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 در این مقاله با استفاده از یک الگوریتم ترکیبی هوشمند روشی برای مدیریت مصرف برق خانگی مناسب جهت پیادهسازی در بستر شبکه:چکیده
. هدف اصلی این مقاله ارائه روشی جهت مدیریت مصرف برق بخش خانگی با حضور خودروی برقی میباشد.برق هوشمند برق مطرح گردیده است
 یک مدل برای مدیریت مصرف برق وسایل خانگی با هدف حداقلسازی هزینه خانوار و با در نظر گرفتن پارامتر،برای رسیدن به این هدف در گام اول
) و بررسی امکان تبادل انرژی بین خودروی برقی و شبکهEDRP(  در گام دوم به مدلسازی برنامه پاسخگویی بار اضطراری.رفاه ارائه گردیده است
 مساله برنامهریزی شارژ خودروی برقی در برنامه مدیریت مصرف برق بهصورت تطبیقی و، در گام سوم.برق تحت این برنامه پرداخته شده است
 درصدی مصرف انرژی در مدیریت مصرف96/39  شبیهسازیهای انجام شده با سناریوی مشخص نشاندهنده کاهش.احتماالتی بررسی شده است
 همچنین در قسمت پاسخگویی بار اضطراری در مقایسه دو سناریوی.برق وسایل خانگی و نیز زمانبندی بهینه شارژ خودروی الکتریکی میباشد
. کیلووات به ازای هر خانه کاهش یافته است7  هزینه مشتری و پیک بار مقدار%99/11 متفاوت مقدار
 هوش محاسباتی، تبادل انرژی، برنامه پاسخگویی بار اضطراری، خودروی برقی، مدیریت مصرف برق:واژههای کلیدی
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Abstract: This paper has proposed an energy management system for domestic house applications considering electric vehicle. The
first step is linked to optimal and adaptive scheduling of appliances and is defined as a multi objective function model with some fuzzy
coefficient and owner comfort factors. The important aspect of this tool is to help customers respond to real time electricity price. In
the second step, emergency demand response program (EDRP) modeling and the possibility of energy exchange has been investigated.
In the third step, the electric vehicle charging planning has been investigated as adaptive and uncertainty. In energy management part,
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reduction and peak shaving of 1 kW per house.
Keywords: Energy management system (EMS); electric vehicle; emergency demand response program; energy exchange;
computational intelligence methods

7931/64/27 :تاریخ ارسال مقاله
7939/69/79  و7931/76/78 :تاریخ اصالح مقاله
7939/61/67 :تاریخ پذیرش مقاله
 مجید بقائینژاد:نام نویسنده مسئول
. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-  دانشگاه حکیم سبزواری-  توحید شهر-  سبزوار-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 2, summer 2018

Serial no. 84

 /974مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،2تابستان 7931

 -1مقدمه
امروزه شرکتهای برق در سراسر جهان با مشکالت بسیاری مواجه
هستند که از جمله آنها میتوان به تلفات توان سنگین ،افزایش تقاضای
برق ،کمبود سوخت و انرژی و آالیندههای زیستمحیطی اشاره کرد [.]7
افزایش تقاضا برای انرژی الکتریکی باعث شده است که مشکالت جدی
برای شرکتهای برق بهوجود آید .با توجه به گزارش وزارت انرژی
انگلیس در طول  26سال گذشته تقاضا و مصرف برق بهطور مداوم ٪2/1
در سال افزایش یافته است [ .]2همچنین گزارشها نشان میدهد
بیشترین افزایش تقاضای انرژی جهانی در بخش تقاضای برق بوده
طوریکه انتظار میرود میانگین رشد مصرف جهانی برق در طول
سالهای  2661تا  2616به اندازه  %771افزایش یابد [.]9
این افزایش در تقاضای برق باعث شده است که مسائل تراکم جدی
شبکه و چند خاموشی اصلی در سالهای اخیر بهوجود آید و مسئله
مدیریت مصرف برق جدیتر مطرح گردد .یک مطالعه که توسط گروه
” “Brattleانجام شده تخمین میزند که کاهش  1درصد مصرف در اوج
تقاضا در سال میتواند  76بیلیون دالر در سال صرفهجویی کند [.]8
در این مقاله نگاهی متفاوت و نوآورانه به مسئله مدیریت مصرف برق
بخش خانگی شده است طوریکه در مدلسازی منحصر به فرد ارائه شده
(که بر اساس رفاه خانوار میباشد) از سیستم فازی استفاده شده است تا
رفاه منطقی خانوار فراهم آورده شود .همچنین خودروی برقی بهعنوان
یک بار بزرگ شبکه در نظر گرفته شده و تالش شده است با مدلسازی
برنامه پاسخگویی بار اضطراری از پتانسیل موجود در خودروهای برقی
جهت پیکسایی شبکه برق استفاده شود که این موضوع و نوع مدلسازی
آن از جمله موارد نوآوری این مقاله میباشد و آنرا از سایر پژوهشها
متمایز ساخته است .در تمام مراحل طراحی الگوریتم پیشنهادی تالش
شده است تا رفاه خانوار در نظر گرفته شود طوریکه مشتری انگیزه کافی
برای مشارکت در برنامه را داشته باشد .با استفاده از این روش انتظار
میرود هزینه مصرف برق خانوار کمینه شود و نیز اهداف مشارکت
خودروی برقی در پیکسایی شبکه برق محقق شود.
 -1-1مروری بر ادبیات موضوع
در سالهای اخیر تحقیقاتی درزمینه مسئله پاسخ به تقاضا در سیستم
قدرت و بهخصوص در شبکه هوشمند برق انجام شده است .ایده شبکه
هوشمند برق با کنتورهای پیشرفته ) (AMIآغاز شد تا بتواند مدیریت
سمت تقاضا ،افزایش بهرهوری انرژی ،و ایجاد شبکهای با قابلیت پاسخ به
خطا و بازیابی را تحقق بخشد [ .]1مقاالت متعددی در مورد این
کنتورهای پیشرفته نگارش یافته است [ .]7, 9-4شبکه هوشمند برق
تنها با  AMIپایان نمیپذیرد و بررسیها در مورد آن ادامه دارد .در چند
سال اخیر تحقیقات بر روی قسمت خانگی شبکه هوشمند متمرکز شده
است [ .]3-79در زمینه برنامهریزی مصرف برق در بخش خانگی نیز
مقاالتی نگارش شده است [.]78-79
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در [ ]3یک الگوریتم هوشمند مدیریت مصرف انرژی خانگی )(HEM

برای وسایل پرمصرف خانگی ارائه شده است .این الگوریتم بارهای خانگی
را با در نظر گرفتن دو معیار اولویت و میزان استراتژیک بودن آنها ،که
از پیش تعیین میشوند و همچنین سطح توان مصرفی مجاز مدیریت
میکند.
در [ ]79نویسندگان معتقدند برنامهریزی مدیریت مصرف خانه
مسئلهای است که با دو نوع وسایل خانگی سروکار دارد؛ دسته اول
وسایلی با استفاده مقطعی مانند تلویزیون و کامپیوتر و دسته دوم وسایلی
با استفاده مستمر مانند یخچال و گرماسازها .روش پیشنهادی آن مقاله
الگوریتمی برای مدیریت مصرف انرژی خانه میباشد که در آن بازار
عرضه و تقاضا و پارامتر راحتی و آسایش را در نظر گرفتهاند.
در [ ]71به برنامهریـزی شـارژ و دشـارژ خودروهای الکتریکی با
توجه به مسافرتهای خودروهای برقی پرداخته شده است .کاهش تلفات،
کاهش انرژی خریداری شده از شبکه اصلی ،کاهش کلیدزنی ،کاهش
انـرژی فروخته نشده و کاهش مدت زمان اتصـال ریزشـبکه بـه شبکه
اصلی از اهداف ایـن مسئله بوده که با استفاده از الگوریتم  EPSOو در
سناریوهای مختلف به بهینهسازی آن پرداخته شده اسـت.
در [ ]74یک مدل برای بررسی تأثیر خودروهای الکتریکی هیبریدی
قابل اتصال به شبکه بر روی شبکه توزیع مسکونی ارائه شده است.
بهمنظور ارزیابی تأثیر این خودروها بر روی شبکه توزیع ،مشخصات آنها
شامل ظرفیت باتری ،مشخصه حالت شارژ و مقدار انرژی مورد نیاز برای
شارژ باتری در نظر گرفته شده است .در آن مقاله بهمنظور کاهش مقدار
بیشینه بار ،تلفات و نسبت بیشینه به متوسط بار برنامههای پاسخگویی
بار ارائه شده است .نتایج نشان میدهد که برنامههای پاسخگوی بار باعث
کاهش مقدار پیک بار ،تلفات و نسبت پیک بار به متوسط بار میشود.
در مراجع [ ]73-21به بهینهسازی برنامه زمانبندی کار تجهیزات
هوشمند خانگی بهمنظور حداقل کردن هزینه برق پرداخته شده است.
مدل ریاضی مسئله ،بهینهسازی از نوع برنامهریزی عدد صحیح خطی
بوده که بر اساس آن جابهجایی بهینه زمان کارکرد تجهیزات خانگی از
دورههای زمانی اوج بار شبکه به دورههای زمانی کم باری شبکه تعیین
شده است .مسئله بهینهسازی بررسیشده از نوع برنامهریزی عدد صحیح
خطی [ ]73-27الگوریتم ژنتیک [ ]22و تئوری بازیها [ ]29است.
در [ ]27از روش قیمتگذاری زمان استفاده در محاسبه هزینه برق
استفاده شده است؛ درحالی که در [ ]73, 26, 22, 29روش قیمتگذاری
زمان حقیقی مورد استفاده قرار گرفته است .در [ ]28به بحث در مورد
صرفه اقتصادی استفاده از تجهیزات هوشمند خانگی ،با توجه به
تعرفههای مختلف بر هزینه برق مشترکین و همچنین میزان
سرمایهگذاری الزم برای تهیه تجهیزات هوشمند خانگی پرداخته شده
است.
با بررسی مقاالت و پژوهشهای صورت گرفته مشاهده میشود با
وجود پژوهشهای فراوان در زمینه مدیریت مصرف بخش خانگی ،به
مدلسازی رفاه منطقی خانوار طوریکه شرایط خانه ،محیط و شبکه در
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نظر گرفته شود پرداخته نشده است .همچنین مساله مشارکت
خودروهای برقی در برنامههای تشویق محور پاسخ تقاضا نیز به چشم
نمیخورد که در این مقاله با دیدی نوآورانه به آنها پرداخته شده است.
همچنین مساله شارژ هوشمندانه خودروهای برقی طوریکه متضمن
ارتباطی منطقی بین میزان شارژ خودرو در ساعات پیک شبکه و
پارامترهای تصادفی خودروی برقی باشد جزو خألهای پژوهشهای
گذشته میباشد که در این مقاله با ارائه کنترلکنندهای مبتنی بر شبکه
 ANFISاین هدف محقق شده است.
 -2-1هدف ،روش ،نوآوری
هدف از این مقاله ارائه الگوریتمی هوشمند مبتنی بر روشهای هوش
محاسباتی برای مدیریت مصرف برق خانگی با حضور خودروی برقی،
مناسب جهت پیادهسازی در بستر شبکه برق هوشمند برق میباشد .این
روش تعیینکننده برنامهریزی استفاده از وسایل خانگی و برنامهریزی
شارژ خودروی برقی با هدف کاهش مصرف برق بخش خانگی میباشد.
همچنین مشارکت خودروی برقی در برنامه پاسخگویی بار اضطراری یک
نوآوری و نگاهی متفاوت به مسئله مدیریت مصرف برق است که در آن
تالش شده است تا راهحلی جدید برای مشارکت خودروی برقی در تحقق
اهداف شبکه برق ارائه دهد .در روش پیشنهادی تالش شده است در
تمام مراحل طراحی الگوریتم رفاه خانوار درنظر گرفته شود.
برای رسیدن به این منظور سه گام اصلی برداشته شده است .هدف
از گام اول تعریف یک مدل برای مدیریت مصرف لوازمخانگی است که
برای این منظور روابطی برای تخمین هزینه انرژی مصرفی هرکدام از
لوازمخانگی با توجه به قیمتهای لحظهای برق و میزان حضور در مدار
تعریف شده است .سپس با کمک این روابط مدل بهینهسازی مصرف برق
خانوار تعیین شده است .برای در نظر گرفتن شرایط محیطی و شبکه
برق از چند سیستم فازی استفاده شده است که خروجی آن و ضریبی
که برای رفاه مشتری در نظر گرفته شده است تشکیل ماتریس ضرایبی
را میدهد که میتواند بر روی مدل بهینهسازی مصرف برق تاثیرگذار
باشد .سپس جهت بهرهمندی از کارایی روشهای هوش محاسباتی در
حل مسائل عدد صحیح مختلط ،مساله بهینهسازی بهکمک الگوریتم
 PSOحل شده است .از آنجا که مساله بهصورت برنامهریزی روز بعد
میباشد نگرانی از بابت زمان اجرای آن در مقایسه با روشهای ریاضی
وجود ندارد .در گام دوم جهت تحقق مشارکت خودروهای برقی در
پیکسایی شبکه ،برنامه پاسخگویی بار اضطراری با امکان تبادل انرژی
خودروی برقی مدلسازی شده است .در این مدل با مشارکت خودروی
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صورت که از یک شبکه  ANFISبرای محدود کردن سطح شارژ خودروها
در ساعات پیک شبکه استفاده شده است.
 -3-1ساختار پژوهش
در ادامه مقاله در بخش دوم مساله مدیریت مصرف برق خانوار مدلسازی
شده است .در بخش سوم برنامه پاسخگویی بار اضطراری با قابلیت
مشارکت خودروی برقی مدلسازی شده است .در بخش چهارم مساله
برنامهریزی شارژ خودرو بهصورت احتماالتی و در نظر گرفتن شرایط
پیک شبکه ارائه شده است .در بخش آخر نیز با در نظر گرفتن سناریوی
خاص شبیهسازی و نتایج آن ارائه شده است.

 -2مدلسازی مدیریت مصرف برق خانگی
در این بخش به بررسی تعریف و مدلسازی مساله مدیریت مصرف برق
خانگی پرداخته شده است .جهت این منظور دو گام اساسی برداشته شده
است .در گام اول از چند سیستم فازی برای برآورد درجهای از توصیه
برای استفاده از هر کدام از لوازم خانگی با توجه به شرایط محیط خانه،
محیط بیرون و شرایط شبکه استفاده شده است .همچنین یک ضریب
"رفاه خانوار" در نظر گرفته شده است که توسط مشتری تعیین میشود.
در گام دوم به مدلسازی مساله بهینهسازی مصرف برق خانوار پرداخته
شده است.
 -1-2ضریب رفاه خانوار
روش پیشنهادی بایستی مبتنی بر آسایش خانوار باشد طوریکه مشتری
برای استفاده از آن تمایل کافی را داشته باشد .برای این منظور ضریب
"رفاه خانوار" در نظر گرفته شده است که عددی بین  6تا  9است که
توسط مشتری تعیین میشود و نشان دهنده اهمیت استفاده از هر وسیله
در زمانهای مختلف از دید مشتری میباشد.
 -2-2درجه توصیه برای استفاده از لوازم خانگی
برای برآورد میزان مناسب بودن زمان استفاده از هر وسیله با توجه به
شرایط محیط ،خانه و شبکه از سیستم فازی استفاده شده است .از آنجا
که هر وسیله نوع کارکرد متفاوتی دارد لذا سیستمهای فازی مختلف با
ورودیهای متفاوت در نظر گرفته شدهاند .خروجی آنها اعداد بین  7تا
 9است که نشان دهنده درجهای از توصیه برای استفاده از هر وسیله در
زمانهای مختلف شبانهروز میباشد .خروجی این سیستم فازی و ضریب
راحتی خانوار تشکیل ضریبی را میدهد که میتواند بر نتیجه بهینهساز
اصلی تأثیر بگذارد.

برقی امکان پیکسایی در شرایط اضطراری شبکه با مالحظه رفاه مشتری
محقق شده است .در گام سوم مساله برنامهریزی شارژ خودروی برقی

 -3-2پارامترهای مؤثر بر مصرف برق خانوار

بهصورت احتماالتی و تطبیقی مدلسازی شده است .بدین منظور روابطی

پارامترهای متعددی بر مصرف برق خانوار مؤثر است .تعدادی از این
پارامترها بر میزان مصرف کل برق خانوار و برخی بر میزان برق مصرفی
لوازم موثرند .هدف از این قسمت طراحی یک سیستم مدیریت مصرف
برق است که قادر به در نظر گرفتن شرایط خانههای مختلف باشد .این

جهت تخمین انرژی مصرفی شارژ خودرو و هزینه آن بهصورت احتماالتی
ارائه شده است .سپس با استفاده از این روابط مدل بهینهسازی شارژ
خودروهای برقی ارائه شده است .این مدل بهصورت تطبیقی است به این
Serial no. 84
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پارامترها عبارتند از :اندازه خانه ،میزان تحصیالت خانوار ،تعداد اعضای
خانوار ،درجه شهرنشینی ،تمایل مشتری به کاهش مصرف و قیمت
انرژیهای جایگزین [.]29-96
 -4-2مدلسازی هزینه برق مصرفی خانوار
برای مدلسازی مساله بهینهسازی مصرف برق خانوار ابتدا در این قسمت
انرژی مصرفی لوازم و هزینه آن مدلسازی شده است .الزم به ذکر است
برای محاسبات این قسمت از قیمتهای لحظهای برق ) (R.T.Pاستفاده
شده است و از آنجا که این قیمتها در طول شبانهروز و نیز روزهای
مختلف سال تغییر میکنند الزم است بازه زمانی شبانهروز به تقسیمات
قابل قبول تقسیم شود .برای محاسبه انرژی مصرفی تجهیز  uام در
مدتزمان خاص رابطه ( )7ارائه شده است.
t
3600
  u  A, j  T , k  M 

Wuv, j  Pu  X uk, j 

()7

که در آن A=[1,2,….,n] ،مجموعه لوازمخانگی ] T=[1,2,….,mمجموعه
𝑣
𝑗𝑊𝑢,
تقسیمات زمانی و ] M=[1,2,….,30مجموعه روزهای ماه است.
انرژی مصرفی تجهیز  uام در زمان  jام از روز  vام و  puتوان مصرفی
وسیله  uام میباشد .همچنین  Xu,jیک متغیر باینری برای نشان دادن
حضور یا عدم حضور وسیله  uام در بخش زمانی  jام از روز  vام میباشد
و پارامتر  tطول هر بخش از تقسیمات زمانی میباشد .برای محاسبه
انرژی مصرفی تجهیز  uام در طول  28ساعت شبانهروز میتوان از رابطه
زیر استفاده کرد:
t
3600

()2

m

m

Wu , v  Wuv, j  Pu  X uv, j 

()9

j 1

7

7

WuWeekly  Wu ,v  Pu  X uv, j 
v 1

v 1 j 1

  u  A, j  T , v  W 

در این رابطه 𝑣 𝑊𝑢,و 𝑦𝑙𝑘𝑒𝑒𝑤𝑢𝑊 انرژی مصرفی روزانه و هفتگی میباشد.
همچنین  Wمجموعه روزهای هفته میباشد .انرژی مصرفی خانه در طول
هفته از رابطه زیر بهدست میآید:
()8

t
3600

m

7

x

x

WvOptimization  WuWeekly  Pu  X uv, j 
u 1 v 1 j 1

u 1

  u  AC , j  T , v  W 

هزینه برق مصرفی خانوار در طول هفته از رابطه زیر بهدست میآید:
()1

Serial no. 84

مساله مدیریت مصرف انرژی میتواند بهصورت یک مساله بهینهسازی
بیان شود .رفتار مشتری غالبًا به این صورت است که تمایل دارد رفاه
خانوار بیشینه شود طوریکه هزینه انرژی مصرفی کمینه باشد .در اینجا
رفاه مشتری به این صورت تعریف میشود که وسایل خانگی در زمانهای
مناسب قابل استفاده باشند مثالً اگر سیستم مدیریت انرژی نیمهشب را
برای کارکرد وسیلهای انتخاب کند و این با سبک زندگی خانوار مطابق
نباشد میتوان گفت رفاه خانوار کم شده است .بنابراین در روش
پیشنهادی ماتریس ضرایبی شامل ضریب راحتی خانوار و ضریب توصیه
استفاده از لوازم تعریف شده است تا بر روی نتایج سیستم مدیریت انرژی
تأثیر گذار باشد .با توجه به این توضیحات تابع هدف مساله را میتوان
بهصورت تابع بیشنهسازی رفاه خانوار تعریف کرد .الزم به ذکر است در
اینجا این تابع هدف به جای یک تابع بهصورت چند تابع هدف تعریف
شده است تا هر وسیله امکان حضور در یک محدوده مناسب را داشته
باشد .مثالً وسایل خانگی مرتبط با زمان صبح در تابع هدف  G1آورده
شدهاند بنابراین اساسًا امکان انتخاب شدن برای کارکرد در زمانهای
دیگر وجود نخواهد داشت و این یک گام به سوی رفاه خانوار میباشد.
تابع  G5مربوط به وسایلی است که دوره زمان کارکرد مشخصی ندارند.
()9

G1   Vuv,,jF .I .S  Vuv,,jO.I .F  X uv,, Morning
j

()1

G2   Vuv,,jF .I .S  Vuv,,jO.I .F  X uv,, Lunch
j

()4

G3   Vuv,,jF .I .S  Vuv,,jO.I .F  X uv,, Evening
j

()3

G4   Vuv,,jF .I .S  Vuv,,jO.I .F  X uv,, Night
j

a

7
m
t
 x

v
c
  u 1 v 1 j 1Pu  X u , j 
3600 


1000

Optimization
v

C

x

7

v 1 u 1 j  a

c

x

7

v 1 u 1 j  b
x

7

v 1 u 1 j  c

time
G5   Vuv,,jF .I .S  Vuv,,jO.I .F  X uv,,Variable
j
24

()76

x

7

v 1 u 1 j 1
b

j 1

در این رابطه 𝑣 𝑊𝑢,انرژی مصرفی تجهیز  uام در طول روز  vام میباشد.
برای محاسبه انرژی مصرفی هرکدام از وسایل خانگی در طول یک هفته
رابطه زیر ارائه شده است:
t
3600

 -5-2مدلسازی مساله بهینهسازی مصرف انرژی

24

u  A , j  T ,v  M 

m

الگوریتمی ترکیبی بر پایه روشهای . . .

x

7

v 1 u 1 j 1

𝐹𝑣,𝑂.𝐶.
𝑆𝑣,𝐹.𝐼.
𝑗 𝑉𝑢,ضرایب رفاه خانوار و درجه
𝑗 𝑉𝑢,و
در روابط ( )9تا (،)76
مناسب بودن زمان استفاده برای وسیله  uام در بخش زمانی  jام و روز
𝑔𝑛𝑖𝑛𝑟𝑜𝑀𝑣,
𝑗 𝑋𝑢,ماتریس باینری نشان دهنده
 vام میباشد .همچنین
وضعیت کارکرد وسیله  uام در بخش زمانی  jام و در زمان صبح روز v
ام میباشد .مدل بهینهسازی مدیریت انرژی توصیف شده در قسمت قبل
دارای محدودیتهایی است که در ادامه توضیح داده شدهاند.

 -1-5-2محدودیت کارکرد پیوسته
تعدادی از لوازم دارای محدودیت کارکرد پیوسته میباشند .این موضوع
در رابطه زیر نشان داده شدهاند:
()77

X u  ts   1  X u  ts , ts 1 ,., te   1

رابطه فوق به این معناست که اگر وسیله  uام در زمان  tsشروع به کار
کند بایستی تا زمان  teکارکرد پیوسته داشته باشد.
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 -2-5-2سهمیه مصرف انرژی

حضور خودروی برقی و رفتارهای متفاوت مشتری پس از دریافت EDRP

هر یک از وسایل سهمیه مصرف انرژی مشخصی در طول هفته دارند که
بهصورت رابطه ( )72نشان داده شده است.

بررسی میشود.

()72

 WuIndividual

m

7

W

u, j

v 1 j 1

در این رابطه 𝑙𝑎𝑢𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑛𝐼𝑢𝑊 سهمیه مصرف هفتگی وسیله  uام میباشد.
رابطه فوق بهصورت هزینه میتواند بیان شود و همچنین اگر پارامترهای
مؤثر بر مصرف برق که در قسمت  9-2توضیح داده شده است در نظر
گرفته شوند روابط ( )79تا ( )71بهدست میآیند.
m

7

W

()79

 c  (WuIndividual .c) 1   u 

u, j

()78

 (CuIndividual ) 1   u 

u, j

()71

 Cuadaptive

v 1 j 1

m

7

C
v 1 j 1
m

7

C

u, j

v 1 j 1

 -1-3حالت اول :عدم پیروی از EDRP

در اولین گام از مدلسازی برنامه  EDRPحالتی در نظر گرفته میشود
که مشتری با دریافت فرمان به هر دلیلی از جمله مثالً عدم حضور خودرو
برقی یا ناکافی بودن شارژ اقدام به کاهش بار خود نکند (و یا اقدام کامل
نکند) .بهطور کلی هزینه مشتری در این برنامه از دو قسمت تشکیل
میشود یک هزینه ناشی از مدت زمان اجرای  EDRPو دیگری هزینه
قبل یا پس از اتمام این برنامه که طبق معمول مطابق با قیمتهای
لحظهای خواهد بود .همچنین میزان برگشت انرژی از خودرو به شبکه از
هزینه مشتری کم خواهد شد .این موضوع در رابطه ( )71نشان داده شده
است .مقدار هزینه روزانه برق خانوار در مدت زمان اجرای  EDRPو در
حالتی که انرژی مصرفی خانوار از مقدار قرارداد بیشتر شود ،از رابطه
( )74قابل محاسبه است.
7

در این روابط 𝑙𝑎𝑢𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑛𝑖𝑢𝐶 و 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑝𝑎𝑑𝑎𝑢𝐶 سهمیه هزینه و سهمیه هزینه
تطبیقی وسیله  uام میباشد .همچنین 𝑢𝛾 ضریب تطبیق انرژی مصرفی
و عددی بین  6تا  7است.

مجموع هزینه برق مصرفی خانوار بایستی محدود به مقداری مشخص
باشد و اگر پارامترهای مؤثر بر مصرف برق که در قسمت  9-2توضیح
داده شدهاند نیز در نظر گرفته شود رابطه زیر بهدست میآید:
 1     Cbase

x

C

adaptive
u

u 1

در این رابطه 𝑒𝑠𝑎𝑏𝐶 هزینه پایه برق مصرفی خانوار و 𝛿 ضریب تطبیق
هزینه برق مصرفی خانوار و عددی بین  6تا  7است.

 -3پاسخگویی بار اضطراری با مشارکت خودروی برقی
در این مقاله جهت ارتقای اهداف سیستم مدیریت انرژی خانگی و نیز
افزایش قابلیت اطمینان سیستم در موارد اضطراری قراردادهای
"پاسخگویی بار اضطراری" که مشتری با شرکت برق منعقد مینماید در
نظر گرفته شدهاند .در برنامه پاسخگویی بار اضطراری ) (EDRPبه
مصرفکنندگان بابت قطع یا کاهش بار در حوادث اضطراری و مواقعی
که قابلیت اطمینان سیستم در خطر است پاداش پرداخت میگردد.
همچنین در این روش میتوان جریمهای برای شرکتکنندگان در صورت
کم نکردن مصرفشان در مواقع اضطراری در نظر گرفت [ .]97در این
مقاله از آنجا که مدیریت مصرف انرژی خانگی در حضور خودروهای
برقی انجام میگیرد جهت ارتقای رفاه خانوار و افزایش انگیزه جهت
مشارکت در اینگونه برنامهها از انرژی ذخیرهشده در خودروی برقی
جهت تأمین تمام یا بخشی از انرژی مورد نیاز خانوار در این ساعات بهره
گرفته شده است .در ادامه مدلسازی برنامه پاسخگویی بار اضطراری با

Serial no. 84

v 1

t
 CR .T .P
3600

()74

 -3-5-2مجموع هزینه

()79

()71

total
v
CEDRP
 CEDRP
 Cvv2 g

v
v
CEDRP
 PEDRP
, lim 

 x n


v
  Pu  X u , j   PEDRP
, lim 
 u 1 j 1


t

 C pen   u  A, j  T , v  W 
3600
𝑣
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡
𝑃𝑅𝐷𝐸𝐶
𝑃𝑅𝐷𝐸𝐶 هزینه کل خانوار در روزهای اجرای برنامه،

در روابط فوق
توان
هزینه برق مصرفی در زمان اجرای برنامه است .همچنین
قراردادی برنامه 𝐶𝑝𝑒𝑛 ،هزینه جریمه ناشی از عدم اجرای برنامه میباشد.
اگر با کمک گرفتن از رابطه ( )9بخش  8-2هزینه برق بهصورت هفتگی
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡
𝑃𝑅𝐷𝐸𝐶 هزینه
بازنویسی شود رابطه ( )73بهدست میآید .در این رابطه
𝑗
برق مصرفی در هفتهای که در آن برنامه اجرا میشود𝑊𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒,𝑠𝑎𝑙𝑒 ،
انرژی بازگردانده شده به شبکه از طریق خودرو برقی و 𝑒𝑙𝑎𝑠𝐶 نرخ فروش
برق به شبکه میباشد.
𝑣
𝑚𝑖𝑙𝑃𝐸𝐷𝑅𝑃,

()73

t
 v

 PEDRP ,lim  3600  CR.T .P




  x n

t 
v
     Pu  X u , j   PEDRP ,lim  

7

   u 1 j 1
 3600 



x
m
v 1
C pen    Pu X u,v j  t  CR.T . P 

3600

u 1 j  n 1
 o m

j


Wvehicls

C

, sale
sale
 q 1 j 1




1000
  u  A, j  T , v  W , q  V 

total
CEDRP

𝑣
𝑚𝑖𝑙 𝑃𝐸𝐷𝑅𝑃,برابر صفر قرار داده شود رابطه هزینه
در رابطه اخیر اگر
روزهای عادی حاصل میشود بنابراین از این رابطه میتوان برای محاسبه
انرژی خانوار در هفته شامل روزهای برنامه و عادی استفاده کرد.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 2, summer 2018

الگوریتمی ترکیبی بر پایه روشهای . . .

 /922مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،2تابستان 7931

همچنین اگر به رابطه فوق هزینه شارژ خودرو نیز اضافه شود رابطه برق
مصرفی کل خانوار حاصل میشود که ذیالً به آن اشاره شده است:

()26

t
 v

 PEDRP ,lim  3600  CR.T . P




  x n

t 
v
     Pu  X u , j   PEDRP ,lim  


   u 1 j 1
 3600 

7 
x
m
C pen    Pu X u,v j  t  CR.T .P 


3600
u 1 j  n 1
v 1 
 o m

j


Wvehicls
 Csale

,
sale
 q 1 j 1



 o m j


W

C
R .T . P
  vehicle, ch arge

q

1
j

1



1000
  u  A, j  T , v  W , q  V 

()29

Ctotal

درحالتی که انرژی مصرفی خانوار از مقدار قرارداد کمتر باشد و یا مقداری
از بار خانه از طریق خودروی برقی تأمین شود طوریکه نهایتًا انرژی
مصرفی از مقدار قرارداد بیشتر نشود هزینه برق مصرفی در روز اجرای
برنامه از رابطه زیر پیروی خواهد کرد:


t
v
CEDRP
  Pu  X u , j 
 CR.P.T 
3600
 u 1 j 1

t
 v

  PEDRP
 Cben 
, lim 
3600


n

x

  u  A, j  T , v  W 

در این رابطه 𝑛𝑒𝑏𝐶 میزان تشویقی جهت اجرای برنامه میباشد .اکنون با
بهدست آوردن هزینه برق مصرفی در مدت زمان اجرای  EDRPمیتوان
رابطه هزینه هفتگی را نیز بهدست آورد که در رابطه ( )22نشان داده
𝑣
𝑚𝑖𝑙 𝑃𝐸𝐷𝑅𝑃,برابر صفر قرار داده شود رابطه
شده است .در این رابطه اگر

هزینه روزهای عادی حاصل میشود بنابراین از این رابطه میتوان برای
محاسبه انرژی خانوار در هفته شامل روزهای برنامه و عادی استفاده کرد.

()22

 x n

t
 CR.T . P  
  Pu  X u , j 
3600
 u 1 j 1
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v
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C
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 x m

t
v 1
v
    P X 
 CR.T . P 
u
u, j
 u 1 j  n 1

3600
 o m



j
W

C

vehicls , sale
sale
 

q

1
j

1



1000
  u  A, j  T , v  W , q  V 

total
CED
RP

همچنین اگر به رابطه فوق هزینه شارژ خودرو نیز اضافه شود رابطه
برق مصرفی کل خانوار حاصل میشود که در رابطه ( )29به آن اشاره
شده است.

Serial no. 84

Ctotal

𝑗
𝑒𝑔𝑟𝑎 𝑊𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒,𝑐ℎانرژی مصرفی جهت شارژ خودروی برقی
در رابطه فوق
میباشد که در مورد آن در قسمتهای بعدی مفصالً بحث خواهد شد.

 -4برنامهریزی شارژ خودرو

 -2-3حالت دوم :پیروی مشتری از EDRP

()27

 x n

t
 CR.T . P  
  Pu  X u , j 
3600
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1
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   PEDRP ,lim 
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 u 1 j  n 1
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W

C
 vehicls, sale sale
 

q 1 j 1


 o m j

  Wvehicle , ch arge  CR.T . P

 q 1 j 1


1000
  u  A, j  T , v  W , q  V 

 -1-4مدلسازی احتماالتی خودروی برقی
مدلسازی رفتار خودروی برقی در شبکه با دو دسته پارامترهای معین و
نامعین سروکار دارد .از دسته پارامترهای نامعین میتوان به "مسافت
روزانه مسافرت"" ،زمان رسیدن به پارکینگ"" ،زمان خروج از پارکینگ" و
"زمان توقف در پارکینگ" اشاره کرد .در این مقاله جهت تخمین تابع
توزیع مسافت روزانه مسافرت با استفاده از دادههای مرجع [ ]92با کمک
ابزار  dfittoolدر نرمافزار متلب تابع توزیع احتمال مناسب که بتواند
بیشترین پوشش دادهها را داشته باشد انتخاب شده که بهصورت
) 𝑢~𝑁(48.38, 93.38تخمین زده شدهاند .همچنین میتوان با توجه به
این تابع توزیع احتمال و مقدار انرژی مورد نیاز خودرو به ازای هر کیلومتر
تابع احتمال "توان درخواستی خودرو" را محاسبه کرد .توان مورد نیاز
جهت شارژ باتری با توجه به مسافت مسافرت روزانه را میتوان از رابطه
زیر بهدست آورد:
()28

Pt  Dr  Pb

که در آن Pt ،توان مورد نیاز شارژ باتری برای مسافت مسافرت روزانه،
 Drمسافت مسافرت روزانه به کیلومتر و  Pbتوان مورد نیاز شارژ باتری
به ازای مسافت  7کیلومتر است .اگر خودرویی با میزان مصرف kWh/km
 6/71در نظر گرفته شود (در مورد آن در قسمت شبیهسازی توضیح
داده خواهد شد) تابع احتمال "توان درخواستی خودرو" بهصورت
) 𝑣~𝑁(7.26, 2.1خواهد بود.
برای بهدست آوردن دو تابع توزیع احتمال "زمان رسیدن به
پارکینگ" و "زمان خروج از پارکینگ" از دادههای آماری [ ]99استفاده
شده و بهصورت توابع نرمال تخمین زده شدهاند .توزیع احتمال "زمان
رسیدن به پارکینگ" بهصورت ) 𝑥 ∼ 𝑁(20, 9.8و توزیع احتمال "زمان
خروج از پارکینگ" بهصورت ) 𝑦 ∼ 𝑁(7.40, 16تخمین زده شده است.
جهت تخمین توزیع احتمال "زمان توقف در پارکینگ" میتوان از دو تابع
توزیع احتمال "زمان رسیدن به پارکینگ" و "زمان خروج از پارکینگ"
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استفاده کرد .در این صورت این متغیر را بهصورت یک توزیع احتمال
نرمال و بهصورت ) 𝑧 ∼ 𝑁(11.20, 25.8تخمین زده میشود.
 -2-4سیستم کنترل سطح دسترسی به شارژ
مساله شارژ خودروی برقی یک مساله با ماهیت تصادفی میباشد که در
صورت کنترل نشدن شارژ خودروهای برقی میتواند تهدیدی برای شبکه
برق باشد .با این اوصاف نیاز به یک کنترلکننده که بتواند در مواقعی که
احتمال شارژ کنترلنشده به خصوص در ساعات پیک شبکه وجود دارد
وارد عمل شود احساس میشود .در این مقاله سیستم کنترلکنندهای
مبتنی بر شبکه  ANFISجهت کنترل سطح دسترسی به شارژ در ساعات
پیک شبکه طراحی شده است .الزم به ذکر است در ساعات غیرپیک
شبکه عمل کنترل شارژ تنها بر عهده سیستم بهینهساز است که در
قسمتهای بعدی به آن اشاره خواهد شد.

الگوریتمی ترکیبی بر پایه روشهای . . .

و  Piتوان باقیمانده باتری پیش از شارژ 𝑃𝑚𝑎𝑥 ،بیشترین ظرفیت باتری.
در رابطه فوق قید حداقل شارژ باتری لحاظ شد و جهت در نظر گرفتن
شرط ظرفیت بیشینه باتری میتوان از رابطه زیر استفاده کرد:
 vehicle
Pyvehicle
,
1
 Py

0.8  Pmax
 0.8  P ,
else
max


()21

Pyvehicle

در زیر رابطه انرژی درخواستی خودروی برقی در یک بازه زمانی ارائه
شده است:
t
3600
  y  E , j  T , d W 

Wyd, ,jvehicle  Pyvehicle  X yd, j 

()24

𝑒𝑙𝑐𝑖𝑑,𝑣𝑒ℎ
𝑗 𝑊𝑦,انرژی مصرفی هر خودرو در طول یک بازه
در رابطه فوق
𝑑
𝑗 𝑋𝑦,عدد باینری نشان دهنده حضور یا عدم حضور خودرو جهت
زمانی،

شارژ در بازه زمانی t ،طول مدت زمان هر بازه میباشد .از آنجاییکه

 -1-2-4ورودی و خروجی شبکه

معموالً میزان بار شبکه در سه سطح ساعات غیرپیک شبکه ،پیک

ورودیهای این سیستم کنترلکننده دو متغیر تصادفی "توان
درخواستی" و "زمان توقف در پارکینگ" میباشد که در قسمت قبل در
مورد آنها توضیح داده شد .خروجی این سیستم نیز "سطح دسترسی به
شارژ در ساعات پیک" میباشد .این ضریب عددی بین صفر و یک است
که نرخ شارژ خودرو در ساعات پیک را کنترل مینماید.
برای آموزش شبکه از دادههای تولید شده بهصورت تصادفی استفاده
شده است .به این صورت که توابع توزیع احتمالی که بهعنوان
وروردیهای شبکه در نظر گرفته شدهاند را به چند قسمت تقسیم کرده
و در هر محدوده اعدادی بهصورت تصادفی تولید شده است .این
تقسیمبندی بر این مبنا است که در یک توزیع نرمال بهترتیب  94/29و
 31/88درصد دادهها در فاصله ]𝜎  [−𝜎,و ]𝜎 [−2𝜎, 2قرار دارند ،و اگر
نقطه  µهم یک قسمت فرض شود در مجموع هر تابع توزیع به  1قسمت
تقسیم شده و در بازه مربوط به هر قسمت به تعدادی کافی اعداد تصادفی
تولید شده است.

متوسط و پیک دسته بندی میشود لذا روابط شارژ روزانه خودرو نیز بر
این اساس مدلسازی خواهد شد که در رابطه ( )23به آن اشاره شده
است .در این رابطه 𝑑 𝑊𝑦,انرژی درخواستی خودرو در طول شبانهروز،
𝑒𝑙𝑐𝑖𝑑,𝑣𝑒ℎ
𝑒𝑙𝑐𝑖𝑑,𝑣𝑒ℎ
𝑘 𝑊𝑦,و 𝑒𝑙𝑐𝑖 𝑊𝑦,𝑙𝑑,𝑣𝑒ℎبهترتیب انرژی درخواستی در
𝑗 𝑊𝑦,و
𝑑
𝑑
𝑑
𝑗 𝑋𝑦,عدد
𝑗 𝑋𝑦,و
𝑗 𝑋𝑦,و
طول زمانهای غیرپیک ،پیک متوسط و پیک،

باینری نشان دهنده حضور یا عدم حضور خودرو جهت شارژ در این
ساعات و همچنین 𝑘𝑎𝑒𝑝 𝑓𝑓𝑜𝑇 و 𝑘𝑎𝑒𝑝 𝑑𝑖𝑚𝑇 و 𝑘𝑎𝑒𝑝 𝑛𝑜𝑇 مجموعه بازههای
زمانی در این ساعات میباشد.
o

d , vehicle
y ,l

()21

()23

()29

Pyvehicle  ( Pt  Ps )   Pi   0.1  Pmax  

در این رابطه 𝑒𝑙𝑐𝑖 𝑃𝑦𝑣𝑒ℎتوان مورد نیاز شارژ باتری Pt ،توان مورد نیاز شارژ
باتری برای مسافت مسافرت روزانه Ps ،توان قراردادی بازگشت به شبکه

Serial no. 84

d , vehicle
y,k

W

k  m 1

n
t
  Pyvehicle
3600 k  m 1

Wy , d  Wyd, ,jvehicle 
j 1

m

 Pyvehicle  X yd, j 
j 1

o
t
t
  Pyvehicle  X yd,l 
3600 l  n 1
3600

 X yd, k 

 y  E , j  Toff peak , k  Tmid peak 


 ,l T
on peak , d  W



همچنین انرژی درخواستی خودروهای برقی یک مجتمع مسکونی در
طول شبانهروز از رابطه زیر قابل محاسبه است:
n

Ps  Ps , max

همچنین معموالً به این صورت است که جهت طول عمر بیشتر باتری
حداکثر از  46درصد ظرفیت باتری استفاده میشود و همچنین شارژ
باتری همواره از  76درصد کمتر نباید باشد .با در نظر گرفتن این شرایط
جهت محاسبه توان مورد نیاز جهت شارژ باتری رابطه زیر ارائه شده است:

n

l  n 1

 -3-4پیشبینی توان درخواستی خودروهای برقی
خودروی برقی میتواند در مساله پاسخگویی بار در زمانهای پیک انرژی
به شبکه یا خانه بازگرداند که میتوان آن را به یک سطح حداکثر محدود
کرد که در رابطه زیر بیان شده است.

W
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z
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1000

از آنجاییکه در این مقاله امکان تبادل انرژی بین خودرو و شبکه
نیز فراهم شده است در محاسبات انرژی مصرفی که در باال به آنها اشاره
شده است چند بازه زمانی جهت این منظور در نظر گرفته شده است .در
این مرحله برای محاسبه هزینه پرداختی شارژ مصرفی بایستی ابتدا
انرژی شارژ اضافی که برای برگرداندن به شبکه لحاظ شده بود مجددًا از
انرژی کل کم شود.
توجه شود که علت این گونه عمل کردن به این خاطر است که باتری
در ساعات غیرپیک که برق ارزان است شارژ و در ساعات پیک که برق
گرانتر است به شبکه برگردانده میشود .جهت محاسبه هزینه پرداختی
انرژی مصرفی هر خودرو و پارکینگ مجتمع مسکونی در طول شبانهروز
بهترتیب روابطه ( )97و ( )92ارائه شده است.
در این روابط 𝑑 𝐶𝑦,هزینه پرداختی راننده خودرو بابت شارژ خودرو،
𝑒𝑙𝑎𝑠𝑑,
𝑙 𝑋𝑦,متغیر باینری نشان دهنده بازههای زمانی برگشت انرژی به
شبکه و 𝑒𝑙𝑎𝑠𝐶 قیمت قراردادی خرید برق میباشد.
 -4-4مدلسازی مسئله بهینهسازی شارژ خودروی برقی
جهت برنامهریزی شارژ خودرو طوریکه بیشترین سطح شارژ با کمترین
هزینه انجام شود مساله بهصورت یک تابع چند هدفه مدل شده است.
برای مدلسازی مسئله بهینهسازی ابتدا هزینه مصرفی شارژ خودروهای
برقی مجتمع مسکونی بهصورت یک تابع کمینهسازی و طبق رابطه 99
ارائه شده است.
همانطور که در بخشهای قبلی اشاره شد سیستم کنترل شارژ
خودرو دارای یک شبکه  ANFISمیباشد که خروجی آن سطح دسترسی
به شارژ در ساعات پیک شبکه است .خروجی این شبکه بهعنوان یک
ضریب تنظیمکننده میزان شارژ که فقط مربوط به ساعات پیک میباشد

Serial no. 84

الگوریتمی ترکیبی بر پایه روشهای . . .

در مدلسازیها بهعنوان یک محدودیت در نظر گرفته میشود .این
کنترلکننده باعث خواهد شد شارژ خودروها تا حد امکان در ساعات
غیرپیک شبکه انجام شود و در ساعات پیک شبکه دسترسی به شارژ
بهصورت محدود باشد .همانطور که اجماالً در قبل توضیح داده شده است
هر ایستگاه شارژ خودرو بستگی به نوع کاربری آن میتواند دارای یک
مقدار توان قابل ارائه محدود در هر ساعت باشد .بنابراین با مشخص بودن
ساعت احتمالی ورود و خروج خودرو و احتمال مقدار توان درخواستی
میتوان مقدار انرژی را که قابل تحویل در ساعات غیرپیک میباشد را
محاسبه نمود و سپس با توجه به آن مقدار انرژی که ناچارا بایستی در
ساعات پیک تحویل شود را برآورد کرد .این موضوع طبق رابطه زیر ارائه
شده است:
()98





peak

 nyslot , Mean peak  nyslot , off
initial
total
WPeak

time  Wy
slot , max
Wstation

𝑙𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑖
𝑘𝑎𝑒𝑃𝑊 تمام انرژی باقیمانده جهت ساعات پیک
در این رابطه 𝑒𝑚𝑖𝑡

شبکه 𝑊𝑦𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ،انرژی احتمالی مورد نیاز روز بعد 𝑛𝑦𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑎𝑘 ،و
𝑘𝑎𝑒𝑝𝑓𝑓𝑜𝑠𝑙𝑜𝑡,
𝑦𝑛

بهترتیب تعداد بازههای زمانی حضور خودرو در پارکینگ

𝑥𝑎𝑚
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠𝑊 مقدار
مجتمع مسکونی در ساعات میان باری و غیرپیک،

بیشینه انرژی قابل تحویل ایستگاه شارژ در هر بازه زمانی میباشد .طبق
رابطه فوق اگر خودرویی مقدار انرژی درخواستی احتمالی آن در حدودی
باشد که در زمان توقف در پارکینگ در ساعات غیرپیک قابل تحویل
باشد دیگر اجازه شارژ در ساعات پیک را نخواهد داشت .از طرف دیگر
اگر خودرویی حضور آن در ساعات غیرپیک کم باشد طوریکه نتوان
انرژی درخواستی را در این بازهها تحویل داد ناچارا بایستی در ساعات
پیک شارژ شود .اما اگر این مقدار توان درخواستی زیاد باشد و از طرفی
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حضور در ساعات غیرپیک کم باشد منطقی بهنظر نمیرسد که اجازه
داشته باشد در ساعات پیک مقدار زیادی شارژ داشته باشد .بنابراین
کنترلکنندهای مبتنی بر شبکه  ANFISبرای چنین مواقعی طراحی

الگوریتمی ترکیبی بر پایه روشهای . . .

همچنین همواره در یک بازه زمانی یا عمل شارژ انجام میگیرد یا
دشارژ و هر دو باهم ممکن نیست .این موضوع در رابطه زیر نشان داده
شده است:
X

شده است تا شارژ خودرو در ساعات پیک بهصورت تطبیقی باشد .اگر

()87

1

میزان انرژی تطبیقی خودرو برای زمان پیک طبق رابطه زیر تعریف شود:

()82

X yd,,lsale  X yd, k  1

()89

X yd,,lsale  X yd,l  1

adaptive
initial
Wpeak
time   l  WPeak time

()91
آنگاه قید زیر نیز بایستی برقرار باشد:
()99

t
initial
  l  WPeak
time
3600

 X yd,l 

o

P

vehicle
y

l  n 1

𝑒𝑣𝑖𝑡𝑝𝑎𝑑𝑎
𝑘𝑎𝑒𝑝𝑊 انرژی تطبیقی زمان پیک 𝛼𝑙 ،ضریب سطح
در این رابطه 𝑒𝑚𝑖𝑡
دسترسی به شارژ در ساعات پیک میباشد .هر چند که در مرحله قبل
محدودیتی برای شارژ خودرو در ساعات پیک شبکه در نظر گرفته شد
اما در ساعات میان باری و غیرپیک شبکه شارژ خودرو با محدودیت
مواجه نخواهد بود بلکه در جهت بیشتر کردن آن نیز تالش میشود.
𝑥𝑎𝑚
𝑦𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎𝑏𝑊
.این موضوع در رابطه ( )91بیان شده است .در این رابطه
بیشترین ظرفیت مجاز باتری خودرو میباشد.

()91

t
3600

m

adaptive
vehicle
Wy , d  Wpeak
 X yd, j 
time  Py
j 1

t
max

 Wbattery
3600

d
y,k

X

n

P

vehicle
y



k  m 1

رابطه فوق را میتوان بهصورت یک تابع هدف و یک قید نیز بیان کرد
که در زیر به آن اشاره شده است:
()94

n
t
  Pyvehicle
3600 k  m 1

m

MAX G  Pyvehicle  X yd, j 
j 1

t
3600

 X yd, k 

الگوریتم بهینهسازی تابع هدف فوق را بیشینه خواهد کرد طوریکه قید
زیر برقرار باشد:
()93

()86

 Wcontract
otherwise

W 

y,d t

1
Wt sale  
0

در این رابطه 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑊 اجازه دشارژ باتری در لحظه  tام (𝑊𝑦,𝑑 )𝑡 ،میزان
انرژی 𝑑 𝑊𝑦,در لحظه  tام و 𝑡𝑐𝑎𝑟𝑡𝑛𝑜𝑐𝑊 انرژی که طبق قرارداد باید به
شبکه برگردد.

Serial no. 84

X

 -5شبیهسازی و نتایج
جهت ارزیابی روش پیشنهادی شبیهسازیها در محیط نرمافزار
 MATLABانجام شده است .برای این منظور یک خانواده چهار نفره در
نظر گرفته شده است که رفتار آن در جدول  7آورده شده است .طبق
سبک زندگی این خانواده زمان کارکرد وسایل خانگی به چهار بازه زمانی
تقسیم شده است که در جدول  2به آن اشاره شده است.
جدول  :1الگوی رفتاری خانواده در روز غیر تعطیل
شماره

رفتار

ساعت

تعداد افراد

7
2
9
8
1
9
1

بیدارشدن از خواب
صرف صبحانه
ترک خانه
بازگشت فرزندان
بازگشت والدین و صرف ناهار
صرف شام
زمان خواب

 1:96صبح
 9:96صبح
 1صبح
 7بعدازظهر
 2:96بعدازظهر
 3:96شب
 77شب

8
8
8
2
2
8
8

جدول  :2زمانهای کارکرد وسایل خانگی
ناحیه
زمانی

ساعت

وسایل

7
2
9

 9-4صبح
 4صبح تا  7بعدازظهر
7-1بعدازظهر

8

 1-3بعدازظهر

کولر و تلویزیون
کولر ،تلویزیون و IT
کولر ،تلویزیون ،ماشین
لباسشویی و IT
کولر ،تلویزیون ،ماشین
لباسشویی و IT

adaptive
max
  (Wy , d  Wpeak
time )  Wbattery

𝑒𝑣𝑖𝑡𝑝𝑎𝑑𝑎
𝑘𝑎𝑒𝑝𝑊  𝛽 × (𝑊𝑦,𝑑 −گنجانده شده است تا
در قید فوق عبارت ) 𝑒𝑚𝑖𝑡
راننده خودرو با مصالحه با پارکینگ مجتمع مسکونی قادر باشد جهت
اطمینان با تنظیم 𝛽 کمی بیشتر از انرژی پیشبینی شده خود از شبکه
انرژی دریافت کند.
همچنین در زمینه دشارژ باتری این قید وجود دارد که اگر باتری در
لحظه  tبخواهد دشارژ شود بایستی در لحظات قبلی به اندازه کافی شارژ
شده باشد.

d
y, j

d , sale
y ,l

1

 3-77بعدازظهر

9

 77بعدازظهر تا 9
صبح

کولر

مصرف
هفتگی

α1

71/32
6
91/38

6
6
6/2

88/28

6/2

21/91

6/2

19/3

6

همچنین تعدادی از پارامترهایی که در مصرف انرژی الکتریکی مؤثر
هستند و در بخش  9-2به آنها اشاره شده است در این قسمت مشخص
شدهاند .بهعنوان نمونه ضریب سطح تحصیالت که مرتبط با وسایل IT
میباشد اشاره شده است .بقیه پارامترهای که در روابط بخش 2-1-2
اشاره شدهاند در جدول  9به آنها اشاره شده است .همچنین میزان
مصرف غیرصحیح خانوار و سهمیه مصرف انرژی هر وسیله مشخص
شدهاند.
برای بهدست آوردن ضریب توصیه استفاده از لوازم تعدادی سیستم
فازی طراحی و شبیهسازی شدهاند .همچنین ضرایب راحتی خانوار نیز
تعیین شدهاند .بعد از تعیین این ضرایب مساله با کمک الگوریتم PSO
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شبیهسازی و حل شده است که نتیجه آن در شکل  7نشان داده شده
است.

میکند .در اینجا از شارژ اول که متناسب با کاربری خانگی است استفاده

همانطور که در شکل  7نشان داده شده است مجموع انرژی مصرفی

میشود .همچنین در این قسمت هر ساعت به شش قسمت  76دقیقهای

هفتگی قبل از بهینهسازی  747/91کیلووات ساعت بوده که بعد از اجرای

تقسیم شده است .انرژی الکتریکی که باتری با شبکه مبادله میکند با

برنامه به مقدار  16/47کیلووات ساعت رسیده است که نشاندهنده بهبود

اعمال بازده باتری محاسبه میشود .در اینجا با توجه به مرجع []92

زیادی در کاهش مصرف انرژی بخش خانگی میباشد .بنابراین سیستم

مقدار  6/3برای این ضریب در نظر گرفته میشود .به عبارت دیگر اگر

مدیریت انرژی پیشنهادی مقدار  %96/39کاهش مصرف انرژی داشته

باتری این خودرو بخواهد بهطور کامل شارژ شود باید  29/99کیلووات از

است.

شبکه جذب شود .با توجه به استفاده از شارژ نوع اول در شبیهسازیها
در صورتی که باتری حداقل  76درصد شارژ اولیه داشته باشد و بخواهد

جدول  :3انرژی مصرفی وسایل خانگی
شماره

وسایل خانگی

t

مصرف در
هر سیکل

WuIndividual

W
Incorrect

7
2
9
8
1

کولر
تلویزیون
ماشین ظرفشویی
ماشین لباسشویی

9966
9966
9966
9966
9966

7/7
6/74
7/2
6/3
6/611

93/9
1
9
9/9
2/12

789/9
71/72
4/8
1/8
1/21

IT

سریع است که  46درصد ظرفیت باتری را در طی  71-96دقیقه شارژ

به  46درصد برسد حدود  1/1ساعت معادل  99بازه زمان نیاز دارد.
در این شبیهسازی احتمال ساعت ورود و خروج خودروها به
پارکینگ بهترتیب ساعت  1بعدازظهر و  3صبح با مدت توقف  79ساعت
میباشد .مسافتی که احتماالً در روز بعد خواهند پیمود  91کیلومتر که
معادل  3/11 kWhمیباشد .همواره سطح شارژ باتری نباید از  76درصد
ظرفیت آن کمتر باشد بنابراین اگر فرض شود خودروها هنگام ورود kWh

 9شارژ داشته باشند آنها برای روز بعد بایستی حداقل  3/71 kWhشارژ
شود که با احتساب ضریب راندمان شارژ  76/79 kWhاز شبکه دریافت
خواهد کرد .حداکثر میزان برگشت انرژی به شبکه به  1 kWhمحدود
شده است [ ]92که در طی  2ساعت یا  72بازه زمانی به شبکه
برمیگردد .اگر این میزان انرژی نیز به مقدار قبلی اضافه گردد حداقل
 71/79 kWhانرژی توسط هر خودرو از شبکه جذب میشود و نیز سقف
شکل  - :1انرژی مصرفی هفتگی پیش و بعد از اجرای روش پیشنهادی

الزم بهذکر است که این نتایج تنها مرتبط با این مورد مطالعاتی بوده
و سناریوهای مختلف میتواند نتایج متفاوتی داشته باشند.
در گام بعد برای این خانواده یک خودرو الکتریکی

”“Nissan Leaf

از شرکت نیسان درنظر گرفته شده است که یک خودرو برقی هاچبک 1
درب با یک باتری لیتیوم-یونی  9 kWhمیباشد .این خودرو طبق برنامه
رانندگی شهری  US LA4قادر است  796کیلومتر را طی کند که این

اطمینان شارژ برای هر خودرو نهایتًا  27 kWhدر نظر گرفته میشود.
ضریب راندمان برگشت انرژی به شبکه نیز  6/3در نظر گرفته میشود.
همچنین ساعاتی از شبانهروزکه قیمت برق بیشتر از  2/4سنت است
بهعنوان ساعات پیک شبکه و از  2/8-2/4میان باری و کمتر از 2/8
بهعنوان غیرپیک فرض شده است.
جهت اجرای شبیهسازی ابتدا شبکه  ANFISاجرا گردیده که نتیجه
خروجی آن مقدار صفر یا بهعبارتی عدم دسترسی به شارژ در ساعات
پیک شبکه میباشد (که کامالً منطقی است زیرا میزان ساعات حضور در
ساعات غیرپیک جوابگوی این میزان شارژ میباشد).

معادل  6/71 kWh/kmمیباشد [.]98
در مورد انواع شارژ نیز استاندارد نوع اول بهصورت  79آمپر و 286

سپس مساله با کمک الگوریتم  NSGA IIاجرا گردیده است که نتایج

 1 kWتا kW

آن در جدول  8نشان داده است .در این جدول بازه شماره  7به معنای

ولت و  9/9کیلووات میباشد .استاندارد نوع دوم بهصورت

( 22تکفاز و سهفاز) میباشد .و در نهایت نوع سوم نوع  DCکه شارژ

 7صبح است و الی آخر.

جدول  -4خروجی کنترلکننده  ANFISو ابزار پیشنهادی
غیرپیک

میان باری

پیک شبکه

بازه زمانی

بازه زمانی

بازه زمانی

-93 -91 -28 -13 -11 -18 -921 -933-931
91 21 39 11 11 19 932 931 911
 - - - - - -↓ ↓ ↓↓ ↓ - - - - -921
921

Serial no. 84

-1
92
↓

31-12 13-11 11-81 -11 -993 -991 39-36 88-69 69-66 61-12 19-16 -998 -929 9-6
992 991 991
929 926
ANFIS
9
9
9
9
9
9
NSGAII
↑
↑
↓ -
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الگوریتمی ترکیبی بر پایه روشهای . . .

همانطور که از نتایج مندرج در جدول  8مشاهده میگردد
خودروها ساعت  71وارد پارکینگ مجتمع مسکونی شدهاند اما به
خاطر قرار گرفتن در ساعت پیک شبکه و اطالعات و دادههای آنها
اجازه شارژ پیدا نکردهاند و نیز چون در بازههای قبلی به اندازه کافی
شارژ نشدهاند امکان دشارژ هم ندارند .در ساعت  26با وجود گذشتن
از زمان پیک شبکه هنوز خودرو اجازه شارژ پیدا نکرده است که علت
آن این است که سیستم هوشمند با تحلیل دادهها پیبرده است که
در زمانهای ارزانتر نیز امکان دریافت انرژی وجود دارد و عمالً تا
پایان دوره میان باری اجازه شارژ داده نشده است .با ورود به ساعت
 22که آغاز دوره غیرپیک شبکه است مشاهده میشود که در بازه
زمانی  724-723آن ،فرآیند شارژ شروع شده است و سپس قطع شده
است .مجددًا از ساعت  29تا  8صبح شارژ انجام و تکمیل شده است.
این فرآیند تمامًا در بازه غیرپیک شبکه و نیز در کم هزینهترین حالت
آن انجام شده است .سپس تا ساعت  9صبح اتفاقی رخ نداده و در
ساعت  1-3که ساعات پیک شبکه است طبق قرارداد انرژی به شبکه
برمیگردد و سپس خودرو طبق برنامه از پارکینگ مجتمع مسکونی
با شارژی حتی کمی بیشتر از نیاز خارج میشود.
جهت شبیهسازی مدل ارائه شده در بخش  ،9فرض میشود در
روز دوشنبه از ساعت  1بعد از ظهر به مدت  2ساعت فرمان EDRP
𝑣
𝑚𝑖𝑙 𝑃𝐸𝐷𝑅𝑃,برای هر خانه  7کیلووات در نظر
داده میشود .مقدار
میشود .مقدار 𝑛𝑒𝑏𝐶 را حدود  76برابر نرخ شرایط عادی  6/9دالر بر
کیلووات ساعت (توجه شود که این نرخ اغراقآمیز نیست زیرا در
مواقعی در صورت عدم اجرای برنامه ممکن است قیمتهای برق تا
 96برابر شرایط عادی افزایش یابد) و مقدار 𝑛𝑒𝑝𝐶 حدود  7/1برابر نرخ
شرایط عادی  6/681دالر بر کیلووات ساعت در نظر گرفته میشود.
میزان و نحوه توزیع بار خانگی مطابق خروجی سیستم مدیریت
انرژی که اخیرًا توضیح داده شد در نظر گرفته میشود .همچنین عالوه
بر این بارها مقدار  6/7کیلووات نیز بهعنوان بار پایه بهطور پیوسته در
شبانهروز در نظر گرفته میشود .مجموع بارهای این قسمت در ساعت
 1و  9بعداز ظهر این روز  7/111کیلووات است ( 6/911کیلووات
ساعت  1و  7/2کیلووات ساعت  .)9اطالعات نحوه شارژ و دشارژ روزانه
خودرو برقی نیز در جدول  8نشان داده شده است که فرض میشود
مربوط به روز دوشنبه است.

کیلووات ساعت انرژی داشته که برای اطمینان  27کیلووات ساعت
شارژ شده است (با استفاده از ضریب  βرابطه  .)93این خودرو پس از
طی مسافت پیشبینی شده و مصرف  76/79کیلووات آن (معادل
مسافت پیشبینی شده) به خانه برمیگردد که از این میزان 1
کیلووات آن بایستی در زمانهای ذکرشده به شبکه برگردد که در
نتیجه  9/48کیلووات آن اضافه است .از آنجا که حداقل  76درصد
ظرفیت باتری بایستی باقی بماند لذا با احتساب راندمان  7/9کیلووات
قابل تحویل است .بنابراین خودرو میتواند  6/111کیلووات اضافی را
جبران نماید .این سناریو در جدول  1با "سناریو "7نشان داده شده
است.
 -2-5سناریو 2
همانطور که در بخش  9توضیح داده شده است در این برنامه دو حالت
ممکن است اتفاق بیافتد یا مشتری از دستور برنامه پیروی کند که
در سناریوی  7بررسی شد و یا به هر دلیلی از جمله عدم شارژ باتری
خودرو از برنامه پیروی نکند .بهمنظور بررسی حالت عدم پیروی از
برنامه ،سناریوی دیگری در نظر گرفته میشود که خودرو در روز
یکشنبه با برنامهای که قبالً اشاره شد شارژ نشده (شارژ اضافی کافی
اشاره شده در رابطه ( )93در نظر گرفته نشده باشد) و هنگام برگشت
به پارکینگ فقط مقدار  2/11کیلووات شارژ اضافی دارد .در این حالت
از آنجا که در بازههای زمانی قبلی نیز خودرو شارژ نشده و  76درصد
ظرفیت باتری باید باقی بماند لذا با احتساب راندمان دشارژ 6/9
کیلووات میتواند به خانه برق تحویل دهد .بنابراین در این جا خودرو
برقی نمیتواند جبران  6/111کیلووات اضافی را بنماید .در این حالت
مشتری مایل به کاهش رفاه نیست و تصمیم به عدم پاسخ به برنامه
را میگیرد که در این حالت مشتری باید جریمه  6/211کیلووات را
بپردازد و نیز پاداشی هم دریافت نخواهد کرد .این حالت با "سناریو
 "2در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  -5هزینه برق مصرفی خانوار در روز اجرای EDRP

مجموع

هزینه 1

هزینه 6

هزینه 8

هزینه 1

هزینه 3

هزینه 2

+9/396

-

-

هزینه 9

-9/3 +9/998

-9/311

9

 +9/21 +9/93 +9/113سناریو 9

-9/311 +9/999

9

 +9/21 +9/93 +9/313سناریو 2

این اطالعات نشان میدهد در این ساعات خودرو اجازه شارژ ندارد
بنابراین مجموع بار خانه همان مقدار  7/111باقی میماند .در هر
حالتی مجموع هزینه برق مصرفی وسایل خانگی در خارج از ساعات



برنامه بر اساس قیمتهای لحظهای محاسبه میشود .قیمت بازگشت



انرژی به شبکه  2برابر قیمت عادی فرض شده است.




در جدول  1هزینههای  7تا  1به معنای زیر میباشد:
هزینه  :7هزینه برق مصرفی لوازم خانگی در خارج زمان برنامه
هزینه  :2هزینه برق مصرفی لوازم خانگی در زمان برنامه
هزینه  :9هزینه برق مصرفی شارژ خودرو در خارج زمان برنامه
هزینه  :8هزینه برق مصرفی شارژ خودرو در زمان برنامه
هزینه  :1هزینه برگشت انرژی خودرو به شبکه
هزینه  :9هزینه جریمه عدم پیروی از برنامه
هزینه  :1پاداش پیروی از برنامه

 -1-5سناریو 1



فرض میشود که خودرو در روز یکشنبه نیز با برنامه ذکرشده در قبل
شارژ شده باشد .قبالً اشاره شد که خودرو در مجموع نیاز به 71/79
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از آنجا که اجرای برنامه  EDRPاز قبل به اطالع مشتری رسانده
میشود و حتی بعضًا روز قبل نیز میتواند اطالع داده شود اگر خودرو
طوری برنامهریزی کند که روز قبل شارژگیری بیشتری نماید
میتواند از قطع بارهای خود در زمان اجرای برنامه جلوگیری نماید
که این قضیه مهم با گنجاندن ضریب  βدر رابطه  93پیشبینی شده
است .این حالت در سناریو  7محقق شده است .همچنین همانطور که
در جدول  1مشاهده میشود در زمان اجرای برنامه  EDRPمشتری
در سناریوی دوم بهدلیل کمبود شارژ خودرو نمیتواند از برنامه پیروی
کند و باید جریمه پرداخت کند و نیز از پاداش قابل توجه برنامه هم
محروم خواهد شد و اگر قصد تبعیت از برنامه را داشته باشد بایستی
برق مصرفی خود را کم کند که این امر مثالً با خاموش کردن کولر
محقق میشود از طرفی چون روز اجرای برنامه روز گرمی بوده است
این امر امکانپذیر نیست زیرا رفاه خانوار شدیدًا کاهش مییابد.
از مقایسه سناریو  "7و " سناریو  "2میتوان نتیجه گرفت مقدار
 %99/11هزینه مشتری کاهش یافته است و نیز پیک بار در ساعات
 1و  9بعدازظهر به ازای هر خانه که در طرح مشارکت دارد مقدار 7
کیلووات کاهش یافته است که اگر تعداد خانههای مشارکت کننده در
طرح به اندازه کافی باشد عمل پیکسایی اضطراری بدون از دست
دادن رفاه خانوار بهخوبی انجام میشود.

شبیهسازیها و نتایج آن نشان میدهد روش پیشنهادی قادر به
مدیریت مصرف برق خانگی و برنامهریزی بهینه استفاده از لوازم
خانگی با هدف کاهش مصرف و حفظ رفاه بوده است .همچنین
زمانبندی بهینه شارژ خودروی الکتریکی با کمترین هزینه و بدون
تشدید پیک بار شبکه انجام شده است .در قسمت پاسخگویی بار
اضطراری نیز مدل معرفی شده قادر به اجرای دستورات بهرهبردار
شبکه با حفظ رفاه مشتری بوده است.

 -6نتیجهگیری
در این مقاله با هدف کاهش هزینه برق مصرفی خانوار و نیز پیکسایی
و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق ،برنامه مدیریت مصرف برق
خانگی با حضور خودروهای الکتریکی ارائه شده است.
در گام اول که مرتبط با برنامه مدیریت مصرف میباشد با هدف
برنامهریزی روزانه استفاده از لوازم خانگی ،یک مدلسازی ریاضی از
مساله انجام شده است که در آن دو ضریب "میزان توصیه استفاده" و
"راحتی خانوار" حضور دارند .این دو ضریب با تاثیرگذاری در مدل
بهینهسازی معرفی شده میتوانند آسایش منطقی خانوار را تأمین
کنند .روش ارائه شده تطبیقی بوده به آن معنا که در آن ضرایبی
جهت در نظر گرفتن شرایط مختلف خانههای مسکونی در نظر گرفته
شده است .جهت حل این مساله از الگوریتم  PSOاستفاده شده است.
در گام دوم با هدف مشارکت خودروهای برقی در مدیریت مصرف،
برنامه بار اضطراری با حضور خودروی برقی بررسی و مدلسازی شده
است .در گام آخر این مقاله مدیریت و برنامهریزی شارژ خودروی برقی
انجام شده است .در این قسمت برای سیستم مدیریت شارژ یک
کنترلکننده سطح دسترسی به شارژ در ساعات پیک در نظر گرفته
شده که در آن از شبکه  ANFISاستفاده شده است .این کنترلکننده
قادر است سطح دسترسی به شارژ خودروها را در ساعات پیک با در
نظر گرفتن شرایطی تعیین کند .سپس با توجه به مدل ریاضی تعریف
شده یک مساله بهینهسازی چندهدفه در نظر گرفته شده است که
برای حل آن از الگوریتم  NSGAIIاستفاده شده است.
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