروهای الکتریکی های پاسخبرنامه

صاحبان  یق،مدل با پرداخت تشو ینادر  مورد بررسی قرار گرفت.

کاهش سفر در دشارژ باتری خودرو یا به  یبترغ یکیالکتر یخودروها

ر وحض یمنف یراتاز تاث یریجلوگ برای شدند.بار  یکساعات پ
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 های و بخصوص نیروگاه برق یهابر شبکه یکیالکتر یخودروها

خودروها بصورت کنترل شده و با  ین، الزم است شارژ امجازی

برای رفع مشکالت مطرح شده، یک انجام شود.  یقدق یزیربرنامه

گویی بار مبتنی بر های پاسخاعمال برنامه یمناسب برا یبندزمان

شارژ و دشارژ ورت همزمان با صقیمت برای بارهای معمولی به 

 یابه گونه شد؛ارائه  یدپذیردر حضور منابع تجد یکیالکتر یخودروها

 یدتول یزانمکاهش  ینو همچن یانرژ ینتام ینههزموجب کاهش که 

 یکبصورت  مقاله ینشده در ا یانمسئله ب ی شد.اگلخانه یگازها

افزار نرم زو با استفاده ا یمختلط  مدلساز یحصح یخط ریزیامهبرن

با  یکیالکتر یهاورفتار خودر یمدلسازهمچنین  .گمز حل شد

ی با دقت قابل قبول که قادر بود شدافزار متلب حل استفاده از نرم

مدلسازی  یتعدم قطعیکی را با در نظر گرفتن الکتررفتار خودروهای 

سودآور  یزخود آنها ن یمشارکت برا ینکه ا شدنشان داده. کند

صاف  کار باعث یناسازی نشان داد که نین نتایج شبیهچهم. باشدمی

ی و میزان انرژ ینتام ینهآن، کاهش هز یجهبار و در نت یکشدن پ تر

 . شودتولید آالیندگی می
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