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  چکیده

استفاده از حمل و نقل الکتریکی به عنوان آینده اي اجتناب ناپـذیر بـراي بسـیاري از کشـورها مطـرح      

. گـردد  میهوشمند حمل و نقل لحاظ  هاي سیستماست و به عنوان یک رکن اساسی از مفهوم گردیده 

به خوبی چراغی بر سـر   تواند میهاي جدید ¬لذا، بررسی جنبه هاي گوناگون حضور این نوع تکنولوژي

حمـل و نقـل باشـد تـا بـیش از پـیش بـا         هـاي  سیسـتم راه طراحان، سیاست گذاران و تصمیم گیران 

از طرف دیگر، . این نوع فن آوري جدید آشنا شده و آن را در مسیري صحیح هدایت نمایند هاي ویژگی

فسـیلی   هاي سوختاز جنبه هاي گوناگون مانند وابستگی به  تواند میخودروهاي الکتریکی  کارگیري به

بـراي  بـه عنـوان راه حلـی دائمـی      تواند میگذار بوده و  تأثیرزیست محیطی  هاي آلودگیو میزان انواع 

  .کالن شهرهاي آلوده اي همچون تهران مطرح گردد
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  مقدمه -1

هاي توزیع برق نقش بسیار مهمی در تـأمین بارهـاي الکتریکـی     در کشورهایی با اقتصاد شکوفا، شبکه

هاي قدرت موجود، چنـدین دهـه پـیش بـا هـدف تحویـل تـوان         شبکه. کنند مینعتی بازي مهم و ص

از طرفی، چنـدین سـال اخیـر    . اند شدههايِ بزرگ به بارهاي مختلف طراحی  الکتریکی تولیديِ نیروگاه

کـه دیـدگاه را نسـبت بـه نحـوه تولیـد، انتقـال و         باشیم میمختلفی  هاي تکنولوژيشاهد ظهور و بروز 

ماننـد تولیـدات پراکنـده  و     هـایی  تکنولـوژي . آن به متقاضیان انرژي الکتریکی تغییر داده استتحویل 

خودروهايِ الکتریکیِ هیبریدي قابل اتصال به شبکه  که به کاهش آلودگی دي اکسـید کـربنِ تولیـدي    

ي ماننـد  روند، از طرف دیگر، ابزار-هاي مناسب و پایداري براي انرژي به شمار می کمک کرده و گزینه

مدیریت انرژيِ خانه به مشـتریان امکـان مـدیریت     هاي سیستمگیري پیشرفته  و  اندازه هاي زیرساخت

 ].4[-]1[ آورد میتر انرژي مصرفی را فراهم  هر چه بهینه

هـاي بـرقِ کنـونی بـا      کـردن شـبکه   هاي هوشمند با هدف پیشرفته در این راستا، ابتکار مفهوم شبکه

تر، بهینـه و دوسـتدار    هاي برق را قابل اطمینان و خدمات جدید که شبکه معرفی یک سري تکنولوژي

 گونـه  این، شبکه هوشمند را ]5[مرجع . به شدت مورد استقبال قرار گرفته است سازد میمحیط زیست 

اي درونـی  و ارتبـاط دوطرفـه را بـراي زیرسـاخت       اي که قابلیت پردازش رایانه شبکه: کند میمعرفی 

هـا،   ایـن شـبکه  . رچه کرده و در سراسر زنجیره تولید انرژي حضوري فعال داشته باشدفعلی شبکه یکپا

بـا پیشـرفت بشـر در    .شـوند  میبه عنوان یک مسیر دو طرفه فلوي انرژي الکتریکی و اطالعات شناخته 

ابعاد گوناگون، خودرو نیز به سمت صنعتی شدن حرکت کرده و در نتیجه صنعت حمل و نقـل در دنیـا   

تولید هر چه بیشتر ایـن تکنولـوژي، نیـاز بـه مصـرف بیشـتر       ]. 2[یاري از کشورها متولد گردید در بس

  .داشته است به دنبالانرژي و در نتیجه بیشتر شدن مضرات آن را 

بـه  بـه مـوارد زیـر     هـا  آناما تمـامی   باشد میاگر چه تعاریف بسیاري براي شبکه هاي هوشمند موجود 

  ]:8[-]6[ اند کردهها اشاره اهداف اصلی این شبکه  عنوان

 تأمین امنیت مناسب شبکه قدرت 

 دسترسی به سطح قابلیت اطمینان مطلوب 

 مسائل اقتصادي 

 افزایش بازدهی توان تحویلی به مشتري 

  محیطـی و کـاهش میـزان آالینـدگی ناشـی از تولیـد انـرژي        درنظرگیري مباحث زیسـت

 رتجدید پذیکارگیري تولیدات پراکنده الکتریکی با به

 الکنندهحرکت به سمت مصرفهاي فع 
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 هاي متنوعِ انرژي الکتریکیاستفاده از تولیدات پراکنده و ذخیره 

 هاي قدرتبودن شبکه 3خود ترمیم 

یـک سـري از    4هاي هوشمند منوط به همکاري، یکپارچگی و وظـایف بـه هـم وابسـته    موفقیت شبکه

بینـی  هاي هوشمند، پـیش هاي شبکهواع تکنولوژيدر کنار ان. باشدها وابسته میها و سرویستکنولوژي

بـا  . هـا ایفـا نماینـد   گردد که حمل و نقل الکتریکی نیز نقش قابل توجهی در موفقیـت ایـن شـبکه   می

هـاي  آمدن امکان اتصال این خودروها به شبکه به وجودپیشرفت تکنولوژي ساخت این نوع خودروها و 

لـذا، بررسـی فوایـد و مضـرّات     . آمده است به وجودقدرت هاي هاي گوناگونی براي سیستمبرق، چالش

هاي آینده کمک نمایـد بـه سـمت تأسـیس     تواند به طراحان شبکهمحتمل این بار الکتریکی جدید می

  .تر گام بردارندتر و عملیهاي بهینهشبکه

س نمایـد  گردند که نوع نگرش به انرژي، نیاز به یک تغییر بنیـادي را احسـا  معیارهاي زیادي سبب می

مصرف انـرژي در  . هاي بسیار زیادي در رابطه با امنیت انرژي و وابستگی به نفت وجود داردنگرانی]. 9[

تمـامی  . باشـند منابع کنونی تأمین انرژي محـدود مـی   که درحالی. دنیا روز به روز در حال افزایش است

وابستگی بـه انـرژي تولیـدي از     کاهش به منظوراین عوامل تأییدکننده بر این واقعیت هستند که باید 

  .اي راهکارهاي جدید ایجاد نمودنفت و مشتّقات آن و همچنین کاهش آلودگی ناشی از گازهاي گلخانه

کـامالً محسوسـی سـبب     بـه صـورت  میزان تأثیر گازهاي تولیدي ناشی از مصرف منابع سوخت فسیلی 

درصـدي تولیـد ایـن     17کا کـاهش  کشور امری]. 11[و ] 10[تغییر وضعیت آب و هوایی گردیده است 

-را امضاء کـرده  5کشور پیمان کیوتو 188. در دستور کار خویش قرار داده است 2020گازها را تا سال 

اي در سـطح صـنایع گونـاگون بـه     ممانعت از تولید گازهاي گلخانه به منظوراند و قوانین بسیار زیادي 

  .اجرا گذاشته شده است

-المللی نیاز است که استفاده از انرژيهاي بینویب شده در این پیمانرسیدن به تعهدات تص به منظور

، تولید گازهـاي  ]12[مطابق با آمارهاي ارائه شده در . هاي فسیلی را کاهش دادهاي تولیدي از سوخت

. باشـد اي توسط سیستم حمل و نقل دومین منبع انتشار این گازها در ایاالت متحده امریکا مـی گلخانه

تواند کمک بسیار شایانی به هدف غائی کاهش آلودگی در سـطح  الکتریکی کردن خودروها میبنابراین 

امـا بـا   . گردیدتا به حال، انرژي مورد نیاز سیستم حمل و نقل از منابع نفتی تأمین می]. 13[دنیا نماید 

الکتریکی فراهم الکتریکی کردن خودروها، امکان تولید انرژي مورد نیاز خودروها از تمامی منابع انرژي 

                                                
3 Self-Healing 
4 Interoperability 
5 Kyoto Protocol 
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کـار  تـأمین انـرژي الکتریکـی بـه     به منظـور هاي تجدید پذیر را توان استفاده از انرژيلذا، می. گرددمی

  .گرفت

استفاده از حمل و نقل الکتریکی به عنوان آینده اي اجتناب ناپـذیر بـراي بسـیاري از کشـورها مطـرح      

لـذا،  . هوشـمند مطـرح گردیـده اسـت     گردیده است و به عنوان یک رکن اساسی از مفهوم شبکه هـاي 

توانـد بـه   هاي جدید از دید یک بار الکتریکـی مـی  هاي گوناگون حضور این نوع تکنولوژيبررسی جنبه

 و بـه خصـوص  قـدرت   هـاي  سیسـتم خوبی چراغی بر سر راه طراحان، سیاست گذاران و تصمیم گیران 

لکتریکـی جدیـد آشـنا شـده و آن را در     این بـار ا  هاي ویژگیشبکه هاي توزیع باشد تا بیش از پیش با 

اصلی صـنعت حمـل و نقـل     هاي ویژگیدر ادامه این مقاله با برشمردن . مسیري صحیح هدایت نمایند

  .را بر شبکه هاي توزیع به بحث و بررسی خواهیم گذاشت ها آنالکتریکی، فواید و مضرات حضور 

  

  حمل و نقل الکتریکی هاي تکنولوژيانواع  -2

لکتریکی امـروزه بـه صـورت انـواع خودروهـاي الکتریکـی، موتـور سـیکلت هـاي برقـی،           حمل و نقل ا

 تـوان  میبا توجه به نوع تغذیه انرژي خودروها، . برقی و دوچرخه هاي برقی بروز کرده است هاي اتوبوس

  :پنج نوع خودرو را تشخیص داد

 کنندتولید میکه سطح باالیی از آلودگی را  6خودروهاي سنّتی با موتور احتراق داخلی. 

 توسـط شـرکت تویوتـا در ژاپـن معرفـی       1997که در سـال   7خودروهاي الکتریکی هیبریدي

 .باشدها استفاده از یک و یا چند موتور الکتریکی میگردیدند و خصوصیت اصلی آن

 PHEVها توانایی شـارژ  باشند و خصوصیت اصلی آنها که خودروهاي الکتریکی هیبریدي می

 .باشدق میاز طریق شبکه بر

 گرددها کامالً از موتورهاي الکتریکی تأمین میکه تغذیه آن 8خودروهاي برقی. 

 FCEVباشند که از طریق که خودروهاي برقی می 9هاFCگردندها شارژ می. 

توانـد فوایـد بسـیاري را در    ها مـی PHEVو  EV 11مانند 10استفاده از خودروهاي قابل اتصال به شبکه

، 12"از چـاه تـا چـرخ   "به صورت کلی بر طبق دیـدگاه  . داشته باشد به همراه محیطیبحث اثرات زیست

                                                
6 Internal Combustion Engine (ICE) 
7 Hybrid Electric Vehicle (HEV) 
8 Electric Vehicles (EVs) or Electric Drive Vehicles (EDVs) 
9 Fuel Cell Electric Vehicles (FCEVs) 
10 Grid-Enabled Vehicles (GEVs) 
11 Electric Vehicle 
12 Well-to-Wheel 
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. خودروهاي قابل اتصال به شبکه، میزان مصرف انرژي را در بخـش حمـل و نقـل کـاهش خواهنـد داد     

اي را میزان آلـودگی گازهـاي گلخانـه   % 32ها تا PHEVدهد استفاده از هاي گوناگونی نشان میبررسی

بـه  هـاي فسـیلی   حتی با استفاده از نیروگـاه ]. 14[هاي سنّتی کاهش خواهند داد در مقایسه با خودرو

تواننـد آلـودگی کمتـري در قیـاس بـا خودروهـاي       ها باز هم میPHEVتولید انرژي الکتریکی،  منظور

  .دهد میدر حال شارژ را نشان  PHEVنماي کلی یک ) 1(شکل . سنّتی تولید نمایند

هـا  PHEVي از سازندگان اتومبیل در سراسر دنیا متوجه اهمیت و نقـش  با توجه به این مباحث، بسیار

هر سازنده اتومبیل یـک اسـتراتژي   . انداند و رو به تولید انواع این خودروها آوردهدر بازارهاي آینده شده

خاص خود را براي کاهش هزینه تولیدي این خودروها، از بین بردن موانـع بـر سـر راه بازارهـاي آن و     

  .کار گرفته استها بهسرعت آنافزایش 

 NiMHي ها با تکنولوژي باترHEVنمونه، شرکت تویوتا که در زمینه  به عنوان
باشـند بـا   پیشرو می 13

به سـمت در اختیـار گـرفتن بـازار      Lexus RXو  RAV4همکاري شرکت تسال و با ساخت خودروهاي 

سرمایه گذاري قابل توجه در بخـش   شرکت نیسان به دنبال]. 15[دارند خودروهاي هیبریدي گام برمی

هاي ساخت ایـن نـوع خودروهـا را در مقایسـه بـا رقبـاي       باشد تا بتواند هزینهخودروهاي الکتریکی می

این شرکت اولین شرکتی است که به تولید خودروي با آلودگی صـفر و بـا قیمـت    . خویش کاهش دهد

هاي مختلفی را در این راستا دنبـال  راتژياگر چه این سازندگان اتومبیل، است. معقول دست یافته است

هـا  آن. کننـد ها یـک هـدف را در زمینـه خودروهـاي الکتریکـی دنبـال مـی       کنند، لیکن تمامی آنمی

هـا بـه دنبـال    همچنـین آن . انـد را یک ضرورت براي بازارهاي فـردا تشـخیص داده   PHEVخودروهاي 

تري ما بـین  ا بتوانند ارتباط خیلی نزدیکباشند تهاي هوشمندي براي این خودروها میساخت سیستم

در پایـان سـال   . هـاي توزیـع بـرق ایجـاد نماینـد     هاي شارژ و شرکت، ایستگاهها آنخودروها، صاحبان 

 2020و تا سـال   PHEVاند که در سال بعد صدها هزار خودروي بینی کرده، فعاالن صنعت پیش2011

  ].16[وارد بازار خودرو گردند در سطح جهانی  PHEVمیلیون خودروي  20حدوداً 

                                                
13 Nickel Metal Hydride 
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  نمونه در حال شارژ PHEVیک  :1شکل 

  

  حمایتی بر حمل و نقل الکتریکی در کشورهاي مختلف هاي سیاست -3

اخیر، گرایش به استفاده از خودروهاي الکتریکی به سرعت افزایش یافته است، بـه طـوري    هاي سالدر 

دد از این خودروها در سرتاسر دنیـا فروختـه شـده    ع 180000میالدي بیش از  2012که تا پایان سال 

از ایـن رو، هـدف   . دهنـد  میاز کل خودروها در دنیا را تشکیل  02/0% اما این تعداد خودرو تنها . است

میلیـون خـودروي    20مـیالدي، حـداقل    2020به گونـه اي اسـت کـه تـا سـال       EVI گذاري سازمان

از کل خودروهاي  2%شته باشد که این تعداد خودرو، الکتریکی در کشورهاي عضو این سازمان وجود دا

  .دنیا را تشکیل خواهند داد

تشـویقی در   هاي سیاستدر دهه اخیر، بسیاري از کشورها براي توسعه خودروهاي الکتریکی یک سري 

طراحـی  . دهنـد  مـی هم بخش عرضـه و هـم بخـش تقاضـا را پوشـش       ها سیاستکه این  اند گرفتهنظر 

باعث کاهش هزینه هاي توسـعه خودروهـاي الکتریکـی و تجهیـزات      تواند میسب مالی منا هاي مشوق

اهـداف  ) 2(در شکل . ها شده و روند گسترش استفاده از خودروهاي الکتریکی را سرعت بخشد شارژ آن

 2020تـا سـال    EVIکشور عضـو سـازمان    9در نظر گرفته شده براي توسعه خودروهاي الکتریکی در 

، کشور هاي چین و آمریکا بیشترین تعداد خـودرو  شود میکه مشاهده  طور همان. نشان داده شده است

  .اند دادهرا به خود اختصاص 
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  هاي توزیع- تأثیرات حمل و نقل الکتریکی بر شبکه -4

، تـأثیرات ایـن   هـا  آنیکی از مسائل اساسی خودروهاي الکتریکی در رابطه با انـرژي اولیـه مـورد نیـاز     

قـدرت   هـاي  سیسـتم اگر چه ظرفیت بسیار باالیی در بخش تولید . باشد میبرق خودروها بر شبکه هاي 

هـا را پوشـش دهـد، امـا شـارژ یـک تعـداد زیـاد از خودروهـا در          PHEVوجود دارد تا بتواند نیازهاي 

تهدیـدي بـراي تـأمین انـرژي الکتریکـی در آن       تواند میاوج مصرف برق به صورت همزمان،  هاي زمان

قـرار   الشعاع تحت) مانند میزان تلفات شبکه(سیستمی شبکه برق را  هاي شاخصو  ساعات به شمار رود

  .دهد

  

  
  2020تا سال  EVIتعداد خودروهاي الکتریکی در کشورهاي عضو سازمان  :2شکل 

  

هـاي  ها به تدریج صورت پذیرد، لـذا شـرکت  PHEVشود پذیرش بینی میاما باید توجه داشت که پیش

ایـن امـر را بسـیاري از    . هـاي خـویش را خواهنـد داشـت    ه روز کـردن شـبکه  برق فرصت کافی براي ب

از . دانندهاي تهویه و غیره میها، سیستمکارشناسان مانند پذیرش سایر بارهاي الکتریکی مانند یخچال

ایـن بـدین   . گیـرد انجـام مـی   14ايتوده به صورتها PHEVشود که افزایش نفوذ طرف دیگر، بیان می

 ات مطالعـ . پـذیرد یرش این خودروها با توجه به سطحِ اجتمـاعی افـراد صـورت مـی    معنی است که پذ

EPRI 
]. 17[باشد محلّی می به صورتهاي توزیع ها بر روي شبکهPHEVدهد که تأثیرات نشان می 15

                                                
14 Lumpy 
15 Electric Power Research Institute 
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توانـد  هـاي قـدرت، مـی   اما به هر صورت، بررسی جامع در رابطه بـا ورود ایـن بـار جدیـد بـه سیسـتم      

  .هاي برق قرار دهدبرداران شبکهرا قبل از رخداد در اختیار بهره ها آنله با مضرّات راهکارهاي مقاب

هـاي قـدرت   تواند تأثیرات نامطلوبی بـر سیسـتم  ها میاگر چه خودروهاي الکتریکی و حضور یکباره آن

هـا  نهـاي آ تـرین ویژگـی  اصـلی  به عنوانایجاد نماید، اما وجود ذخیره الکتریکی در این نوع خودروها 

ها از یک مصرف کننده انرژي الکتریکی به یـک ذخیـره بـالقوه    سبب گردیده است که نوع نگرش به آن

این ویژگی در نگاه اول شاید بتواند پوشش دهنده نقص ذاتی انرژي الکتریکی کـه همانـا   . آن تغییر یابد

هـاي  این نـوع ذخیـره  اما ظرفیت محدود . باشد به شمار آیداي بین تولید و مصرف آن میتعادل لحظه

ها و رفتار تصادفی صاحبان خودروها سبب گـردد  انرژي، نبود کنترل بر سطح انرژي ذخیره شده در آن

در همـین راسـتا، اگـر بتـوان     . که این دیدگاه در حد یک مفهوم علمی باقی بماند تا یک ساختار عملی

هـاي بـرق   ها بر شبکهد که تأثیر آنتوان مطمئن بوها را با هم تجمیع کرد، میتوان محدود این ذخیره

  .باشدقابل مالحظه و اهمیت می

  

  برق ها براي شبکه توزیعPHEV کارگیري به هاي چالش -1. 4

PHEVبـه  یک خـودرو   حالتی کهدر . شارژ گردند کنترل نشدهو  کنترل شدهتوانند به دو صورت ها می

ک مسافت خاص با خودروي خـویش و  گردد، صاحب خودرو، بعد از طی یشارژ می کنترل نشده صورت

این نـوع شـارژ هـیچ تـأثیري از سـیگنال      . نمایدکاهش سطح شارژ باتريِ خودرو، اقدام به شارژ آن می

هـا  PHEVاگر میزان نفـوذ   این حالتدر . پذیردهاي قدرت نمیهاي سیستمقیمت برق و سایر شاخصه

توانـد  ر ساعات اوج مصرف افزایش دهد و لذا میتواند بیشینه بار الکتریکی را ددر شبکه زیاد گردد، می

. هاي قدرت بر جا گذارد که در ادامه به تفصیل این اثرات شرح داده خواهد شـد عواقبِ مخرّبی بر شبکه

باشـد تـا نحـوه شـارژ     هاي معینی الزم مـی به منظور کاهش و حتی حذف این اثرات مخرّب، استراتژي

  ].18[ارائه گردیده است ) 1(هاي مدیریت شارژ در جدول شانواع رو. خودروها را مدیریت نماید

-خـانگی مـی   هاي زمان استفادهگیري از تعرفهها، بهرهPHEVمدیریت شارژ  به منظوریک روش مؤثر 

هاي زمان استفاده را براي مشتریان خـویش  هاي برق متعددي در کشورهاي مختلف، نرخشرکت. باشد

مدیریت شارژِ خودروهـا از   به منظورتوان باشد که میمؤثرِ دیگري می پاسخ بار، روش. اندپیشنهاد داده

بر طبق این روش، بهره بردار اجازه قطع توان مصرفی مشـتري را در هنگـام اوج   ]. 19[آن بهره جست 

  .مصرف خواهد داشت

این نوع شارژ، با وجود ساختار . باشددسته دیگري از انواع رویکردهاي مدیریت شارژ، شارژِ هوشمند می

بـه عنـوان مثـال، در    . باشدسازي میافزاري قابل پیادههاي نرمگیري پیشرفته و همچنین سیستماندازه
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هـا،  PHEVحدهاي کنتـرل  هاي شارژِ هوشمند، واروش شارژِ یک در میان، به عنوان یکی از انواع روش

اطالعات بار ترانسفورماتورهاي توزیع را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مرتباً آن را با یک مقدار بـار از  

اگر بار ترانسفورماتور از مقدار از قبل تعیین شـده بیشـتر باشـد و یـا     . کنندشده مقایسه میقبل تعیین

روش دیگر مـدیریت  . اینکه بار ترانسفورماتور کاهش یابد گردد تانزدیک به آن، شارژِ خودرو متوقف می

اي که بـین خـودرو و   باشد که با استفاده از رابطه دو طرفهخودروها می V2Gشارژ، استفاده از خاصیت 

  .توان پرداختگیرد به مدیریت شارژِ خودرو میشبکه برقرار می

 بـه صـورت  ها که PHEVاز نفوذ باالي هاي توزیع به شدت مطالعات مختلف نشان داده است که شبکه

توانـد شـامل افـزایش بیشـینه بـار، تلفـات و       این تأثیرات می. ناهماهنگ شارژ شوند لطمه خواهند دید

اند که راه حل اصلی این تـأثیرات  هاي مختلف نشان دادهمقاله. کاهش در ولتاژ و عامل بار سیستم باشد

  .باشدها میپروسه هماهنگ براي شارژ آننامناسب شارژِ ناهماهنگ خودروها، ایجاد یک 

هـاي شـارژِ خودروهـا بـر رفتـار بـار الکتریکـی یـک         به بررسـی تـأثیرات انـواع اسـتراتژي    ] 20[مرجع 

بدین منظـور، فـرض شـده اسـت کـه یـک       . پردازدمی Blacksburgترانسفورماتور توزیع نمونه در شهر 

اگـر هـر دو خـودرو در    . متصل است وجـود دارد  PHEVکیلو ولت آمپر که به آن دو  25ترانسفورماتور 

خودروي خود را به برق متصل نمایند، میزان بار ترانسفورماتور در یـک روز نمونـه    بعد از ظهر 6ساعت 

به شبکه متصـل   کم باريعادي در زمان  به صورتخواهد بود و اگر خودروها ) 3(زمستانی مانند شکل 

سـریع   به صـورت همچنین اگر شارژِ خودرو . خواهد بود) 4(ند شکل گردند، بار روزانه ترانسفورماتور مان

) 6(و ) 5(هـاي  به ترتیب هماننـد شـکل   کم باريدو حالت زمان پرباري و  درانجام گیرد، شارژِ خودرو 

  .خواهد بود

  

  ]18[مدیریت شارژ بر طبق مرجع  هاي روشانواع : 3جدول 

 بلند مدت کوتاه مدت  فرصت

TOU16نرخ / تعرفه
  18گذاري بیشینه بحرانیقیمت – 17گذاري برخطقیمت   TOUهاي ردیفی خنر 

  توسط شرکت توزیع  کنترل شدهشارژِ   کنندهتوسط استفاده کنترل شدهشارژِ   شارژ هوشمند

V2G  -   توسط شرکت توزیع دو طرفه کنترل شدهپخش بار  

  

                                                
16 Time Of Use  
17 Real Time Pricing (RTP) 
18 Critical Peak Pricing (CPP) 
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  اوج مصرف بار ساعتی ترانسفورماتور با شارژِ عادي خودروها در زمان :3شکل 
  

  

  بار ساعتی ترانسفورماتور با شارژِ عادي خودروها در زمان کم باري :4شکل 
  

  

  بار ساعتی ترانسفورماتور با شارژِ سریع خودروها در زمان پرباري :5شکل 

  

  بار ساعتی ترانسفورماتور با شارژِ سریع خودروها در زمان کم باري :6شکل 
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گردنـد و چـه در   عادي شـارژ مـی   به صورتخودروها  حالتی کهر دهد که دنتایج بدست آمده نشان می

حـداکثر  (گـردد  به شبکه متصل گردند، ترانسفورماتور دچار اضافه بار نمی کم باريهنگام پرباري و چه 

شـارژِ ایـن دو    حـالتی کـه  امـا در  ). ظرفیت نامی آن خواهد بود% 68میزان بار ترانسفورماتور به میزان 

در ایـن  . انجام پذیرد، در هر صورت سبب اضافه بار ترانسفورماتور خواهد گردید سریع به صورتخودرو 

. شارژِ تنـاوبی و کنتـرلِ بـار خانـه    . مقاله، دو استراتژي دیگر براي شارژِ خودروها پیشنهاد گردیده است

ي اسـتراتژي دوم، بارهـا   حـالتی کـه  در . تناوبی شارژ خواهد نمود به صورتاستراتژي اول، خودروها را 

هـیچ کـدام از ایـن دو    . خانه را شارژ نمایـد  PHEVنماید تا بتواند الکتریکی غیر ضروري را خاموش می

هـاي  روش بـه عنـوان  هـا را  توان آنلیکن، نمی. گرددها منجر به اضافه بار ترانسفورماتور نمیاستراتژي

  .اقتصادي از دیدگاه مشتري معرفی نمود

مدت هاي کوتاههاي قدرت هم از جنبهي الکتریکی بر روي شبکهکند که خودروهابیان می] 21[مرجع 

اگر چه در آینده، تعداد زیـادي از خودروهـاي الکتریکـی، شـبکه     . و هم بلندمدت تأثیر خواهند گذاشت

هـا، بسـته بـه رفتـار     نماینـد، امـا تـأثیرات آن   قدرت را مجبور به تأمین انرژي الکتریکی بیشـتري مـی  

یعنـی چیـزي    -در کالیفرنیـا   PHEVبراي مثال، حضـور یـک میلیـون    (بود  خودروها، متفاوت خواهد

اگر این افـزایش در  . بار الکتریکی را افزایش خواهد داد% 1تنها  -کل خودروهاي آن منطقه % 1حدود 

ها بـر  PHEVتأثیرات ). کم باري صورت پذیرد احتیاج به تقویت شبکه توزیع را کامالً از بین خواهد برد

میلیون خـودروي ثبـت    240اگر . باشدقدرت وابسته به تعداد و زمان تقاضاي خودروها میهاي سیستم

ساعت مصرف داشته باشـند، حـدوداً،   کیلووات 10تا  5میانگین  به طور و باشند PHEVشده در امریکا 

یـد  باید توجه داشت که این میزان تول. درصد تولید انرژي الکتریکی جدید احتیاج خواهد بود 23تا  12

. که خودروها در کم باري شارژ گردند به شدت کـاهش خواهـد یافـت   جدید انرژي الکتریکی در صورتی

  .باشداین موضوع وابسته به نحوه پراکندگی زمانی و فضایی خودروها می

سـاعت مصـرف سـالیانه دارد کـه بـا اضـافه شـدن        کیلووات 11000طور متوسط یک خانه در امریکا به

-کیلـووات  4600-2200(درصد افزایش خواهـد داشـت    43الی  21ی، این مصرف خودروهاي الکتریک

این میزان افزایش قابل مقایسه اسـت بـا میـزان مصـرف متوسـط سیسـتم تهویـه و یـا         ]. 21) [ساعت

نمایـد و  با توجه به اینکه میزان بیشینه بار، میزان ظرفیت نصب شده سیستم را مشخص می. هایخچال

نماید، بنابراین اگـر  طول شبانه روز، ترکیب بهینه واحدهاي تولید را تعیین میمیزان الگوي مصرف در 

-خودروهاي الکتریکی بیشینه بار را افزایش دهند معادل با افزایش نصب واحدهاي تولیدي جدیـد مـی  

  .باشد و اگر الگوي بار، ترکیب بهینه واحدها تغییر خواهد نمود
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  هاPHEV کارگیري به هاي فرصت -2. 4

قابل مقایسه با واحـدهاي تولیـدي، یکـی از     هایی ظرفیتذخیره  با  هاي سیستمروزه، نبود تکنولوژي ام

لذا، در هـر زمـان، میـزان تـوان     . رود میبهره برداري از شبکه هاي قدرت به شمار  هاي سختیمسائل و 

پاسـخ بـه تغییـرات    در همین راستا، به منظـور  . تولیدي ژنراتورها با میزان مصرف شبکه باید برابر باشد

کوتاه، بهره بردارهاي شـبکه فرمـان تغییـر سـطح تـوان تولیـدي        هاي زمانسریع بارهاي الکتریکی در 

را خـاموش کـرده و یـا اینکـه بـه       هـا  آننیروگاه هاي بزرگ را متناسب با نوع تغییرات بار داده و حتی 

تریکی در هنگام کمی تقاضا و ها امکان ذخیره توان الکPHEVیک ویژگی جالب . نمایند میشبکه وارد 

در مقابـل بـا نیروگـاه هـاي     ). V2G( باشـد  مـی باز پس دادن آن به شبکه قدرت در هنگام بار بیشـینه  

هزینه سرمایه گذاري پایین خودروها و احتمال باال دسترسی بـه   روند میبزرگی که بدین منظور به کار 

هـایی کـه   PHEVگفـت کـه    تـوان  می. رود می اصلی خودروهاي الکتریکی به شمار هاي ویژگیاز  ها آن

  ]:22[وجود دارد  ها آندر  V2Gداراي سه خصوصیت زیر باشند توانایی ویژگی 

 اتصال به شبکه براي پخش توان انرژي الکتریکی  .1

 بردار شبکهوجود اتصاالت الزم کنترلی و یا منطقی براي برقراري ارتباط با بهره .2

 گیري برخط خودروکنترل و اندازه .3

بـرداري از آن در مـد   منظور بهرههاي سیستم قدرت را بهو سایر ارگان PHEVارتباطات بین ) 7(کل ش

V2G د . دهدرا نشان مینشان داده شده است که خودروهاي الکتریکی وقتی در مV2G  کننـد  کار مـی

کـه آیـا   مـا ایـن  ا. باشـند توانایی بالقوه شرکت در بازارهاي گوناگون انرژي و خدمات جـانبی را دارا مـی  

است کـه تعـدادي از مراجـع بـه بررسـی آن       سؤالیباشد شرکت خودروها در تک تک بازارها عملی می

  .اندپرداخته

 

  

  ها و اجزاي سیستم برقPHEVساختار کلی ارتباطات  :6شکل 
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  گیري نتیجه -6

 کـارگیري  بـه . در این مقاله به بررسی وضعیت حمل و نقل الکتریکی در کشورهاي مختلف پرداخته شد

-به عنوان یک آینده اجتناب ناپذیر در صنعت حمل و نقل مـی  هاPHEVخودروهاي الکتریکی به ویژه 

این مقاله با بررسی منابع و مراجع گوناگون در این زمینـه،  . تواند فواید و مضرات گوناگونی داشته باشد

اسـت کـه    پرداختـه ونـاگون  هـاي گ صنعت حمل و نقل الکتریکی از جنبـه  کارگیري بهبه معرفی اثرات 

کـه بـا    دهـد  مـی نشـان   ها بررسینتایج این . هاي برق نیز در نظر گرفته شده استآن بر شبکه تأثیرات

وجود اینکه استفاده از خودروهاي الکتریکی در صنعت حمل و نقل کالن شهر ها باعث هوشمندسـازي  

بـه   تواننـد  می، خودروهاي الکتریکی از طرف دیگر. شود میصوتی و هوا  هاي آلودگیي و نیز بهبود شهر

عنوان یک راه حل مناسب براي ذخیره انرژي الکتریکی مطرح گردد که باعث اسـتفاده از انـرژي پـاك    

، ولی بخشد میالکتریکی در حمل و نقل شده و آثار زیست محیطی مخرب خودروهاي بنزینی را بهبود 

به عنوان یـک چـالش بـراي بهـره بـرداري       هاي متفاوت خودروهاي الکتریکیمیزان نفوذدر عین حال 

  .مطرح گردد بایست مینیز شبکه هاي برق 
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Abstract 
Electric transportation is supposed to play an essential rule in the future of 
different countries transportation systems. So, investigating different prospect of 
penetration of these new technologies can illuminate the road for the politician to 
choose a correct policy for future transportation. On the other hand, electric 
vehicles can decrease need for the fossil fuels and pollution and also they can be 
used as a permanent solution toward the decrement of pollution of cities like 
Tehran. 
 

 


