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 ارائهشدهV2G  در این مقاله مدلی جهت پیشنهاددهی قیمت یک تجمیعکننده خودروهای الکتریکی در شبکه توزیع بهمنظور فروش انرژی:چکیده
) وDSO(  از طریق مدل مسئله بهینه سازی دوسطحی میان بهرهبردار مستقل شبکه توزیعV2G  قیمت پیشنهادی تجمیعکننده جهت فروش.است
، در مدل دوستتطحی پیشتتنهادشتتده.تجمیعکننده خودروهای الکتریکی و با استتتداده از مدهوم مستتئله تئوری بازی استتتکلبر تعیین میگردد
 و برنامهریزی شارژ و دشارژ خودروها را باهدف بیشینه نمودن سود خود در سطحV2G تجمیعکننده خودروهای الکتریکی قیمت پیشنهادی فروش
 بهرهبردار شبکه توزیع با توجه به قیمت پیشنهادی تجمیعکننده و قیمت بازار برق و، از سوی دیگر در سطح پایین مسئله.باالی مسئله ارائه میدهد
 برنامهریزی جهت تعیین سهم تأمین انرژی موردنیاز خود از شبکه سرا سری یا تجمیعکننده خودروهای الکتریکی را،باهدف کمینه سازی هزینهها
 و شبکه سرا سریV2G  قیمت پی شنهادی تجمیعکننده و انرژی موردنیاز بهرهبردار شبکه جهت دریافت از، در نقطه تعادل این بازی.انجام میدهد
 با ا ستداده از شرایط بهینگی کیروش کاهن تاکر م سئله بهینه سازی دو سطحی پی شنهادی به یک م سئله ریا ضی تک سطحی.تعیین میگردد
 نتایج عددی بهدستتتآمده جهت بررستتی کارایی مدل پیشتتنهاددهی قیمت تجمیعکننده خودروهای.غیرخطی با شتترایط مستتاوی تبدیل میشتتود
.الکتریکی تحلیلشده است
. شبکه توزیع، اتصال خودرو به شبکه، برنامهریزی دوسطحی، تجمیعکننده خودروهای الکتریکی:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, a bidding strategy model is presented for electric vehicles’ (EVs) aggregator to sell the aggregated energy in
the distribution network. The bidding price of the EVs’ Aggregator is determined through the Stackelberg game theory. It is modeled
based on a bilevel programming problem between distribution system operator (DSO) and the aggregator. In the upper level of proposed bilevel model, the aggregator offered its optimal bidding price and EVs’ charge and discharge scheduling to maximize its profit.
On the other hand, according to the price of the electricity market and bidding by the aggregator, DSO tries to optimally schedule the
portion of energy which is supplied from either main grid or EVs’ aggregator to minimize its cost. In the equilibrium point of the
problem, the optimal bidding price of the aggregator and the purchased energy from the aggregator and main grid is determined. The
proposed bilevel programming problem is transformed into a single level mathematical programming problem with equilibrium constraints (MPEC) using the Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions. The obtained numerical results is used to assess the proposed
bidding strategy of EVs’ aggregator.
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 -1مقدمه

نمادسازی
اندیسها
 :Nتعداد کل خودروهای الکتریکی درون پارکینگ
 : iاندیس مربوط به هر خودرو
 :Hتعداد کل ساعات شبیهسازی ( 24ساعت)
 :hاندیس مربوط به هر ساعت
 :Sباالنویس مربوط به سناریوها

ثابتها
)  : cos (hقیمت ثابت قراردادی جهت شارژ خودروهای الکتریکی
) soc 0s (i

مقدار شارژ اولیه خودرو در هنگام ورود به پارکینگ

)  C EV (iظرفیت باتری خودوری iام
)  : ch (i , hبیشینه مقدار نرخ شارژ برای هر خودرو و هر ساعت
)  : dch (i , hبیشینه مقدار نرخ دشارژ برای هر خودرو و هر ساعت
 : socminکمینه میزان وضعیت شارژ باتری خودروی الکتریکی
)  : PT (hحداکثر توان عبوری از ترانسدورماتور باالدستی شبکه توزیع
h  arrival

 departure
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 :زمان ورود خودروها به پارکینگ

 : hزمان خروج خودروها از پارکینگ

در یکصد سال گذشته ،انتشار بیشازحد گازهای گلخانهای توسط
کارخانهها و خودروهای درونسوز ،باعث تغییرات بیسابقهای در
آبوهوای کره زمین شده است .یکی از این تغییرات ،گرم شدن آبوهوای
کره زمین و به مخاطره افتادن حیات گیاهی و جانوری کره زمین هست.
دولتها و طرفداران حفاظت از محیطزیست از دهههای گذشته
تالشهای گستردهای برای کاهش آالیندههای جوی شروع کردهاند.
قسمتی از این تالشها در راستای کاهش استفاده از خودروهای درونسوز
و جایگزینی این خودروها با خودروهای الکتریکی است [.]1-2
در حال حاضر با توجه به نوپا بودن صنعت خودورهای برقی و عدم
وجود زیرساختهای شارژ و دشارژ و هزینههای باالی مربوط به باتری
این خودروها ،این نوع از خودروها از مقبولیت کمی در بین مردم
برخوردارند [ ،]3همچنین پایین بودن مسافت طی شده که با یکبار شارژ
کامل انجام میشود در مقایسه با خودروهای درونسوز عامل مهم دیگری
در کاهش مقبولیت این نوع از خودروهاست .یکی از راههای تشویق مردم
به استفاده از این خودروها و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی برجسته
کردن مزایای این خودروهاست ،که دراینبین میتوان به قابلیت ذخیره
انرژی و آزادسازی آن در زمانهای موردنیاز و شرکت در بازار برق و
درنهایت کسب درآمد اشاره نمود [.]4
باتری خودروهای الکتریکی را میتوان بهعنوان یکبار انعطافپذیر
در نظر گرفت که میتواند دارای مصرف مثبت انرژی (عمل شارژ) و یا

متغیرها

مصرف منفی (عمل دشارژ) باشد و درنتیجه امکان استفاده از انرژی

)  : ch s (i , hشارژ خودروی  iدر ساعت hام از سناریویs

ذخیرهشده در باتری خودروها در شرایط لزوم را فراهم نماید .این ویژگی

)  dch s (i , hدشارژ خودروی  iدر ساعت hام از سناریویs
)  : Vs 2G (hقیمت پیشنهادی تجمیعکننده برای فروش  V2Gدر
ساعتhام از سناریوی s
)  : PWs (hتوان خریداریشده  DSOاز بازار عمدهفروشی در سناریوی s

پارامترها
)  : soc s (i , hوضعیت شارژ باتری خودروی الکتریکی  iام در ساعت hام از
سناریوی s
)  : Pdchs (i , hتوان دشارژ خودروی  iام در ساعت hام در سناریویs
)  : Pchs (i , hتوان شارژ خودروی iام در ساعت hام در سناریوی s
)  : Ws (hقیمت انرژی الکتریکی برحسب دالر بر مگاوات ساعت در
سناریوی s
)  : PDs (hتقاضای توان شبکه توزیع در ساعت hام

ضرایب الگرانژ
)  :  s (hمتغیر دوگان مربوط به قید تعادل تولید و مصرف است.
)  :  (hمتغیر دوگان متناسب با قید حداکثر توان خریداریشده از شبکه
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که اصطالحاً "خودرو به شبکه"( )V2Gنامیده میشود ،خودروهای
الکتریکی را قادر میسازد تا در بازارهای تنظیم ،ذخیره و غیره شرکت
نموده و مزایای فنی و اقتصادی را برای بازیگران مختلف بازار فراهم نماید
[.]7-5
چنانچه هر خودرو بخواهد به طور ناهماهنگ و در زمانهای دلخواه
خود به شبکه متصل شده و عمل شارژ و دشارژ را انجام دهد ،ممکن
است شبکه را با چالشها و محدودیتهایی مواجه نماید .با افزایش زیاد
تعداد خودروهای برقی در آینده نزدیک ،این مسئله میتواند تاثیرات
مخربی بر هزینه تولید انرژی ،بار مشتریان شبکه توزیع ،پرشدگی
خطوط ،افزایش تلدات شبکه ،افت ولتاژ باسها و موارد مشابه دیگر داشته
باشد .بنابراین در صورت عدم وجود برنامه هماهنگ و مدونی برای شارژ
و دشارژ خودروهای الکتریکی ،اضافه شدن این خودروها نه تنها کمکی
به بهبود شاخصهای شبکه توزیع نمیکند بلکه ممکن است خسارات
جبران ناپذیری نیز به شبکه توزیع وارد نماید [.]8-10
به منظور حل این مشکل ،در [ ]11جهت هماهنگی شارژ و دشارژ
خودروهای الکتریکی ،روشی مبتنی بر قیمتهای چند تعرفهای جهت
انتقال بار ناشی از شارژ خودروهای الکتریکی به زمانهای غیر اوج مورد
بررسی قرار گرفته است .در روش ارائه شده در مقاله مذکور ،مالک خودرو
آزاد است تا خودروی خود را در هر زمان شارژ نموده و بنابراین ممکن
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است موجب ایجاد مشکالتی برای شبکه گردد .در [ ]12تمرکز مقاله بر
ارائه یک برنامهریزی برخط و دستهبندی خودروهای الکتریکی در
گروههای اولویتدار و هماهنگی شارژ خودروهای الکتریکی در زمانهای
غیراوج جهت کاهش هزینههای شارژ است؛ اما انرژی حاصل از  V2Gدر
این مقاله مورد بررسی قرار نگرفته و تنها به مسئله هماهنگی شارژ
خودروهای الکتریکی پرداخته شده است .آقای تورانی و همکاران []13
با هدف بهبود قابلیت اطمینان ریزشبکه ،کاهش تلفات و افزایش بهرهوری
ریزشبکه و با درنظرگرفتن میزان مسافت جابهجایی خودروها مدلی جهت
برنامهریزی شارژ و دشارژ خودروها ارائه دادهاند.
آنچه مسلم است جهت بهرهمندی از مزایای شارژ و دشارژ هماهنگ
خودروهای الکتریکی نیاز به وجود یک نهاد واسط جهت برنامهریزی
فرایند شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در شبکه میباشد .در [ ]14با
استداده از مدهوم نیروگاه مجازی به ارائه مدلی جهت برنامهریزی شارژ و
دشارژ خودروها مبتنی بر کاهش هزینه پرداخته شده است .آقای
عسکری و همکاران [ ،]15نقش یک تجمیعکننده خودروهای الکتریکی
جهت شرکت در بازار خدمات جانبی را مورد بررسی قرار داده که قادر
به پیشنهاددهی تولید و مصرف در بازار روز قبل و بازار لحظهای است؛
اما رفتار و عادات رانندگی خودروهای الکتریکی و همچنین تعامل
تجمیعکننده با بهرهبردار شبکه توزیع ( )DSOدر نظر گرفته نشده است.
در [ ]16-17یک مدل برنامهریزی دوسطحی ارائه شده است که
سطح باالیی مسئله مربوط به کمینهکردن هزینههای خرید انرژی جهت
شارژ خودورها توسط تجمیعکننده و سطح پایینی مربوط به کمینهکردن
هزینه تولیدکنندههای انرژی است .در این تحقیق تجمیعکننده اقدام به
پیشنهاددهی قیمت جهت خرید توان به منظور شارژ خودروها مینماید
در حالیکه هیچ برنامهای جهت دشارژ خودروها در نظر گرفته نشده
است.
در [ ]18تجمیعکنندهای مورد بررسی قرار گرفته که هدف آن
پیشنهاد بهینه خرید انرژی برای شارژ خودروهای الکتریکی و در کل
کمینهکردن هزینههای خود از طریق شرکت در بازار انرژی و تنظیم
است .همچنین در این تحقیق قیمتی از طریق تجمیعکننده جهت فروش
و یا خرید انرژی به بازار پیشنهاد داده نشده و نقش بهرهبردار شبکه توزیع
به عنوان یک نهاد هماهنگکننده تولید و مصرف نادیده گرفته شده
است.
تداوت مدل ارائه شده در این مقاله با تحقیقات و مقاالت دیگر در
این است که در اینجا یک مدل پویا از رفتار تجمیعکننده در مواجهه با
بهرهبردار شبکه توزیع ارائه شده است ،در این مدل تجمیعکننده با
پیشبینی میزان تقاضای شبکه توزیع و قیمت بازار عمدهفروشی اقدام
به خرید توان در ساعات ارزان قیمت مینماید و از طرفی در ساعات اوج
بار شبکه برای کمک به بهرهبردار شبکه توزیع همانند یک نیروگاه
مجازی کوچک عمل کرده و با پیشنهاد قیمت به تجمیعکننده اقدام به
فروش توان و کسب سود مینماید .در کل تجمیعکننده مورد نظر این
مقاله همانند یک بازیگر جدید در بازار برق است که هم قابلیت تولید

توان و هم قابلیت مصرف توان را دارد .تجمیعکننده مورد نظر این مقاله
دارای دو هدف است :اول :کمینه کردن هزینههای شارژ خودرو .دوم:
بیشینه نمودن سود خود.
با توجه به راهاندازی بازارهای خردهفروشی و وجود نهادها و بازیگران
مختلف در این بازارها ،لزوم درنظرگرفتن یک مدل تصمیمگیری
غیرمتمرکز که دیدگاه بازیگران مختلف بازار همچون تجمیعکننده
خودروهای الکتریکی با قابلیت خرید و فروش توان زیر نظر بهرهبردار
شبکه توزیع را درنظر بگیرد ،ضروری است [.]19
در این مقاله یک مدل دوسطحی متشکل از دو نهاد تجمیعکننده
خودروهای الکتریکی و بهرهبردار شبکه توزیع ( )DSOبه منظور
مدلسازی نحوه مشارکت  V2Gدر بازار انرژی و تأمین بخشی از تقاضای
شبکه توزیع ارائه شده است .در سطح باالی مسئله ،هدف تجمیع کننده
خودروها بیشینه کردن سود خود از طریق خرید انرژی در ساعات غیراوج
با قیمت پایین و ذخیره آن در باتری خودروها به منظور فروش در ساعات
اوج و با قیمت پیشنهادی پذیرش شده توسط  DSOمیباشد .از طرف
دیگر در سطح پایین مدل دوسطحی ارائهشده  DSOبهعنوان تنها
بهرهبردار سیستم توزیع که وظیفه تأمین انرژی مشترکین شبکه را
برعهده دارد با هدف کمینه نمودن هزینه خود میتواند تمام انرژی مورد
نیاز خود را از شبکه سراسری تهیه نموده و یا بخشی از آن را با توجه به
قیمت پیشنهادی تجمیعکننده خودروهای الکتریکی از طریق V2G
تأمین نماید .در این مصالحه ،تجمیعکننده باید قیمت بهینه  V2Gرا به
 DSOپیشنهاد داده تا سود خود را بیشینه نماید .اگر قیمت پیشنهادی
باال باشد DSO ،این قیمت را نپذیرفته و تمام انرژی مورد نیاز خود را از
طریق شبکه سراسری تأمین مینماید و بهطور عکس اگر قیمت
پیشنهادی بسیار پایین باشد ،تجمیعکننده بیشینه سود خود را کسب
نخواهد کرد .به همین خاطر در این مدل مشابه تئوری بازی استکلبرگ،
در نقطه مصالحه بهدست آمده ،قیمت پیشنهادی فروش تجمیعکننده و
میزان خرید  DSOنقطه تعادل بهینه خواهد بود.
در مدل پیشنهاد شده فرض گردیده که مالکین خودروها با رضایت
در این طرح شرکت نموده و پرداخت تشویقی و هزینه استهالک باتری
خودروها درنظرگرفته نشده است .برنامهریزی بهینه شارژ و دشارژ
خودروها به قیمت انرژی در طول  24ساعت روز بعد ،محدودیت مالکان
خودروهای الکتریکی و همچنین وضعیت اولیه شارژ باتری خودروها در
هنگام ورود بستگی دارد.
مهمترین موضوعاتی که در این مقاله به آن پرداخته شده است
عبارتند از:
 .1ارائه یک مدل تصمیمگیری غیرمتمرکز مبتنی بر برنامهریزی
دو سطحی تجمیعکننده خودروهای الکتریکی و بهرهبردار
سیستم توزیع به منظور برنامهریزی شارژ و دشارژ بهینه
خودروهای الکتریکی.
 .2ارائه پیشنهاد بهینه قیمت فروش انرژی خودروهای الکتریکی
به شبکه جهت بهکارگیری قابلیت  V2Gخودروها .در این
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حالت ،تجمیعکننده میتواند از تفاوت قیمت ساعت اوج و
غیراوج بهرهمند شده و با پیشنهاد قیمت مناسب سود خود را
حداکثر نماید .از طرف دیگر بهرهبردار سیستم توزیع هم قادر
خواهد بود در ساعت اوج با داشتن گزینه دیگر تأمین انرژی،
بخشی از هزینههای خود را کاهش دهد.

مقاله تجمیعکننده الکتریکی در نقش رهبر ،برای هر ساعت پیشنهاد
قیمت بهینه فروش  V2Gرا به  DSOارائه میدهد DSO ،با قبول یا رد
قیمت پیشنهادی ،در مورد مقدار و زمان انرژی خریداری از تجمیعکننده
یا شبکه سراسری بهگونهای برنامهریزی مینماید که هزینهاش کمینه
گردد [.]22

 .3رفتار تصادفی مالکین خودروها از طریق تولید دادههای
تصادفی و عدم قطعیت پارامترهای قیمت انرژی بازار

تجمیع کننده

عمدهفروشی و تقاضای توان شبکه توزیع با استفاده از روش

بیشینه نمود سود

تخمین نقطهای  2m+1مدل شده است.

تعیین قیمت  V2Gو
میزان خرید انرژی جهت شارژ خودروها G2V

در ادامه این مقاله ،بخش  2شامل معرفی ساختار کلی مسئله
برنامهریزی دوسطحی میباشد .در بخش  3مدل ریاضی و روابط مسئله
ارائه گردیده است .نتایج عددی حالتهای مطالعاتی مختلف در بخش 4

بهره بردار شبکه توزیع

بررسی و تحلیل گردیده و سرانجام در بخش پنجم نتیجهگیری مباحث

کمینه نمود هزینه

ارائه شده است.

تعیین :مقدار انرژی خریداری شده از بازار عمده
فروشی
و

 -2چهارچوب کلی مدل برنامهریزی دوسطحی

انرژی خریداری شده از تجمیع کننده

پیشنهاددهی قیمت تجمیعکننده خودروهای الکتریکی
با راهاندازی بازارهای خردهفروشی و با توجه به تنوع بیشتر بازیگران این
بازار ،درنظرگرفتن مدلهای تصمیمگیری غیرمتمرکز جهت تحلیل رفتار
صحیح آنها اجتنابناپذیر است [ .]20در این بخش چارچوب کلی مدل
برنامهریزی دوسطحی پیشنهاددهی قیمت فروش  V2Gتجمیعکننده
خودروهای الکتریکی معرفی میگردد .همانطور که در شکل  1نشان داده
شده ،در سطح باالی مسئله ،تجمیعکننده خودروهای الکتریکی با هدف
بیشینه نمودن سود خود ،برنامهریزی شارژ و دشارژ خودروها را انجام
میدهد .این برنامهریزی متأثر از قیمت انرژی الکتریکی بازار ،وضعیت
شاژر اولیه خودروهای الکتریکی و زمان ورود و خروج آنها میباشد .در
این سطح ،تجمیعکننده خودروهای الکتریکی در تابع هدف بهینهسازی
خود ،دو متغیر قیمت پیشنهادی  V2Gو شارژ خودروها را برای هر ساعت
تعیین مینماید .این متغیرها در سطح پایین مسئله برنامهریزی که از دید
بهرهبردار سیستم توزیع است به صورت پارامترهایی معلوم وارد میشوند.
در این سطح بهرهبردار سیستم توزیع با هدف کمینهسازی هزینه کل
تأمین انرژی مورد نیاز شبکه خود و با توجه به قیمت انرژی الکتریکی در
بازار انرژی و قیمت پیشنهادی تجمیعکننده ،دو متغیر سهم خرید انرژی
از شبکه سراسری و خرید انرژی حاصل از دشارژ خودروها را تعیین
مینماید .همانطور که در شکل  1نشان داده شده متغیر میزان خرید
انرژی دشارژ خودروها ( )V2Gبه عنوان پارامتری معلوم برای
تجمیعکننده در سطح باالی مسئله ارسال میشود .این روند ادامه مییابد
تا نقطه تعادل بهینه که مورد مصالحه و قبول هر دو نهاد هست حاصل
گردد .برنامهریزی دوسطحی بسیار شبیه به تئوری بازی استکلبر است.
در این تئوری دو نوع نهاد یکی به عنوان رهبر و دیگری پیرو (دنبالکننده)
وجود دارد .رهبر حرکت اول را انجام داده و منتظر واکنش پیرو است.
سپس پیرو با شناخت حرکت رهبر اقدام به حرکت میکند [ .]21دراین
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بازار عمده فروشی

شکل  :1ساختار مدل دوسطحی

 -3مدل ریاضی مسئله برنامهریزی دوسطحی
 -3-1تابع هدف سطح باال :بیشینه نمودن سود تجمیعکننده
خودروها
تابع هدف سود نهاد تجمیعکننده خودروهای الکتریکی در رابطه ()1
ارائه شده است .این تابع شامل سه بخش درآمد حاصل از فروش  V2Gبه
 DSOبا قیمت بهینه پیشنهاد شده ،درآمد ناشی از شارژ خودروها با قیمت
قراردادی ثابت و هزینه خرید انرژی الکتریکی از  DSOجهت شارژ
الکتریکی خودروها میباشد.

f upper :
()1

s
 Pdch
(i , h ).Vs 2G (h )  Pchs (i , h ).cos (h ) 


s
s
Pch ,  V 2G
h 1 i 1 

)   Pch (i , h ).W (h

H N



max
s
s

که در آن )  : Pdchs (i , hتوان حقیقی دشارژ خودروی  iام در ساعت  hام از
سناریوی  : Vs 2G (h ) ،Sقیمت پیشنهادی تجمیعکننده برای فروش
انرژی حاصل از دشارژ در ساعتhام : Pchs (i , h ) .توان مورد نیاز برای شارژ
خودروی iام در ساعت hام از سناریوی  Sاست : cos (h ) ،قیمت ثابت
قراردادی جهت شارژ خودروهای الکتریکی موجود در پارکینگ بوده که
در شبیهسازیها بهصورت سه مقدار ثابت مختلف ( 50-45-35دالر
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برمگاوات) در نظر گرفته شده است N .تعداد کل خودروهای الکتریکی
درون پارکینگ و  Hتعداد کل ساعات شبیهسازی ( 24ساعت) است.
تجمیعکننده متعهد هست که خودروها در هنگام خروج از پارکینگ
دارای مقدار انرژی مشخصی ( 85%درصد ظرفیت باتری خودرو) باشند.
رابطه ( ،)2قید شرایط مرزی وضعیت انرژی خودروها ( )SOCدر هنگام
خروج از پارکینگ را نشان میدهد [.]15
()2

) ch s (i , h )  dch s (i , h )   soc 0s (i )  0.85  C EV (i

h departure



h arrival

h  H , i  N

که )  ch s (i , hو )  dch s (i , hبهترتیب میزان شارژ و دشارژ خودروی  iدر
ساعت hام soc s (i ) ،مقدار شارژ اولیه خودرو iام در هنگام ورود به
0

پارکینگ C EV (i ) ،ظرفیت باتری خودوری iام است.
با توجه به محدودیتهای مربوط به باتری خودروهای الکتریکی قیود
 3تا  5شرایط مرزی شارژ و دشارژ و  SOCرا به ترتیب نشان میدهد
[.]19
()3

) 0  ch s (i , h )  ch (i , h
h  H , i  N

()4

) 0  dch s (i , h )  dch (i , h
h  H , i  N

()5

) soc min  soc s (i , h )  C Ev (i
h  H , i  N

رابطه ( )6بیانگر  SOCخودرو  iدر ساعت  hاست؛ که از  SOCساعت
قبل به اضافه شارژ خودرو  iدر ساعت  hمنهای دشارژ خودرو  iدر ساعت
 hتشکیل میشود [.]19
) soc (i , h )  soc (i , h  1)  ch (i , h )  dch (i , h
s

()6

s

s

s

h  H , i  N

رابطههای ( )7و ( )8مقدار حقیقی توان مورد نیاز جهت شارژ و دشارژ را
با توجه به بازده مبدل نشان میدهد .که در آن  بازده مبدل در هر دو
حالت شارژ و دشارژ فرض شده است [ 15و .]19
()7
()8

Pchs (i , h )  ch s (i , h ) / 
s
Pdch
(i , h )  dch s (i , h ).

مدل برنامهریزی دوسطحی . . .
f lower :

()9

) (h )   P (h ). (h
s
W

s
W

h 1

) PD ( h )    Pch (i , h )  Pdch (i , h )   PW ( h
s

s

()10

) :  (h
s
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h  H , i  N

که )  PDs (hتقاضای توان شبکه توزیع در ساعت hام و )   s (hضریب
الگرانژ نظیر این محدودیت است.
رابطه ( )11بیانگر محدودیت حداکثر توان عبوری از ترانسدورماتور
باالدستی شبکه توزیع ( )  ) PT (hاست که بر روی توان خریداری شده
 DSOاز بازار عمده فروشی ( )  ) PWs (hتاثیرگذار است:  (h ) .ضریب
الگرانژ متناسب با این قید است.
P (h )  PT (h )  0
s
W

()11

) h  H :  (h

 -3-3مسئله تکسطحی معادل
روشهای زیادی برای حل مسائل دوسطحی وجود دارد که یکی از
روشهای متداول استداده از شرایط بهینگی کیروش-کاهن-تاکر ()KKT
جهت تبدیل مسئله بهینهسازی دوسطحی به یک مسئله تکسطحی
معادل است .در این روش ،سطح پایینی مسئله بهینهسازی با شرایط
بهینگی معادل  KKTجایگزین شده و مدل مورد نظر به یک مسئله
بهینهسازی تک سطحی تبدیل میگردد [ .]23-25شرایط KKT
درصورتی اعمال میشود که سطح پایینی مسئله بهینهسازی در
متغیرهای پیوسته محدب باشد .مسئله بهینه سازی تک سطحی شده
معادل عالوه بر قیود سطح باالی مسئله بهینهسازی دارای قیود مساوی
کاهن تاکر (سطح پایینی) نیز میباشد [.]26
f upper : profit of EV aggregator

()12

s
 Pdch
(i , h ).Vs 2G (h ) 
 s

s
max
  P (i , h ).co ( h ) 
vs 2 g ,ch (i ,h ),dch (i ,h ), P (w ) h 1 i 1  ch s

s
  Pch (i , h ).W (h ) 

N

H



Subject to :

KKT conditions :

سراسری و تجمیعکننده خودروهای الکتریکی میباشد .در این تابع ،دو

قیمت پیشنهادی تجمیعکننده از سطح باالی مسئله تعیین میگردند.

s

s

i 1

نمایش میدهد .این تابع ،شامل دو عبارت هزینه تأمین انرژی از شبکه

انرژی از تجمیعکننده ( )  ) Pdchs (i , hبا توجه به قیمت معلوم بازار انرژی و

h 1 i 1

Min

s
Pdch
, PWs

N

رابطه ( )9تابع هدف بهرهبردار سیستم توزیع را در سطح دوم مسئله

متغیر میزان خرید انرژی از شبکه سراسری ( )  ) PWs (hو میزان خرید

(i , h ).

 P

s
dch

که )  Ws (hو )  PWs (hبه ترتیب قیمت انرژی الکتریکی و توان خریداری
شده توسط  DSOاز شبکه سراسری در ساعتhام از سناریو  Sاست.
قید تعادل تولید و مصرف شبکه توزیع تحت مدیریت  DSOدر رابطه
( )10نشان داده شده است .همانطورکه مالحظه میشود از آنجایی که
در مدل ارائه شده شبکه توزیع به صورت تنها یک باس از محل اتصال
پارکینگ الکتریکی به شبکه مدل گردیده ،اثر تلدات شبکه در این
محدودیت لحاظ نشده است [.]15

 -3-2تابع هدف سطح پایین :کمینه نمودن هزینه بهرهبردار
سیستم توزیع

H

s
V 2G

N

H

Eq .(3  6) &(10  11) and

()13

 s (h )   s (h )  0

()14

 s (h )   s (h )   s (h )  0

V 2G

W
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s
 s (h ). PDs (h )  PWs (h )   Pdch
(i , h )  Pchs (i , h )    0

از روش  2mاست [ .]29همچنین در روش  2mمقدار استاندارد متغیرها به

()15




()16




N

i 1

 s (h ).PT (h )  P s (h )  0
W

مقدار  mکه متغیرهای ورودی عدم قطعیت هستند بستگی دارد در حالیکه

روش 2m+1کامالً مستقل است [ .]29نتایج بهدستآمده در روش

2m+1

به خوبی روش 4m+1است در حالیکه توابع ارزیابی کمتری نسبت به روش

 -4نتایج عددی

 .]30با در نظر گرفتن مزایای روش تخمین نقطهای  2m+1نسبت به
روشهای دیگر تخمین نقطهای ،در این مقاله از این روش قوی ,کارآمد و
سریع جهت مدلسازی پارامترهای عدم قطعیت استداده میشود .دراین
مقاله  mبرابر دو مقدار است PWs (h ) :و )  . Pdchs (i , hبنابراین پنج حالت
برای تخمین دادههای ورودی تولید خواهد شد .این سناریو برای
تجمیعکنندهای با تعداد  500خودروی الکتریکی شبیه سازی شده است.
منحنی بار شبکه توزیع و منحنی قیمت بازار عمده فروشی بر اساس
اطالعات سه روز نمونه از بازار  ]27[ Nordpoolبرای سناریوی اول و دوم،
بهترتیب در شکلهای  2و  3نمایش داده شده است .شکل  4منحنی
توان تأمین شده شبکه توزیع را با حضور تجمیعکننده در روزهای مختلف
نشان میدهد ،با مقایسه این شکل و شکل  2مشاهده میشود که
اضافهشدن برنامهریزی شده خودروهای الکتریکی نه تنها به شبکه آسیبی
نمیرساند بلکه باعث بهبود شاخصهای فنی و اقتصادی شبکه توزیع نیز
میگردد .همانطور که مشاهده میشود نواحی دره بار با توجه به اینکه
قیمت انرژی در این ساعات کمتر از ساعات دیگر است پر شده و در
ساعات اوج مصرف با توجه به اینکه قیمت بازار عمده فروشی باالست
تجمیعکننده اقدام به پیشنهاد بهینه قیمت و فروش انرژی حاصل از
دشارژ خودروها مینماید و نواحی اوج مصرف منحنی بار کمتر شده است.
55

مقدار دیماند شبکه توزیع بدون حضور تجمیع
کننده ()Mw

به منظور تحلیل و بررسی کارایی مدل ارائه شده ،شبکه توزیع به صورت
یک باس مندرد در محل اتصال پارکینگ به شبکه توزیع مدل شده که از
طریق یک ترانسدورماتور به شبکه سراسری متصل میگردد .تقاضای بار
معادل شبکه توزیع و تجمیعکننده خودروهای الکتریکی بر روی این باس
معادل درنظرگرفته شده است .تجمیعکننده دارای حداکثر ظرفیت
مجموع  500خودروی الکتریکی است و هر خودروی الکتریکی مجهز به
باتری با ظرفیت  32کیلوواتساعت میباشد .برای همه خودروها ،بیشینه
نرخ شارژ و دشارژ  3/2کیلو وات بر ساعت و بازده مبدل در حالت شارژ و
دشارژ  90درصد در نظر گرفته شده است [ .]15قیمت قراردادی جهت
فروش انرژی به خودروها  45دالر بر مگاوات ساعت در نظر گرفته شده
است .سه سناریوی مختلف برای شبیه سازی مدل پیشنهادی ارائه شده
است.
سناریوی اول :دراین سناریو زمان ورود و خروج خودروها به ترتیب
ساعت  16و  7صبح روز بعد میباشد .همچنین میزان شارژ اولیه خودروها
هنگام ورود به پارکینگ  19/8کیلووات ساعت فرض شده است؛ مقدار بار
شبکه توزیع و قیمت بازار عمدهفروشی برای سه روز نمونه از اطالعات
بازار  Nordpoolاستخراج شده است این سه روز نمونه دارای الگوی
پرباری ،کمباری و میانباری مختلدی هستند که قیمت بازار نیز به طبع
آن دارای سه منحنی تغییرات متداوت میباشد [ .]27این سناریو برای
تجمیعکنندهای با تعداد  300 ،100و  500خودروی الکتریکی
شبیهسازی شده است.

 4m+1مورد نیاز بوده و درنتیجه بسیار سریعتر از روش  4m+1است [31-

50
45

سناریوی دوم :در این سناریو زمان ورود و خروج خودروها و همچنین

40

میزان شارژ اولیه خودروها هنگام مراجعه به تجمیعکننده با استداده از
تابع توزیع نرمال و به صورت اعداد تصادفی در نرم افزار  Matlabتولید
شده و به مدل اعمال میگردد .دادههای مربوط به تقاضای شبکه توزیع و
قیمت بازار عمدهفروشی همانند سناریوی اول فرض میشود .این سناریو

روز1

35

روز2

30
9 11 13 15 17 19 21 23
ساعت

7

5

3

1

شبیهسازی شده است.
سناریوی سوم :زمان ورود و خروج و میزان شارژ اولیه خودروها هنگام
مراجعه به تجمیعکننده همانند سناریوی دوم درنظر گرفته شده؛
درحالیکه تقاضای شبکه توزیع و قیمت بازار عمدهفروشی برای هر روز
با استداده از روش تخمین دونقطهای 2m+1به مدل اعمال شده است.
روش تخمین نقطهای  PEM 2mدر مسائل با متغیرهای ورودی تصادفی
برای مدل سازی عدم قطعیت مورد استداده قرار میگیرد [ .]28روش
تخمین نقطهای 2m+1روشی دیگر از تخمین نقطهای است که یک تابع
ارزیابی بیشتر نسبت به روش تخمین نقطهای  2mداراست .روش 2m +1
نقطه اوج متغیرهای ورودی عدم قطعیت را در نظر گرفته و بسیار دقیقتر

بدو حضور تجمیعکننده

Serial no. 86

روز 1
روز2
روز3

60
55
50

45
40
35

h9 h11 h13 h15 h17 h19 h21 h23

ساعت

h7

h5

h3

h1

قیمت بازار عمده فروشی بر حسب دالر
بر مگاوات ساعت

برای تجمیعکنندهای با تعداد  300 ،100و  500خودروی الکتریکی

شکل  :2منحنی روزانه تقاضای توا شبکه توزیع در سه روز نمونه و

30

شکل  :3منحنی روزانه قیمت بازار عمدهفروشی در سه روز نمونه
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55

35

روز 1
روز 2
روز 3
23

21

مقدار دیماند شبکه توزیع با حضور تجمیع
کننده )(Mw

40

49

انحراف معیار

45

3.5
3.3

19

17

15

13

11

7

9

5

47
45

3.1

43
2.9

41

2.7

39

مقدارمتوسط دیماند

37

مقدار انحراف معیار

35

2.5

h9 h11 h13 h15 h17 h19 h21 h23

30
3

دیماند شبکه توزیع (مگاوات)

50

51

h7

h5

h3

h1

ساعت

1

ساعت

شکل  :6مقدار متوسط و انحراف معیار تقاضای توا شبکه توزیع از

شکل  :4منحنی روزانه تقاضای توا شبکه توزیع در سه روز نمونه و با

روش تخمین نقطهای در روز اول از سناریوی سوم

حضور تجمیعکننده با تعداد  500خودروی الکتریکی و در سناریوی 1

با توجه به اینکه در این مقاله تجمیعکننده در ساعات اوج همانند

تا بیشنه سود تجمیعکننده را منجر شود .قیمت پیشنهادی تجمیعکننده
در ساعات مختلف روز و در سناریوی دوم در شکل  5نشان داده شده
است .همانطورکه مالحظه میشود قیمت پیشنهادی تجمیع کننده از
قیمت بازار عمدهفروشی در هر ساعت کمتر است.

30
20
10
روز 1
0
h24

h23

h22

h21

h20

ساعت

h19

h18

h17

5.2
5

40

4.8

30

4.6

20

4.4

10

4.2

0

4
h9 h11 h13 h15 h17 h19 h21 h23

ساعت

h7

h5

h3

h1

روش تخمین نقطهای در روز اول از سناریوی سوم
قیمت پیشنهادی تجمیع کننده بر حسب
دالر بر مگاوات ساعت

40

روز 3

50

شکل  :7مقدار متوسط و انحراف معیار قیمت بازار عمدهفروشی از
50

روز 2

5.4

انحراف معیار

فروش انرژی میکند؛ بنابراین این قیمت پیشنهادی باید به گونهای باشد

5.6

انحراف معیار

60

قیمت بازار عمده فروشی

یک تولیدکننده توان عمل کرده و اقدام به پیشنهاددهی قیمت جهت

5.8

مقدار متوسط

70

h16

با توجه به تقاضای توان شبکه توزیع و قیمت بازار عمدهفروشی،
راهبرد بهینه جهت تعیین سهم خرید توان از هر بازار عمدهفروشی یا
تجمیعکننده توسط بهرهبردار شبکه توزیع تعیین میشود .شکل  8مقدار
توان خریداری شده از شبکه باالدستی توسط بهرهبردار شبکه توزیع را
نشان میدهد .شرکت توزیع با خرید این مقدار توان از شبکه باالدستی و
خرید میزان مشخصی توان از تجمیعکننده هزینههای خود را کمینه
کرده و در عین حال تقاضای مشترکان شبکه توزیع را تأمین مینماید.

شکل  :5قیمت پیشنهادی تجمیعکننده به  DSOجهت فروش انرژی

شکل  9مقدار  SOCاولیه  20خودروی نمونه را در سناریوی دوم

حاصل از دشارژ خودروها در ساعات و روزهای مختلف و در سناریو 2

و سوم و برای سه روز مفروض نشان میدهد .با توجه به مسافت طیشده
هر خودرو در طول روز ،ظرفیت باتری خودروهای الکتریکی و میزان

در سناریوی سوم ،با استداده از روش تخمین نقطهای ،تقاضای

مصرف انرژی خودرو در هر کیلومتر ،میزان  SOCاولیه هر خودرو هنگام

شبکهی توزیع و قیمت بازار عمدهفروشی در  5تخمین توسط نرمافزار

مراجعه به تجمیعکننده قابل محاسبه است .بر اساس  SOCاولیه

 MATLABتولید شده و سپس شبیهسازی برای هر  5تخمین بهطور

خودروها ،زمان ورود و خروج از پارکینگ ،ظرفیت باتری هر خودرو ،زمان

مجزا اجرا و در نهایت مقدرا متوسط و انحراف معیار نتایج محاسبه

مورد نیاز برای شارژ کامل هر خودرو و همچنین قیمت انرژی الکتریکی

میگردد .شکل  6مقدار متوسط تقاضای شبکه توزیع را برای روز اول و

در بازار انرژی ،بهرهبردار پارکینگ در مورد نحوه برنامهریزی شارژ و دشارژ

در سناریوی سوم نشان میدهد .همچنین مقدار انحراف معیار مقادیر بر

بهینه خودروها و همچنین بهرهمندی از قابلیت فروش انرژی خودروها

روی شکل مشخص شده است.

 V2Gتصمیمگیری مینماید .با توجه به اینکه زمان ورود و خروج و

مقدار متوسط و انحراف معیار مربوط به قیمت بازار عمدهفروشی در

میزان مسافت طی شده خودروها در هر روز متفاوت است بنابراین میزان

شکل  7نشان داده شده که جهت اجتناب از ازدیاد اطالعات ،منحنیهای

 SOCاولیه خودروها هنگام مراجعه به تجمیعکننده نیز متفاوت و تصادفی

مربوط به دو روز دیگر نمایش داده نشده است.

درنظرگرفته شده است.

Serial no. 86
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60

3.4
40

3.2

انحراف معیار

3
30
2.8
20

2.6
2.4

10

توان خریداری شده از شبکه (مگاوات)

50

49
47
45
43
41
39

با حضور تجمیع کننده
بدون حضور تجمیع کننده

37

2.2

35
0

2
h9 h11 h13 h15 h17 h19 h21 h23

h7

h5

h3

h9 h11 h13 h15 h17 h19 h21 h23

h1

h5

h1

ساعت

ساعت

شکل  :8توا خریداری شده از شبکه باالدستی به همراه انحراف
معیار در روز اول و سناریو سوم شبیهسازی

شکل  :10انرژی خریداری شده از بازار در دو حالت بدو حضور
تجمیعکننده و باحضور تجمیعکننده با ظرفیت  500خودرو در روز اول
و سناریوی اول

20

روز 3

 socاولیه خودروها هنگام مراجعه به تجمیع
کننده

18

روز 1

روز 2

55

16

50

14
12

45

10
8

40

6
4

35

2
0
19

17

15

13

11

9

خودرو

7

5

3

1

شکل  SOC :9اولیه  20خودرو نمونه هنگام مراجعه به تجمیعکننده در
روزهای مختلف در سناریوی  2و 3

اضافه شدن تجمیعکننده به شبکه توزیع و برنامهریزی مناسب و
هماهنگ شارژ و دشارژ منجر به کاهش اوج بار شبکه و پر شدن نواحی
دره منحنی بار خواهد شد .شکل  10این مسئله را به خوبی برای
سناریوی اول نشان میدهد .دراین شکل تقاضای شبکه توزیع را در
دوحالت با حضور تجمیعکننده و بدون حضور تجمیعکننده نشان داده
میشود .با توجه به استراتژی تجمیعکننده و بهرهبردار شبکه توزیع که
هدف هر کدام به ترتیب بیشینه نمودن سود و کمینه نمودن هزینه خود
است؛ نواحی دره منحنی تقاضا پر شده و در نواحی اوج بار شبکه توزیع،

30
h11 h13 h15 h17 h19 h21 h23

شکل  :11متوسط توا خریداری شده از شبکه به منظور تغذیه بارهای
شبکه توزیع و تجمیعکننده خودروهای برقی

از تعامل میان بهرهبردار شبکه توزیع و تجمیعکننده در مدل
دوسطحی ارائه شده ،قیمت بهینه پیشنهادی  V2Gمورد قبول واقع شده
و تجمیعکننده با این قیمت اقدام به فروش انرژی حاصل از دشارژ
خودروها به  DSOمینماید .شکل  12متوسط قیمت پیشنهادی
تجمیعکننده به همراه انحراف معیار آن را در ساعات و روزهای مختلف
از سناریوی سوم و با تجمیعکنندهای با ظرفیت  500خودروی الکتریکی
نشان میدهد.

تجمیعکننده با تولید توان به کمک بهرهبردار شبکه توزیع آمده و نواحی
اوج بار کاهش پیدا میکند.

10
8

30
28

h23

h21

h19

h17

h15

h7

h5

h3

h1

به شبکه توزیع وضعیت منحنی بار شبکه توزیع بهبود پیدا خواهد نمود.

Serial no. 86

34

4

0

مینماید.

36

32

 6مالحظه میشود که در سناریوی سوم نیز با اضافه شدن تجمیعکننده

برنامهریزی جهت خرید و فروش توان در ساعات اوج و دره منحنی بار

38

6

2

تجمیعکننده با پیشبینی نواحی اوج قیمت و بار شبکه توزیع اقدام به

متوسط

42
40

انحرف معیار

در پارکینگ نشان میدهد .با مقایسه منحنی روز اول شکل  11با شکل

انحراف معیار

44

قیمت پیشنهادی تجمیع کننده
)($/Mwh

روزهای مختلف از سناریوی سوم را با ظرفیت  500خودروی الکتریکی

h9

h7

h5

h3

h1

ساعت

12

شکل  11منحنی تقاضای شبکه توزیع با حضور تجمیعکننده در

توان خریداری شده از شبکه باالدستی (مگاوات)

روز 1
روز 2
روز 3

h7

h3

مقایسه دیماند شبکه توزیع در دو حالت با  V2Gو
بدون V2G

انحراف معیار

3.6

متوسط

51

ساعت

شکل  :12متوسط قیمت پیشنهادی تجمیعکننده به  DSOجهت فروش
 V2Gدر روز سوم و سناریو سوم
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قیمت پیشنهادی تجمیعکننده در روزهای مختلف از سناریوی سوم
در شکل  13نشان داده شده است .با توجه به اینکه در روز اول قیمت
بازار عمده فروشی بیش از دو روز دیگر است بنابراین قیمت پیشنهادی
تجمیعکننده در این روز بیشتر از دو روز دیگر بهدست آمده است .با
توجه به اینکه در ساعت  15از روز اول ،خودرویی درون پارکینگ حضور
نداشته و یا مقدار  SOCخودروها برای دشارژ کافی نمیباشد ،در این
ساعت ،قیمتی برای دشارژ توسط تجمیعکننده پیشنهاد نشده است.

هر چه تعداد خودروهای درون پارکینگ بیشتر باشد DSO ،هزینه
بیشتری را برای خرید انرژی جهت تغذیه خودروها متحمل میشود.
همچنین با کاهش قیمت بازار عمدهفروشی در روز دوم و سوم نسبت به
روز اول هزینه  DSOنیز کاهش پیدا خواهد نمود .همچنین اگر خودروها
قابلیت  V2Gرا نداشته باشند اضافه شدن خودروها به شبکه توزیع به
مثابه یک اضافه بار برای شبکه محسوب شده و بهرهبردار شبکه توزیع
هزینه بیشتری را برای خرید انرژی و تغذیه خودروها متحمل میشود.
مقدار سود تجمیعکننده در سناریوهای مختلف و روزهای کاری
متداوت و با تعداد  300خودروی الکتریکی در جدول  2نشان داده شده
است .در سناریو اول خودروها ساعات بیشتری را در تجمیعکننده حضور
دارند ،بنابراین تجمیعکننده در این سناریو دارای اختیار بیشتری برای
دشارژ خودروها و فروش آن خواهد بود .همچنین در روز اول قیمت
پیشنهادی جهت فروش دشارژ خودروها باالتر از روزهای دیگر است و
طبیعتًا سود تجمیعکننده در سناریوی اول و روز اول بیشتر از سایر
حالتها است.

روز 3

روز 1

قیمت پیشنهادی تجمیع کننده بر حسب دالر بر
مگاوات ساعت

روز 2

60
50
40

30
20
10
0
h23

h19

h21

h17

h15

h7

h5

h3

h1

ساعت

جدول  .2سود تجمیعکننده در سناریو و روزهای مختلف (دالر)

شکل :13متوسط قیمت پیشنهادی تجمیعکننده به  DSOجهت فروش

سناریو

روز1

روز2

روز3

انرژی حاصل از دشارژ خودروها در ساعات و روزهای مختلف و در

سناریو1

456/72

452

360/08

سناریو 3

سناریو2

367/13

390/54

327/43

سناریو3

210/87

193/7

198/77

جدول  1مقدار هزینه  DSOرا در سناریوها و روزهای کاری مختلف
نشان میدهد .با توجه به اینکه در روز اول قیمت بازار عمده فروشی
بیشتر از دو روز دیگر است؛  DSOدر روز اول دارای هزینه بیشتری
نسبت به دو روز دیگر است .همچنین در سناریوی اول خودروها ساعات
بیشتری را در پارکینگ حضور داشته و بنابراین تجمیعکننده امکان
بیشتری جهت استفاده از قابلیت  V2Gخودروها خواهد داشت .در این
سناریو DSO ،مقدار انرژی بیشتری را با قیمتی کمتر از بازار انرژی
الکتریکی از تجمیعکننده خریداری نموده و در نهایت هزینه کمتری را
متحمل میشود .با توجه به اینکه تجمیعکننده به کمک شبکه توزیع
میآید و ساعات اوج بار را کاهش میدهد و از طرفی نواحی دره بار را پر
میکند بنابراین با اضافه شدن تجمیعکننده به شبکه توزیع ،هزینه
بهرهبرداری شبکه توزیع کاهش یافته و سود بیشینه بهرهبردار شبکه
توزیع را به همراه خواهد داشت.
جدول  .1مقایسه هزینه بهرهبردار شبکه توزیع در دو حالت با  V2Gو
بدو
سناریو
با
سناریو 1

V2G

بدون
V2G

با
سناریو 2

V2G

بدون
V2G

با
سناریو 3

V2G

بدون
V2G
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حضور V2G
روز 1

روز 2

روز 3

263239

193627

156482

292356

195652

161328

191394

211749

169787

298249

214568

174981

191589

211759

298562

214663

مقدار متوسط و انحراف معیار سود تجمیعکننده و هزینه  DSOدر
سناریوی سوم بهترتیب در جدول  3و  4نشان داده شده است .شبیهسازی
بر اساس روش تخمین نقطهای  2m+1و برای پنج حالت انجام پذیرفته و
مقادیر میانگین و انحراف معیار در این جدولها نشان داده شده است .با
توجه به اینکه قیمت پیشنهادی تجمیعکننده متأثر از قیمت بازار
عمدهفروشی است ،مالحظه میشود که در روز سوم تجمیعکنده دارای
سود کمتری نسبت به دو روز دیگر است .از طرف دیگر با توجه به اینکه
در روز سوم قیمت بازار کمتر از دو روز دیگر است؛ هزینه  DSOدر این
روز کمتر از روز اول و دوم است.
جدول  :3میزا متوسط و انحراف معیار سود تجمیعکنندهای با 500
خودرو و در سناریوی سوم (دالر)
انحراف معیار

متوسط
روز 1

روز 2

روز 3

روز 1

روز 2

روز 3

386/6

391/2

384/3

31

30/6

39/1

جدول  :4مقدار متوسط و انحراف معیار هزینه  DSOدر روزهای
مختلف از سناریوی سوم (دالر)
انحراف معیار

متوسط

184262

روز 1

روز 2

روز 3

روز 1

روز 2

روز 3

187865

291588

211759

184262

28385

37270

35314
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تجمیعکننده برای فروش انرژی به خودروها قراردادی را با آنها
منعقد میکند و انرژی را با قیمتی ثابت به مالکان خودروها تحویل
میدهد .در این تحقیق ،قیمت قراردادی شارژ خودروها الکتریکی در
پارکینگ برابر  45دالر بر مگاواتساعت درنظرگرفته شده است .بدیهی
است که انتخاب مقدار مناسب این مقدار اثر مستقیمی در سطح رضایت
و از طرف دیگر افزایش سود تجمیعکننده در پی خواهد داشت .به همین
منظور در این بخش به بررسی اثر تغییرات قیمت قراردادی شارژ
خودروهای الکتریکی در پارکینگ پرداخته میشود .جدول  5سود
تجمیعکنندهای با  300خودروی الکتریکی را در سناریوی دوم و با سه
قیمت قراردادی در روزهای مختلف نشان میدهد.

الکتریکی (دالر)
روز 1

روز 2

روز 3

قیمت قراردادی ( 45دالر
برمگاواتساعت)

297/9

316/6

280/5

قیمت قراردادی ( 50دالر
برمگاواتساعت)

339/9

358/6

322/7

قیمت قراردادی ( 55دالر
برمگاواتساعت)

381/3

401/9

365/2

 -5نتیجهگیری
بهرهبردار توزیع همواره تمایل دارد که انرژی الکتریکی را با قیمتی کمتر
از بازار عمدهفروشی از تولیدکنندگان محلی شبکه خود خریداری نماید؛
اما انتخاب قیمت مناسب و مورد قبول هر دو نهاد ذینفع مسئلهای
چالشبرانگیز و مورد اختالف میباشد .در این مقاله مدل تصمیمگیری
غیرمتمرکز مبتنی بر برنامهریزی دوسطحی باحضور تجمیعکننده
خودروهای الکتریکی و بهرهبردار شبکه توزیع ارائه شده است.
تجمیعکننده عالوه بر تصمیمگیری در مورد زمان و میزان بهینه شارژ
الکتریکی خودروهای ورودی به پارکینگ ،با انتخاب یک راهبرد بهینه
پیشنهاددهی قیمت فروش انرژی ( )V2Gرا با توجه به واکنش بهرهبردار
توزیع انجام داده و انرژی  V2Gخودروها را در قیمت توافقی بهدستآمده
در مدل دو سطحی به شبکه تزریق مینماید .هدف این مقاله مدلسازی
رفتار تجمیعکننده خودروهای الکتریکی در تعامل با بهرهبردار سیستم
توزیع است .همانطور که از نتایج بهدستآمده در بخش چهار مالحظه
میشود با اضافه شدن تجمیعکننده به شبکه توزیع ضریب بار بهتری
برای منحنی بار شبکه توزیع به دست آمده و برنامهریزی هماهنگی شارژ
و دشارژ موجب تسطیح نواحی اوج و دره منحنی بار خواهد گردید و در
عین حال ضمن حداکثر شدن سود تجمیعکننده ،تابع هزینه بهرهبردار
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