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شبکۀ توزیع هوشمند در حضور خودروهای الکتریکی

چکیده :در شبکههای توزیع شعاعی ،بهمنظور تأمین ولتاژ با کیفیت به مشترکین انتهایی در محدودۀ مجاز بهرهبرداری ،دامنـۀ ولتـاژ در محـ
پست توزیع و گرههای ابتدایی فیدر در مقادیر باالتری از مقدار نامی تنظیم میگردد .با توجه به اینکه مقدار توان اکتیو و راکتیو مصـرفی بارهـا
میشوند ،منجر به افزایش توان مصرفی مشترکین و هزینۀ بهرهبرداری میگردد .بر این اساس ،این مقاله به ارائۀ یک سیستم مدیریت توزیع مبتنی
بر کاهش محافظهکارانۀ ولتاژ بهمنظور بهرهبرداری بهینۀ شبکه و کاهش توان مصرفی بارها میپردازد .در روش ارائهشده ،بهمنظور بررسی تـأثیر
کاهش محافظهکارانۀ ولتاژ ،مدل واقعی بارها در نظر گرفته میشود .مدل ارائهشدۀ برنامهریزی همزمان توان اکتیو و راکتیو اینورتر تجمیعکننـدۀ
خودروی الکتریکی را مد نظر قرار داده و با کنترل ولتاژ/توان راکتیو توزیعشده ،بهدنبال کنترل مؤثر ولتاژ در طول فیدر اسـت .از ایـن طریـ ،
دامنۀ ولتاژ در گرههای ابتدایی کاهش یافته و در نتیجه ،توان مصرفی این گرهها و هزینۀ بهرهبرداری شبکه کاهش مییابـد .همننـین ،بهبـود در
شاخصهای فنی بهرهبرداری از شبکه نیز مدنظر قرار دارد .بدین منظور ،تلفات توان در فیدرهای توزیع نیز مورد توجه قرار گرفته و بـا توسـعۀ
مدلی چندهدفه بهرهبرداری بهینۀ شبکه حاص میگردد .روش ارائهشده بر روی یک شبکۀ توزیع نمونه شبیهسازی شده و نتایج بـهدسـتآمـده
مورد تحلی قرار گرفتهاند.

* نویسنده مسئول

شبکۀ توزیع هوشمند ،سیستم مدیریت توزیع ،کاهش محافظهکارانۀ ولتاژ ،خودروی الکتریکی ،برنامهریزی چندهدفه.
] [ DOI: 10.22052/8.2.26

واژههای کلیدی:
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وابسته به ولتاژ گره مربوطه است ،این موضوع در گرههای ابتدایی فیدرهای شعاعی که با افزایش ولتاژ بهرهبرداری از مقدار نامی شبکه مواجـه
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تأثیرات منفی زیستمحیطی افزایش مصرف انرژی در ساالهاای اخیار،
موجب ایجاد نگرانای هاایی بارای محاااان شاده اساتا در ایان میاان،
پیشرفت روزافزون تکنولوژیهای شبکۀ هوشمند ،تأثیرات قابل تاوجهی
روی بهرهبرداری از تجهیزات شبکۀ قدرت و بار مشترکین گذاشته است
[]1ا سیستم قدرت از سه قسمت اصالی شاامل تولیاد ،انتااال و توزیا
تشکیل شده است که در این بین ،بیشترین تمرکز مفاهیم شبکۀ هوشمند
بر روی بهرهبرداری از سیستم توزی بوده است؛ بهنحوی کاه باهمنظاور
توزی نیازمند توجه بیشتری اسات []2ا اساتفاده از فنااوریهاایی مانناد
کنتورهای اندازهگیاری هوشامند ( ،)AMI1تولیادات پراکناده ( )DG2و
سیستم مدیریت توزیا ( )DMS3موجاب افازایش کارآمادی و قابلیات
اطمینان شبکۀ توزی میگردد و عمل برقرسانی باا کاارایی اقتصاادی و
فنی بهتری انجام میگیرد [1ا]3ا
با توجه به اینکه در شبکههای قدرت ،موضوع کیفیت توان تحاویلی
به انواع مختلف مصارف خانگی ،تجاری و صانتتی از جایگااه ویا های
برخوردار است ،تحلیل و بررسی ولتاژ تحاویلی باه مشاترکین ،هماواره
بهعنوان یکی از مهمترین پارامترهای کیفیت توان مورد توجه محاااان و
کارشناسان صنتت برق بوده استا بهطور کلی ،محدودۀ ولتاژ مشخصای
برای عملکرد ایمن تجهیزات الکتریکی مشخص میشاود ،اماا باهعلات
افت ولتاژهای متفاوت در هر بخش از شبکه ،بهآسانی نمایتاوان ساط
ولتاژهای یکسان به مشترکین ارائه دادا به همین دلیل سط ولتااژ ماورد
نیاز گرههای مختلف را میتوان با روشهای کنترل ولتاژ تأمین نماودا از
در سیستمهای توزی  ،از مهمترین دغدغاههاای اقتصاادی شارکتهاای
توزی به شمار مایرود ،محاااان روشهاای ناوینی را بارای مادیریت
مصرف انرژی تتبیه نمودهاند [4ا]5ا محاااان در [ ]4مادیریت مصارف
انرژی بارهای شبکه را برای به حاداقل رسااندن میازان تولیاد گازهاای
آالینده به کار گرفتهاندا در [ ]5نیز از برنامههاای پاساخگویی باار بارای
کاهش میزان توان مصرفشدۀ روزانۀ شبکۀ توزی بهرهگیری شده استا
عالوه بر این مطالتات ،یکی دیگار از جدیادترین روشهاای مادیریت
مصرف انرژی در شبکۀ توزیا  ،کااهش

محافظاهکاراناۀ ولتااژ )(CVR4

استا در این روش با کاهش ولتاژ میتاوان باه کااهش مصارف انارژی
دست یافت؛ بدین صورت که این روش ستی میکند ولتاژ مشاترکین را

 CVRدستیابی به صرفهجویی انرژی بدون ایجاد اختالل در تأمین توان
مشترکین استا برای مثال ،با توجه به اینکه محدودۀ تغییرات ولتاژ برای
تجهیزات خانگی طبق  ANSIدر محدودۀ 114ا 126ولت بر مبنای ولتااژ
 121ولت میباشد CVR ،ممکن است سط ولتااژ مشاترکین را از 121
ولت به  111ولات کااهش دهاد و ایان کااهش ولتااژ در تاأمین تاوان
مشترکین کمترین تأثیر را میگذارد []1ا در مرج [ ]9نویسندگان روشی
برای مدیریت انرژی جهت کاهش میزان توان مصرفی کل گرههای شبکه
ارائه دادهاندا در این مرج  ،کنترل ولتاژ توسط تپچنجر قابل عمال زیار
7

1

باار )  (ULTCو تنظایمکننادههاای ولتااژ (  )VRsدر فیادرهای شابکه
بهنحوی صورت گرفته است که توان اکتیاو مصارفی بارهاای شابکه باه
حداقل مادار ممکن برسدا بهعنوان راه حلی دیگر ،کنترل شاارش تاوان
راکتیو برای کنترل ولتاژ گرههای شبکه یکای دیگار از روشهاای رایا
استا بهعلت شارش توان راکتیو در فیدرهای توزیا  ،ولتااژ محسوسای
روی راکتانس خطوط افت مینمایدا بدین منظاور بارای بهباود منحنای
ولتاژ ،کنترل ولتاژ و تنظیم میزان شارش توان راکتیو بایساتی باهصاورت
بههمپیوسته مورد مطالته قرار گیردا روش مورد نظر را کنترل ولتااژ توان
راکتیو ( )VVC9مینامناد [11اا]11ا باا اساتفاده از ادوات کنتارل VVC

ماننااد باناا هااای خااازنی ،ترانساافورماتورهای تااپ چنجااردار و
تنظیمکنندههای ولتاژ در ابتدای شابکه یاا میاان فیادرهای توزیا ساتی
میشود تا با بهینهسازی ولتاژ توان راکتیو ،بهرهبرداری شبکه بهباود یافتاه
و تلفات شبکه کاهش یابدا همونین این روش باعث بهبود منحنی ولتااژ
گرهها با تزریق یا جذب توان راکتیو به شبکه و تنظایم ولتااژ گارههاا در
محدودۀ مجاز میشود []12ا با توجه به رشد سری در حوزۀ تکنولاوژی
اطالعات و ارتباطات و بهرهگیری از کنتورهای هوشامند ،امکاان تباادل
دادۀ دوطرفه بین بهرهبردار و تجهیزات شبکه باهمنظاور دساتیاابی باه
کنترل کارآمد شبکه فراهم شده استا در اینچنین بستری پایش مصرف
توان و پیادهسازی برنامههای مدیریت انرژی مانند بهینهسازی ولتاژ تاوان
راکتیو بهسهولت انجام میگیرد []13ا
با توجه به روناد رو باه رشاد اساتفاده از بارهاای جدیاد همواون
خودروهای الکتریکی ( ،)EVs10چالشها و فرصتهای جدیادی بارای
5. American National Standards Institute
6. Canadian Standards Association
7. Under-Load Tap Changer
8. Voltage Regulators
9. Volt/VAr Control
10. Electric Vehicles

] [ DOI: 10.22052/8.2.26

1. Advanced Metering Infrastructure
2. Distributed Generation
3. Distribution Management System
4. Conservative Voltage Reduction

[ ]7حفظ کند ،بهگونهای که عملکرد تجهیزات مختل نشودا هدف روش

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.2.6.0

طرف دیگر ،بهدلیل اینکه مبحث صرفهجویی انرژی و مناب ذخیرۀ انرژی

استاندارد ملی آمریکا (  ]6[ )ANSIیا مسسسۀ استاندارد کاناادا ( )CSA
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شبکههای توزی در حوزۀ کنترل ولتاژ و توان راکتیو فراهم شاده اساتا

استا بهمنظاور در نظار گارفتن شااخصهاای اقتصاادی و فنای ،مادل

تحایاات سازمان انرژی الکتریکی اروپا نشان میدهد که تاا ساال 2121

ارائهشده بهشکل چندهدفه توسته داده میشاود و کاارکرد خودروهاای

میالدی ،سهم خودروهای الکتریکی از کل خودروهاای جهاان باه %31

الکتریکی در کنترل ولتاژ و کاهش هزینۀ بهرهبارداری از شابکه ارزیاابی

خواهد رسید که مادار قابل تاوجهی را باه خاود اختصااا داده اسات

میگرددا

[]14ا تأثیر خودروهاای الکتریکای در شابکههاای توزیا در مطالتاات
مختلفی مورد بررسی واق شده استا این مطالتاات باهصاورت عماده

 .۶سیستم مدیریت توزیع پیشنهادی

[15ا]16ا نتای این مطالتات نشان میدهد که شارژ ناهماهنگ خودروها

به تأثیرات مختلفی بینجامدا از دید کلای در ایان مطالتاه ،ساه رویکارد

موجب تضتیف شاخصهای عملکرد بهینۀ شبکه مانند کیفیات ولتااژ و

متفاوت در توستۀ مدل پیشنهادی برای مادیریت شابکۀ توزیا در نظار

تلفات شبکه میشودا شارژ ناهماهنگ و غیرکنتارلشادۀ ایان خودروهاا

گرفته میشودا در ابتدا ،بهارهگیاری از  ،CVRتاأثیر کاارکرد متغیرهاای

میتواند منجر به وقوع تراکم و مشکالت فنی در فیدرهای توزیا شاودا

کنترلاای شااامل برنامااهریاازی هماهنااگ خودروهااا ،موقتیاات تااپ

در تاابل با این وضتیت ،شارژ هوشمند این خودروها مطرح شده اسات

ترانسفورماتور و برنامهریزی تولیدات پراکنده در کااهش تلفاات اهمای

که عمدۀ مشکالت ذکرشده را برطرف میکند ][17ا برای نمونه ،برخای

شبکه از ی

سو و کاهش توان مصرفی کل بارهای شبکه از سوی دیگر

از محااان ،روشهای مختلف شارژ هماهنگ یا کنترلشادۀ خودروهاای

مطالته میگردد تا دید مناسبی از تأثیرپذیری این دو رویکرد حاصل آیدا

الکتریکی را برای بهیناهساازی عملکارد شابکه و کمیناه کاردن تلفاات

سپس بهعنوان رویکرد اصلی ،مدلی برای مادیریت شابکۀ توزیا بارای

فیدرهای توزی ارائه کردهاند [11اا]19ا اخیارا اساتفاده از قابلیاتهاای

بهینهسازی بهرهبرداری از آن ارائه میگردد که در آن ،توجاه مناسابی باه

جانبی خودروهای الکتریکی نیز بهعنوان روشی قابل اتکا توسط محااان

هر دو رویکرد قبلی انجام میگیردا در ایان راساتا ،مادل ریاضای روش

پیشنهاد شده استا استفاده از خودروهای الکتریکای باهعناوان بارهاای

پیشنهادی ،تواب هدف و قیاود موجاود در مسائله در بخاش بتادی باا

پاسخگو جهت مدیریت مصرف انارژی در مرجا [ ]21پیشانهاد شاده

جزئیات ارائه میشودا

استا مطالتات اخیر [21ا ]22نشان میدهد که با بهرهگیاری از ایناورتر

 .۷.۶مدلسازی بار و تجهیزات مختلف شبکه

سیستم شارژ باتری ،خودروهای الکتریکی قادر به تزریق یا جذب تاوان
راکتیو به شبکه و در نتیجه مشارکت در کنترل ولتاژ آن میباشندا
در روشهای نوین مدیریت انرژی کاه بار پایاۀ قابلیات جاذب یاا
گرههای شبکه را بهصورت کااراتری انجاام دادا باهمنظاور بهیناهساازی
مصرف توان بار اساا

مفهاوم  ،CVRاساتفاده از ایان قابلیات جاانبی

خودروهای الکتریکی (مشارکت در کنترل ولتاژ و توان راکتیو) ،موجاب
کاهش بیش از پیش هزینههای بهرهبرداری مایگارددا باا بهارهگیاری از

 .۷.۷.۶مدل ریاضی بار
بایستی توجه داشت که اسا

مفهوم کاهش محافظهکارانۀ ولتاژ بر مبنای

مدلسازی دقیق بار و بیان وابستگی آن به ولتاژ گره متصل استا بهدلیال
وابستگی توان اکتیو و راکتیو مصرفی هر گره به ولتااژ آن ،از ایان مادل
اغلب بهمنظور مطالته و کنترل دقیق و واقتیتر ولتاژ توان راکتیو اساتفاده
میشود []23ا این مدل در واق بهشکل چندجملهای استاتی

میباشد و

تحت عنوان مدل زیرنویس شناخته میشود که در رواباط ( )1و ()2

قابلیت جذب توان راکتیو توسط اینورتر خودرو (حالات سالفی) ماادار

ارائه شده استا در این نوع بیان ،هر بار ترکیبی از بخشهاای امپادانس

بیشاابود ولتاااژ در گاارههااای ابتاادایی شاابکه را ماایتااوان بااه شااکل

ثابت ،جریان ثابت و توان ثابت است و بر اساا

مشخصاات ذاتای آن

محافظهکارانهای کاهش داد و مفهوم  CVRرا عملیاتی نمودا همونین باا

بیان میشودا

تزریق توان راکتیاو (حالات خاازنی) باه گارههاای موجاود در انتهاای
فیدرهای شتاعی ،میتوان دامنۀ ولتاژ را در این گارههاا افازایش دادا در
این میان ،شارش توان راکتیو در فیدرهای توزی مایتواناد شابکه را باا
پیش رو در صدد ارائۀ مدلی کارآمد برای برنامهریزی بهرهبرداری شابکۀ
توزی هوشمند مبتنی بر  CVRو در حضور خودروهای الکتریکی برآمده

بهنحوی که
()2
بهنحوی که



Q
  KQ 



2

V i ,t 
I V i ,t

  KQ 
V
 0 
 V0


Q iD,t  Q iD,t0  K QZ


K QZ  K QI  K QP  1

] [ DOI: 10.22052/8.2.26

چالش افزایش تلفات توان مواجه کندا بر اسا

نکات ارائهشده ،مطالتاۀ

()1



P
Kp 



V i ,t

 V0


V 
Pi D,t  Pi D,t 0  K pZ  i ,t   K pI

V0 
Z
I
P
K p  K p  K p 1
2

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.2.6.0

تزریق توان راکتیو خودروهای الکتریکی اسات ،مایتاوان کنتارل ولتااژ

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-05-19

دربارۀ اثر شارژ خودروهای الکتریکی روی شبکۀ توزی انجام گرفتاهاناد

بهرهگیری از  CVRدر برنامهریزی بهرهبرداری از شبکۀ توزی مایتواناد

بررسی تأثیر کاهش محافظهکارانۀ ولتاژ بر برنامهریزی بهرهبرداری بهینۀ...
در روابط ( )1و ( Pi D,t ،)2و  Q iD,tبهترتیب توانهای اکتیو و راکتیو
مصرفی در گره  iو زمان  Pi D,t ،tو  Q iD,tبهترتیب تاوانهاای اکتیاو و
0

0

راکتیو ناامی آن گاره تحات ولتااژ ناامی و ضارایب  K I ، K Zو

KP

مناب در شبکه لحاظ میگرددا برای مدلسازی این مناب روابط ( )6تا
( )9در نظر گرفته میشودا



2
DG
i , g ,max

()6

مربوط به بخشهای امپدانس ثابت ،جریان ثابت و توان ثابت هستندا

افزایش تتداد خودروهای الکتریکی در شبکۀ توزیا منجار باه افازایش
تااضای انرژی شبکه میشودا در صورت عدم کنترل الگوی شارژ آنهاا،
ممکن است ولتاژ گرهها و بارگاذاری خطاوط از محادودۀ مجااز خاود

2

2

DG
i , g ,t

1/2
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 QiDG
, g ,t

2

()1



 P DG
 i , g ,t




DG
i , g ,t

DG
i , g ,t

PF

DG
PFi DG
, g ,t  PFi , g ,min

()9

2

در این روابط،

DG
DG
C pDG
,i , g ,t  w i , g ,t ag  b g Pi , g ,t  c g  Pi , g ,t 

DG
i , g ,t

،P

DG
i , g ,t

Qو

DG
i , g ,t

 PFبهترتیب توانهای اکتیو،

DG
i , g ,min

خودروها به شارژ خوروهای الکتریکی و مشارکت آنها در توان راکتیاو

راکتیو و ضریب توان،

مورد نیاز شبکه میپردازدا برای مدلسازی تجمی کننادگان خودروهاای

متغیر باینری نشاندهندۀ وضتیت روشن یا خاموش بودن واحد تولیاد

الکتریکی روابط زیر در نظر گرفته میشودا
()3



2
EV
i ,max

()4

 P   Q   S
2

2

EV
i ,t

EV
i ,max

S

EV
i ,t

EV
i ,t

A

EV
i ,t

P

 Pi EVو  Q iEV,tتوانهای اکتیو و راکتیو تجمی کنندۀ
در این روابط،
,t
خودروها و  S iEV,maxتوان ظاهری نامی اینورتر تجمی کننده در گره  iدر

 PFحداقل ضریب توان و  w i , g ,tنیاز

پراکنده -gام در گره  iو در زمان  tاستا

DG
p , g ,t

 Cتاب هزینۀ تولید توان

اکتیو واحد تولید پراکنده مطابق با رابطۀ ( ag ،)9و  b gو  c gضرایب
ثابت تاب هزینه و زیرنویس  pبیانگر توان اکتیو استا

 .4 .۷ .۶ترانسفورماتور تپچنجردار

 AiEVدرصد حضور خودروها
زمان  tمیباشدا همونین در این رابطه،
,t

برای مدلسازی ترانسفورماتور تپچنجردار در شبکه ،رواباط ( )11تاا

در گره  iدر زمان  tرا نشان میدهدا

( )11در نظر گرفته میشودا

از سوی دیگر مادار توان اکتیاو ماورد نیااز توساط تجمیا کننادۀ

()11

Vs ,t  Vref  V TS t

خودروها در طول دورۀ برنامهریزی (روز پیش رو) باید با توان ماورد

()11

TS min  TS t  TS max

نیاز خودروها برابر باشدا بدین منظور رابطۀ ( )5در نظر گرفته میشودا
()5

 PREEVi

P

EV
i ,t

t T

در رابطۀ ( V s ,t ،)11ولتاژ گره مرج (پسات توزیا ) Vref ،ولتااژ
مرج  V ،مادار اختالف ولتاژ مابین گامها و  TStموقتیت گام را در
زمان  tنشان میدهنادا هموناین گاام انتخاابی در هار زماان بایاد در

طول دوره برنامهریازی روزاناه اساتا هموناین  Tبیاانگر کال دورۀ

محدودۀ مجاز تغییرات باشد که توسط رابطۀ ( )11مدل میگرددا

برنامهریزی استا

 .5 .۷ .۶قیود امنیتی بهرهبرداری از شبکۀ توزیع

 .۹ .۷ .۶واحدهای تولید پراکنده

برای بهرهبرداری از شبکۀ توزی بایستی این شبکه بهصاورت صاحی

همان طور که اشاره شاد ،شابکههاای توزیا هوشامند شااهد نفاوذ

مدلسازی و بهرهبرداری گرددا بدین منظاور رواباط ( )12تاا ( )15در

تولیدات پراکنده باه منظاور افازایش قابلیات اطمیناان ،بهباود کیفیات

نظر گرفته شدهاند که اسا

سرویسدهی و بهبود شاخصهای اقتصادی هستندا منب تولید پراکندۀ

میباشندا

مورد مطالته در این مااله از نوع دیزل ژنراتور است کاه برناماهریازی
میزان تولید توان اکتیو و راکتیو آن توسط بهرهبردار شبکۀ بار با هادف

()12

1. Aggregator

 V j ,t (G ij Cosij ,t  B ij Sinij ,t )  0

()13

V i ,t

EV
D
QiG,t  QiDG
, g ,t  Q i ,t  Q i ,t

V j ,t (G ij Sinij ,t  B ij Cos ij ,t )  0

j n

V i ,t

()14

V i min
V i ,t V i max
,t
,t

()15

Sl ,t  Slmax

] [ DOI: 10.22052/8.2.26

صحی از مناب تولید پراکنده ،قیود فنی موجود برای مادلساازی ایان

EV
D
PiG,t  Pi DG
, g ,t  Pi ,t  Pi ,t

j N

بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی و فنی شابکه و باا در نظرگیاری
محدودیتهای واحد تولید پراکنده انجام میگیردا بارای بهارهبارداری

متادالت پخش توان در فیادرهای توزیا

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.2.6.0

در رابطۀ ( PREEVi ،)5توان اکتیو ماورد نیااز تجمیا کننادۀ گاره  iدر

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-05-19

خارج شاوندا در ایان مطالتاه ،شابکۀ توزیا از طریاق تجمیا کنناده

1

 P   Q   S

Pi DG
, g ,t

()7

 .۶.۷ .۶خودروهای الکتریکی
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در این روابط ij ,t ، B ij ، G ij ، Q iG,t ، PiG,t ، Q iD,t ، Pi D,t ،V i ,t ،و

شبکه در افق روز پیش رو را کمینه میکندا قسمت سوم این رابطه نیز

 Nبهترتیب ولتاژ گره  ،iمادار توان اکتیو و راکتیو مصرفی گره  iو توان

هزینۀ بهرهبرداری تولیدات پراکنده را در بر داردا شایان ذکر است کاه

اکتیو و راکتیو تولیدی گاره  iدر زماان  ،tقسامت حایاای و موهاومی

در نتیجۀ مشارکت خودروهای الکتریکای در عملیااتی نماودن مفهاوم

ماتریس ادمیتانس شبکه ،اختالف زاویۀ فاز ولتاژ بین گرهها و مجموعه

 ،CVRمنحنی ولتاژ در گرههای مختلف بهنحوی بهیناه مایگاردد کاه

گرههای شبکه را نشان میدهندا طبق رابطۀ ( )14نیز ولتاژ هر گره باید

مادار توان مصرفی برخی از گرههای مربوطه کاهش یابد و باه ماادار

در محدودۀ تتیینشده قرار گیردا رابطۀ ( )15بیان میکند که باارگیری

نامی نزدی تر شود و در نتیجه ،ماداری سود ناشای از کااهش هزیناۀ

هر خط باید از بیشینۀ بارگیری آن خط کمتر باشد؛ بهطوری که در این

بهرهبرداری حاصل میآیدا نحوۀ تاسیم سود حاصل مابین بهارهباردار

 S lmaxبیشینۀ حد گرمایی خط  lاستا
رابطه
,t

شبکه و صاحبان خودروها نیازمند مطالتات میانمدت اقتصادی و عاد
قراردادهای مناسبی میباشدا بحث ماورد نظار از تمرکاز اصالی ایان

در این مطالته ،دو رویکرد نخست به بررسی اثر کااهش تلفاات تاوان و
کاهش توان مصرفی در نتیجه بهکارگیری  CVRمیپردازدا از آنجایی کاه

 .۹شبیهسازی و مطالعۀ موردی

از مدل  ZIPبرای مدلسازی بارهای موجود در شبکه استفاده شده است،

 .۷.۹شبکۀ مورد آزمایش

توانهای اکتیو و راکتیو در این مدل وابسته به ولتاژ گره مربوطه هساتندا

از سوی دیگر ،عبور توانهای اکتیو و راکتیو از بخشهای توزی منجر به
ایجاد تلفات اهمی میگرددا در نتیجه CVR ،میتواند بار تلفاات اهمای
شبکه نیز تأثیر داشته باشدا عالوه بر این ،با در نظار گارفتن تااب هادف
کارآمد ،میتوان ولتاژ گرهها را در محدودۀ مجاز بهرهبرداری کااهش داد
و در نتیجه منجر به کاهش توان مصرفی آن گاره گردیادا ایان رویکارد
بهخصوا در گرههای ابتدایی فیدرهای شتاعی مثمر ثمر خواهاد باودا
بدین منظور روابط ( )16تا ( )17در نظر گرفته میشودا
2

()16

Iij,t

   Rij
tT iN jN

= min OF Loss



min OF Demand

  Pi D,t

تواب مذکور بهمنظور تحلیل حساسیت شبکۀ توزی به تأثیرپذیری
از  CVRدر کاهش تلفات اهمی شبکه ،طبق رابطۀ ( )16و کاهش توان
مصرفی کل بارهای شبکه طبق رابطه ( )17مطرحاندا در توستۀ نهاایی
مدل پیشنهادی برنامهریزی بهرهبرداری از شبکه ،تااب هادف کلای در
رابطۀ ( )11ارائه شده است که هزینۀ بهارهبارداری از شابکه را ماورد
توجه قرار داردا
()11



min OFCost    CtSub Pt Sub  K q CtSub QtSub   CgDG,t 
tT 
tG


در رابطااۀ ( CtSub ،)11هزینااۀ تااوان فااراهمآمااده توسااط شاابکۀ
شبکه در زمان  tاستا همونین ضریب  Kqهزینۀ توان راکتیو را بیاان
میکندا این رابطه ،هزینۀ تغذیۀ بارهای شبکه و تلفات اهمی شابکه را
بهصورت یکجا در نظر میگیرد و بهشاکل کلای ،هزیناۀ بهارهبارداری

است که تجمی کنندگان خودرو در گرههای  7 ،5 ،3و  11قرار دارند و
هری

مدیریت تتاداد یکساان خاودرو را بار عهاده دارنادا حضاور

خودروها در تجمی کنندگان مربوط ،بر اسا

اطالعاات مرجا []24

مدل شده استا مشخصات فنی خودروی الکتریکی منطبق باا جادول
( )1میباشدا ظرفیت کل مبدل واسط هری

از تجمی کنندگان با شبکه

 1 4 MWhاستا نحوۀ حضور خودروها در شبکه باهصاورت منحنای
حضور آنها در شکل ( )3ارائه شده استا هر تجمی کننده دارای 241
خودرو است که میزان توان مورد نیاز آنها در جادول ( )2ذکار شاده
استا تپچنجر ترانسفورماتور دارای  11پله با قابلیت تنظیم ولتااژ در
محدودۀ  1 95تا  1 15با گامهای  1 11پریونیت استا ضارایب مادل
 ZIPو ماادیر  P0و  Q 0بار هری

از گرهها از مرج [ ]25اساتخراج

شده استا ضریب هزینۀ توان راکتیو تأمینشده از شبکۀ باالدست ، K q
مابین  %5تا  %11قیمت توان اکتیو است که برابر  1 15در نظار گرفتاه
میشود []26ا منحنی بار نامی شبکه بر اسا

دادههای بهدستآمده از

نهاد ( )NYISO1مایا دهی شده و در شکل ( )2نشان داده شده است
[]27ا شبکه دارای ی

واحد تولید پراکنده در گره  6با ظرفیت

MVA

 3است که مشخصات مربوط به ضرایب تاب هزینۀ تولید تاوان اکتیاو
آن در جدول ( )3ارائه شده استا حداقل ضاریب تاوان پاسفااز یاا
پیش فاز برای این منب  1 15در نظر گرفته میشود .اطالعات راکتانس
و مااومت اهمی بخشهای شبکه در ضمیمه ارائه شده استا
1. New York Independent System Operator

] [ DOI: 10.22052/8.2.26

باالدست و  Pt Subو  QtSubماادیر توانهای اکتیو و راکتیو ورودی باه

این شبکه از نوع فشار متوسط  11 kVبا  12گاره اساتا فار

شاده

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.2.6.0

()17

t T i N

شبکۀ توزی نمونۀ مورد آزمایش در شکل ( )1نمایش داده شده استا

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-05-19

 .۶.۶توابع هدف در رویکردهای مختلف

مطالته دور بوده و در نتیجه بدان پرداخت نمیشودا

بررسی تأثیر کاهش محافظهکارانۀ ولتاژ بر برنامهریزی بهرهبرداری بهینۀ...
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63/11

شک ( :)۷شبکۀ توزیع مورد مطالعه

11 13 15 17 19 21 23
ساعت

7

9

3

5

توان اکتیو ()MW

11
11
9
1
7
6
5
1

شک ( :)۶منحنی بار نامی شبکه

جدول ( :)۹مشخصات تولید پراکنده در گره ۲

توان نامی

ضرایب تاب هزینه
ag

bg

cg

S iDG
, g ,max

()$

()$/MW

()$/MW2

)(MVA

21

92

1 1145

3

 .۶.۹سناریوهای مورد مطالعه
به منظور بررسی روش پیشنهادی مبتنی بر کاهش محافظهکاراناۀ ولتااژ

جدول ( :)۷مشخصات خودروهای الکتریکی
مسافت قابل پیمایش ()mile

117

راکتیو مورد نیاز شبکۀ توزی و بهینهسازی عملکارد آن ،دو ساناریوی

ظرفیت باتری ()kWh

31

مختلف در نظر گرفته میشود:

توان نامی مبدل ()kW

6

نوع خودرو



سناریو  :1بادون در نظار گارفتن مشاارکت خودروهاا در
کنترل توزی شدۀ ولتاژ توان راکتیو شبکه؛

1 11
1 61
1 41
9 11 13 15 17 19 21 23
ساعت

7

5

3

از کل خودروها

1 11

1

نسبت خودروهای حاضر

تجمی کننده  2و 4

تجمی کننده  1و 3



سناریو  :2با در نظر گرفتن مشارکت خودروهاا در کنتارل
توزی شدۀ ولتاژ توان راکتیو شبکها

نتای حاصل از این دو سناریو بررسی میشوند تاا کاارکرد روش
ارائهشده ارزیابی گرددا شایان ذکر است که مطالتات شبیهسازیهاا در
نرمافزار  GAMSتوسط حلکنندۀ  DICOPTدر رایانه ای با پردازنادۀ 5

شک ( :)۹منحنی حضور خودروها در شبکه

هستهای  1 6 GHzو رم  4 GBانجام گرفته استا

جدول ( :)۶انرژی مورد نیاز هر تجمیعکننده

 .۹.۹شبیهسازی و تحلی نتایج عددی

63

1

63

2

69

3

66

4

 .۷ .۹ .۹آنالیز حساسیت
بهمنظور بررسی اثر کاهش تلفات و مصرف انرژی که باهترتیاب در توابا
هدف ( )16و ( )17ارائه شد ،در این قسمت به تحلیل حساسایت ایان دو
تاب هدف پرداخته میشودا جبهۀ پارتو حاصل از نتای کمیناهساازی ایان
تواب در شکل ( )4رسم شده استا همان طور که در این شکل مشاخص

] [ DOI: 10.22052/8.2.26

انرژی موردنیاز ()MWh

تجمی کننده

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.2.6.0

Nissan leaf 2017

توسط مشارکت تجمی کننادۀ خودروهاای الکتریکای در تاأمین تاوان
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شبکه تأثیرات متفاوتی را میگذاردا برای توضی این امار ذکار ایان نکتاه

ولتاژ گرههای ابتدایی را کاهش دهناد و میازان تاوان جاذبشاده توساط

الزم است که با توجه به روابط ( )1و ( ،)2میازان تاوان مصارفی بارهاای

بارهای  ZIPکاهش یابدا در سناریوی  1انتخاب تپ مناسب ترانسفورماتور

شبکه با پایین آمدن مادار ولتاژ گرهها کاهش مییابدا از طارف دیگار و باا

برای دو فیدر شبکه با چالش روبهروست و این انتخاب با در نظار گارفتن

توجه به رابطۀ ( ،)16کاهش سط ولتاژ گرههاای شابکه موجاب افازایش

فیدر طوالنیتر انجام گرفته است؛ زیرا گره انتهایی این فیدر ،تپ مناسب را

میزان تلفات خطوط شبکه میگارددا بار ایان اساا  ،لازوم ایجااد مادلی

برای جلوگیری از کاهش ولتاژ این گاره از ماادار کمیناۀ مجااز مشاخص

مناسب برای عملکرد اقتصادی و فنی شبکۀ توزی ضروری مینمایدا بدین

میکندا اینچنین وضتیتی منجر به افزایش مصرف توان در بارهای ابتادایی

سبب تاب هدف اصلی بهشکل کمینهساازی هزیناۀ کال تاوان ورودی باه

هر دو فیدر میشودا مشارکت تجمی کننادگان در کنتارل ولتااژ گارههاای

شبکه مطابق رابطۀ ( )11تتریف شده استا این رابطه بهعنوان تاب مناسابی

شبکه سبب شده است تا ترانسفورماتور تاپچنجاردار بتواناد باهصاورت

برای بهبود عملکرد شبکه برای دو سناریوی مختلف در ادغام خودروهاای

مسثرتری ،ولتاژ گرههای هر دو فیدر را کنترل کندا در این صاورت ،برناماۀ

الکتریکی در برنامههای مدیریت شبکۀ توزی در نظر گرفته میشودا

مدیریت شبکه با انتخاب موقتیت تپ پاایینتار در ساناریوی  2و تزریاق

()MW

توان اکتیو مصرفی گرهها

4 11

4 15

4 11

3 95

تلفات شبکه ()MW

3 91

اقتصادی ،ولتاژ گرههای شبکه را کنترل کرده استا
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

3 15

شک ( :)4جبهۀ پارتو حاص از کمینهسازی تلفات و توان مصرفی گرهها

ولتاژ (پریونیت)

217 91
217 11
217 71
217 61
217 51
217 41
217 31

توان راکتیو در گرههای انتهایی فیدر طوالنی ،هم از لحاظ فنی و هم از دید

با

شک ( :)5منحنی ولتاژ گرهها در  ۶4ساعت (سناریوی )۷

 .۶.۹.۹تأثیر توان راکتیو فراهمآمده از خودروهای الکتریکی
این بخش بهمنظور مطالتۀ تاأثیر تاوان راکتیاو فاراهمآماده از خودروهاای
الکتریکی در برنامهریزی بهرهبارداری از شابکۀ توزیا  ،باه بررسای نتاای
حاصل از دو سناریوی مترفیشده میپردازدا منحنی ولتاژ روزانۀ گارههاای
شبکه در تمامی  24ساعت روز ماورد بررسای در شاکلهاای ( )5و (،)6
در سناریوی  2،ولتاژ گرههای شبکه در اکثر ساعات در ماایساه باا ساناریو
 ،1مادار کمتری دارندا دلیل این امر این است که در سناریوی دوم بهدلیال
مشارکت تجمی کننادگان خودروهاای الکتریکای در تاأمین تاوان راکتیاو،
کنترل بیشتری روی بهینهسازی ولتاژ توان راکتیو بهشکل غیرمتمرکز ایجااد
شده استا برای بیان شفافتر این نکته ،منحنی ولتااژ گارههاای شابکه در
ساعت  11برای دو سناریوی مورد بررسی در شاکل ( )7نشاان داده شاده
استا همان طور که در این شکل مشاهده میشود ،دامنۀ ولتااژ گارههاا در
سناریوی  2با ماادیر پایینی به دست آمده استا این کاهش اندازۀ ولتااژ در
راستای کاهش توان مصرفی بارهای شبکه انجام گرفته اساتا نکتاۀ مهام،
تأثیر عملکرد غیرمتمرکز تجمی کنندگان خودروهاای الکتریکای در کنتارل
گرههای انتهایی ،تجمی کنندگان به تزریق توان راکتیو پرداختاهانادا از ایان
طریق ،اندازۀ ولتاژ این گرهها در محدودۀ مجاز قرار میگیردا حال آنکاه در

شک ( :)۲منحنی ولتاژ گرهها در  ۶4ساعت (سناریوی )۶

شااکلهااای ( )1و ( )9بااهترتیااب ،نحااوۀ مشااارکت تااوان اکتیااو
تجمی کننادگان خودروهاای الکتریکای در ساناریوهای  1و  2را نماایش
میدهندا تأمین توان اکتیو برای شارژ خودروهای الکتریکی بهصورت عمده
در ساعات کمباری انجام مییابد؛ زیرا پایینبودن بار مصرفکنندگان خانگی
و همونین هزینۀ پایین تأمین توان از شبکه باالدست در این ساعات اساتا
عالوه بر این در سااعات میاانبااری شابکه ،میازان حضاور خودروهاای
الکتریکی در تجمی کنندگان مربوطه پاایین اساتا در نتیجاه ،تاأمین تاوان
خودروهای الکتریکی به ساعاتی کاه خودروهاا در شابکه حضاور دارناد
موکول شده استا نحوۀ مشارکت خودروها در تأمین توان راکتیو شبکه در
شکل ( )11نمایش داده میشودا همان طاور کاه در ایان شاکل مشاخص
است ،هری

از تجمی کنندگان با توجه به موقتیت خود در شابکۀ توزیا

بهصورت خازنی یا سلفی در تأمین توان راکتیو مشارکت دارندا

] [ DOI: 10.22052/8.2.26

ولتاژ گرههای شبکه استا در فیدر طوالنیتر بهدلیل افات ولتااژ بیشاتر در
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بهترتیب برای سناریوهای  1و  2ارائه شده استا میتوان مشاهده کرد کاه
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است ،مفهوم  CVRبر تلفات توان شابکه و میازان تاوان مصارفی بارهاای

ابتدای دو فیدر ،تجمی کنندگان  1و  4توان راکتیو مصرف کردهاند تا انادازۀ
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ولتاژ )پریونیت(

1/05
1/03
1/01
0/99
0/97
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63/11

شک ( :)۱مقایسه منحنی ولتاژ گرهها در ساعت  ۷1در دو سناریو

قرار گرفتهاند ،از شبکه توان راکتیو جذب میکنند تا دامنۀ ولتاژ گرههاای

این واحد مورد بهرهبرداری واق است ،عمدۀ ظرفیت آن به تاأمین تاوان

مجاور را کاهش دهند که در نتیجه منجر به کاهش مصرف انرژی توسط

اکتیو اختصاا یافته که این امر مورد استابال مالکان مناب تولید پراکناده

بار گرههای مجاور میگارددا در ماابال ،دو تجمیا کننادۀ دیگار کاه در

استا همان طور که در شکل ( )5مشخص است ،واحد تولید پراکنده در

گرههای انتهایی قرار دارند ،به تزریق توان راکتیو پرداخته تا ضمن اینکاه

کنترل ولتااژ گارههاای شابکه ،تاأثیر محسوسای دارد و توانساته اسات

ولتاژ گرههای مجاور را در محادودۀ مجااز نگااه دارناد ،سابب کااهش

بهصورت متمرکز در کنار خودروهای الکتریکی به کااهش ساط ولتااژ

تلفات تأمین توان در این قسمت از شبکه نیز بشوندا نکتۀ دیگار واضا

گرههای مجاور بپردازد تا از طریق مفهوم  CVRبه توان مصارفی کمتاری

در این شکل ،افزایش مادار جذب یاا تزریاق تاوان راکتیاو در سااعات

توسط بارهای شبکه منجر شودا

با شبکه در ساعات کمباری کاهش دارد تا ظرفیت مبدل شارژ خودروهاا
به جذب توان اکتیو اختصاا داده شودا
شکلهای ( )11و ( )12بهترتیب برای سناریوهای  1و  2نشان داده شده
استا همان طور که در این شکلها مشخص است ،میزان مشارکت ایان
واحد در تأمین توان مورد نیاز شبکۀ توزی کاهش یافته و موجب کاهش
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مشارکت واحاد تولیاد پراکناده در برناماهریازی باهعمالآماده در
1

شک ( :)8توان اکتیو مصرفی خودروها در  ۶4ساعت (سناریوی )۷
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با توجه به اینکه تجمی کنندگان  1و  4در گارههاای ابتادایی شابکه

هزینۀ بهرهبرداری و نیز آالیندگی هوا میشودا هموناین در سااعاتی کاه
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سناریو اول

1/16
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شک ( :)۷۹تغییرات تپ ترانسقورماتور

شک ( :)۳توان اکتیو مصرفی خودروها در  ۶4ساعت (سناریوی )۶

شکل ( )14مادار توان اکتیو مصرفی کل شبکه (تمام گرهها) در دو

9
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در تمام ساعات شبانهروز ،میزان تاوان اکتیاو مصارفی در ساناریوی 2
نسبت به سناریوی  1کاهش داشته که نشاان از تأثیرگاذاری مشاارکت
خودروها در کنترل ولتاژ توان راکتیو و کاراریی مدل ارائهشده استا
سناریو اول

سناریو دوم

شک ( :)۷1توان راکتیو خودروها در  ۶4ساعت (سناریوی )۶
توان اکتیو DG
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ساعت

شک ( :)۷4توان اکتیو مصرفی بارهای شبکۀ توزیع

هزینۀ بهرهبارداری روزاناه از شابکۀ توزیا در دو ساناریوی ماورد

1

بررسی در شکل ( )15نمایش داده شده استا مشاهده میشاود کاه در
اغلب ساعات و بهخصوا در ساعات پرباری ،هزینۀ بهرهبرداری شابکۀ

شک ( : )۷۷توان اکتیو و راکتیو  DGدر گره ( ۲سناریوی )۷
توان اکتیو DG

()MW,MVAr
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سناریوی  1است که بهدلیل انتاال شارژ خودروهاای الکتریکای باه ایان
ساعات و اختصاا ظرفیت مبدل به تبادل توان اکتیو استا
سناریو اول
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شکل ( )13تغییرات موقتیت تپ را در سناریوهای ماورد بررسای
نمایش میدهدا در سناریوی دوم ،با در نظر گرفتن مشارکت خودروها
نشان از کارکرد مسثر مدل پیشنهادی برمبنای  CVRاستا

1
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شک ( :)۷5مقایسۀ هزینۀ ک در دو سناریو

توان اکتیو دریافتی شبکۀ توزی از پست فوق توزی در دو سناریوی
مختلف مورد بررسی در شکل ( )16مشاهده میشودا همان طور که در
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در مبادالت توان راکتیو ،موقتیتهای تپ پایینتری به دست میآید که
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قسمتی از ساعات کمبااری ،هزیناۀ بهارهبارداری ساناریوی  2بیشاتر از
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توزی در سناریوی  2در ماایساه باا ساناریوی  1کمتار اساتا فااط در
توان راکتیو DG
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سناریوی مورد بررسی را نشان میدهدا همان طور که مشخص اسات،
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03

این شکل مشخص است ،میزان توان ورودی در ساعات پرباری کاهش

ظرفیت اینورتر تجمی کنندۀ خودروها بهمنظور مشارکت در کنترل ولتااژ

داشته استا فاط در ساعات کمباری مااداری افازایش در تاوان پسات

و توان راکتیو توزی شده بهره گرفته شدا ایان فرصات بساتر مناسابی را

فوق توزی دیده میشود که بهعلت انتاال بار خودروها به ایان سااعات

برای پیادهساازی مفهاوم  CVRو کااهش دامناۀ ولتااژ ،باهخصاوا در

میباشدا در مابای ساعات ،کاهش توان در بار کال مصارفی شابکه کاه

گرههای ابتدایی فیدرهای شتاعی که با بیشابود ولتااژ مواجاه باودهاناد،

ناشی از کاهش محافطهکارانۀ ولتاژ میباشد ،بهخوبی نمایان استا

فراهم نمودا شبیهساازیهاای عاددی نشاان مایدهاد کاه خودروهاای

هزینۀ کل بهرهبرداری شبکۀ توزی در سناریوی  2نسبت به ساناریوی 1

کنترل ولتاژ گرههای شبکه بر مبنای مفهوم  ،CVRتوان اکتیو مصرفی کال

به مادار  %1 4کاهش یافته استا همونین میازان تاوان مصارفی بارهاا

شبکه را تا حد قابل توجهی کاهش دهندا میزان کااهش در ایان مطالتاه

 %1 17در سناریوی  2در ماایسه باا ساناریوی  1کااهش دارد کاه ایان

برابر  %1 17به دست آمدا عالوه بر ایان ،هزیناۀ بهارهبارداری از شابکۀ

کاهش فاط با کنترل ولتاژ گرههای شبکه و بر مبنای مفهوم  CVRبدون

توزی بر مبنای مدل پیشنهادی به مادار  %1 4کاهش داشت که با توجاه

هیچ گونه سارمایهگاذاری جدیاد در مساتحکمساازی و نصاب ادوات
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