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 تبثیرات َسیىٍ ي آلًدگی تشکیل ویريگبٌ مجبزی در شبکٍ َبیی کٍ 

 تحت وفًذ خًدريَبی ترکیبی برقی قرار دارود

ٞب )ذٛزضٚٞبی تطویجی ثطلی  PHEVثب ػاللٝ ضٚثٝ ضضس ثٝ ٔٙبثغ ٚ تىِٙٛٛغی ٞبی ٔتٙبٚة ا٘طغی، ٘فٛش ظیبز 

ٞب )ٔٙبثغ تِٛیس پطاوٙسٜ( زض آیٙسٜ ٘عزیه پیطجیٙی ٔی  DER( ثٝ زاذُ ضجىٝ ثطق ٚ استفبزٜ ٌستطزٜ اظ 

غ، ثطای ٔسیطیت ثبض ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی ٔٙبثغ ٔؼطفی ٔدتٕیب ٕٞبٖ ٘یطٌٚبٜ ٔدبظی ثؼٙٛاٖ یه ٚاحس  VPPضٛز. 

ضا تٛسؼٝ زازٜ ایٓ ٚ تبثیطٞبی ٞعیٙٝ ٚ آِٛزٌی  VPPٔی ضٛز. زض ایٗ ٔمبِٝ ٔب یه ٔسَ ٔسیطیت ا٘طغی ثطای 

ضا تحّیُ وطزٜ ایٓ. ثب استفبزٜ اظ زازٜ ٞبی ز٘یبی ٚالؼی اظ ٔٙبثغ ضسٕی یه  PHEV٘فٛش ٚ  VPPتطىیُ 

زضغس وبٞص  5/29ٔكبِؼٝ ٔٛضزی ثطای ایبِت وبِیفط٘یب ا٘دبْ زازٜ ضسٜ است. زض ایٗ ٔٛضز ٔكبِؼٝ ٔیبٍ٘یٗ 

ست آٔسٜ ثؼٙٛاٖ فٛایس ٔطتطن ٔطتطیبٖ ثس NOx% وبٞص ا٘تطبض CO2  ٚ83% وبٞص ا٘تطبض 79ٞعیٙٝ ٚ 

ٚ ثبتطی ٚ لیٕت ثٙعیٗ ٘یع تحّیُ ضسٜ است.. ػالٜٚ ثطایٗ  DERا٘س. حسبسیت ٘تبیح ثٝ ٞعیٙٝ ٞب ٚظطفیت 

ثبثت ٔی وٙیٓ ضبضغ ٚ زضبضغ ثػٛضت ٕٞعٔبٖ اتفبق ٕ٘ی افتٙس وٝ ثبػث سبزٜ ضسٖ ٔسَ ٞبی ٔسیطیت ا٘طغی 

 سٙتی ٔی ضٛز.

 مقدمٍ -1

جع ٚ ا٘طغی تدسیسپصیط ٚ ایدبز تىِٙٛٛغی ٞبی خسیس ا٘طغی تٛسؼٝ ٚخساٖ ٔحیكی ثبػث تِٛیس ثیطتط ا٘طغی س

ٞب ٔب٘ٙس  DERثٝ ضجىٝ ثطق ٚ استفبزٜ ٌستطزٜ اظ  PHEVتدسیسپصیط ٔی ضٛز. ثٙبثطایٗ ٘فٛش ظیبز 

 PHEVٔیىطٚتٛضثیٗ ٞب، پیُ سٛذتی، سیستٓ ٞبی فتِٛٚتبئیه ٚ سیستٓ ٞبی ثبزی پیص ثیٙی ٔی ضٛ٘س. 

٘یع ٔحسٛة ٔی ضٛ٘س. استفبزٜ اظ  DERٞٓ وطزٖ ا٘طغی ثطای ضجىٝ ضا زاض٘س ٞب ثٝ زِیُ ایٗ وٝ لبثّیت فطا

PHEV  ٖٞب ثؼٙٛاDER  ٞب ػّیطغٓ فٛایسضبٖ ٔسئّٝ ثط٘بٔٝ ضیعی ٔٙبثغ ا٘طغی ضا پیچیسٜ ٔی وٙس ٚ خٕغ

وطزٖ چٙسیٗ ٚاحس تِٛیسی ٔرتّف ایٗ چبِص ضا ثیطتط ذٛاٞس وطز. ثب ایٗ تغییطات، ثط٘بٔٝ ضیعی ا٘طغی زض 

 ظٔیٙٝ یه ٔٛؾٛع اؾكطاضی است. ایٗ

وٝ یه ٚاحس  VPPٌطز ٞٓ آٚضز.  ی ثبضضا ٔی تٛاٖ ثطای تبٔیٗ تمبؾب DERچٙسیٗ تِٛیسوٙٙسٜ ا٘طغی ٚ 

ٞب زضیبفت  DERٔدتٕغ است ٚ ثٝ تبظٌی ٔؼطفی ضسٜ است ٔسئَٛ ثط٘بٔٝ ضیعی ٔٙبثغ است. ا٘طغی ضا اظ 

ٞبی ٔطتطیبٖ ٚ ثبضٞبی ٔسىٛ٘ی ثب ٔطتطیبٖ لطاضزاز ٔی ثٙسز. ثطای  PHEVوطزٜ ٚ ثطای تبٔیٗ ا٘طغی ثطای 



2 

 

ٞعیٙٝ وّی ضا حسالُ ٔی وٙس  VPP[. 1ایٗ ٞسف ٔسبئُ التػبزی ثب ٔمیبس وبٔال خسیس ایدبز ٔی ضٛ٘س]

ٞب ٘یبظ ثٝ  VPPٞب تِٛیس ضسٜ ٘یع ٔكٕئٗ ٔی ضٛز. DERزضحبِی وٝ اظ استفبزٜ وبضآٔس ا٘طغی وٝ تٛسف 

ٞب ثب ثیطتطیٗ ثبظزٜ ٚ ا٘ؼكبف پصیطی  DERب ٔمیبس ثعضي ٘ساض٘س ٚٔی تٛا٘ٙس ثب وٛچىتطیٗ ظیطسبذت ٞبی ث

[. 1اضبضٜ ٔی ضٛز] "ایٙتط٘ت ا٘طغی"[. ثٝ ایٗ تىِٙٛٛغی خسیس ٔؼٕٛال ثب ػٙٛاٖ 2ظیبز تؼبُٔ زاضتٝ ثبضٙس]

 [.3ٞب تٛسف ٘یىٛ٘ٛیىع ٚ ٔبیّسىی اضائٝ ضسٜ ا٘س] VPPتؼسازی اظ ٔثبَ ٞبی ز٘یبی ٚالؼی 

ٚ ٔیىطٚضجىٝ ٔؼٕٛال ثٝ خبی ٞٓ استفبزٜ ٔی ضٛ٘س أب یه تفبٚت وٛچه زاض٘س  VPPاغكالحبت 

[. ٔؼٕٛال خٕغ وٙٙسٜ 1ثبیس ثٝ ضجىٝ ٔتػُ ثبضس] VPPٔیىطٚضجىٝ ٔی تٛا٘س ٔستمُ اظ ضجىٝ ثبضس أب 

بٖ ثب ظٔبٖ(  ٚ )ثبضٞبی وطس TEثػٛضت ٔطوعی تٛظیغ ا٘طغی ثٝ ٔدٕٛػٝ ای اظ ٔػطف وٙٙسٌبٖ ضا ثب ثبضٞبی 

ظٔبٖ( وٙتطَ ٔی وٙس. ثبضٞبیی ٔب٘ٙس یرچبَ ٚ ٌطٔبیص ٕٞبٖ ٚلتی وٝ  ب)ثبضٞبی غیط وطسبٖ ث TIEثبضٞبی 

ضا ٔی تٛاٖ ٕٞب٘كٛض وٝ ٔكّٛة   PHEVتمبؾب ٔی ضٛ٘س ثبیس تبٔیٗ ضٛ٘س زض حبِی وٝ ثبضٞبیی ٔب٘ٙس 

ٚسیّٝ ضا ثؼس اظ ثطٌست اظ سط وبض ثٝ  PHEVٞستٙس زض پطیٛز اتػبَ ثط٘بٔٝ ضیعی وطز. ثطای ٔثبَ غبحت 

ضجىٝ ٔتػُ ٔی وٙس ٚ غجح ثٝ ضبضغ وبُٔ ٘یبظ زاضز زض غٛضت ٘یبظ زض قَٛ ضت خٕغ وٙٙسٜ ٔی تٛا٘س 

 قٛضی ثبتطی ضا ترّیٝ ٚسپس ضبضغ وٙس وٝ زض ٍٞٙبْ غجح ثبتطی پط ثبضس.

 DERٝ تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ ثطق ٚ ضا ٘طبٖ ٔی زٞس. زض ازأٝ ایٗ ٔمبِ VPPفطایٙس ثط٘بٔٝ ضیعی ا٘طغی  1ضىُ 

ٞب ٚ ذب٘ٝ PHEVٞب، VPPٞب، EPٞب )تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ ا٘طغی( ٔطرع ضسٜ ا٘س. ا٘تمبَ ا٘طغی ثیٗ  EPٞب ثب 

 ثب ثطزاضٞبیی ٘طبٖ زازٜ ضسٜ ا٘س. TIEٞب ٚ ثبضٞبی 

 

 : فطایٙس ثط٘بٔٝ ضیعی ا٘طغی 1ضىُ 

 تعریف مسئلٍ 1-1

ٞب زض آٖ ٘فٛش وطزٜ ا٘س ٔی ثبضس. فطؼ ٔی  PHEVزض یه ضجىٝ وٝ  VPPٔسئّٝ ٔب ٔسیطیت ا٘طغی یه 

ضا خٟت حسالُ وطزٖ ٞعیٙٝ خٕؼی ٚ ثسست  VPPوٙیٓ وٝ ٌطٚٞی اظ ٔطزْ ثب ٞٓ خٕغ ٔی ضٛ٘س ٚ یه 
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آٚضزٖ فٛائس التػبزی ضىُ ٔی زٞٙس. زض تٙظیٕبت فؼّی، ایٗ ٌطٜٚ، ثطق ضا اظ ضجىٝ ّٔی ثب تؼطفٝ ٞبی 

ٗ ٌطٜٚ استفبزٜ وٙٙسٌبٖ تٛا٘بیی ٌطفتٗ ا٘طغی اظ ٔدٕٛػٝ ٞبی ای VPPٔتفبٚت ٔی ٌیط٘س. ثب ضىُ زازٖ 

ٚخٛز زاض٘س أب  EPٞب ضا ثطای وبٞص ٞعیٙٝ ٞبی ثبِمٜٛ حبغُ ٔی وٙٙس. زض ایٗ ظٔیٙٝ تؼسازی  EPٔرتّف 

 ،پیُ سٛذتی ٞیسضٚغ٘ی ٔحسٚز ثٝ ٚاحسٞبی فتِٛٚتبئیه، ٔعضػٝ ٞبی ثبزی ٚ ذٛضضیسی، پیُ سٛذتی،

ٞب زض قَٛ ظٔبٖ تغییط ٔی وٙس. ٞط  EPىٝ ّٔی ٕ٘ی ضٛ٘س. ٞعیٙٝ تبٔیٗ ا٘طغی اظ ٚاحسٞبی ثیٛٔبس ٚ ضج

EP  .یه ثبظزٜ ٚ حسٞبی حسالُ ٚ حساوثط تبٔیٗ تٛاٖ زاضزVPP  ٔسئَٛ ثسست آٚضزٖ سكح ا٘طغی ٔٛضز

است. زض غٛضت ٘یبظ  TE  ٚTIEٞب ٚ تحٛیُ آٖ ثٝ ٔدٕٛػٝ ای اظ ٔػطف وٙٙسٌبٖ ثب ثبضٞبی  EP٘یبظ اظ 

VPP  ٖٔی تٛا٘س ثب ترّیٝ وطزPHEV  ٞب اظ آٖ ٞب ا٘طغی زضیبفت وٙس. ثبتطیPHEV  یه ثبظزٜ ضبضغ زاضز

وٝ زضغسی اظ ا٘طغی فطاٞٓ ضسٜ ٔی ثبضس وٝ ٚالؼب ٔی تٛا٘س شذیطٜ وٙس. ثكٛض ٔطبثٝ ثبظزٜ ترّیٝ ٘یع 

 PHEVٞط تحٛیُ زٞس.  VPPٔی ثبضس وٝ ٔی تٛا٘س ثٝ  PHEVزضغسی اظ ا٘طغی شذیطٜ ضس زض ثبتطی 

ٞب ثٝ یه سكح  PHEVیه سكح اِٚیٝ ضبضغ ، ٚ ضبضغٞب، زضبضغ ٞب ٚ ٔػطف ا٘طغی زض قَٛ ضٚظ زاضز. 

)ترّیٝ  CDزض ٔس  PHEVحسالُ ا٘طغی ٘یبظ زاض٘س ٚ سكح ضبضغ ثبتطی پبییٗ تط اظ آٖ ٕ٘ی تٛا٘س ثطٚز. یه 

طوت ٔی وٙس. ٍٞٙبٔی وٝ ضبضغ ضبضغ( ثٝ ٔستی وٝ ٔمساض ضبضغ  ثبتطی ثبالتط اظ حسالُ سكح ضبضغ ثبضس ح

)ثبثت ٍ٘ٝ زاضتٗ ضبضغ( ٔی ضٚز ٚ ثطای حطوت اظ ثٙعیٗ استفبزٜ ٔی  CSثبتطی ثٝ سكح حسالُ ثطسس ثٝ ٔس 

 وٙس. 

 PHEVاست. غبحت  PHEVٚ غبحت  VPPثط٘بٔٝ ضیعی ضبضظ ٚ زضبضغ یه تػٕیٓ ٔطتطن ثیٗ 

تػٕیٓ ٔی ٌیطز چٝ ٔٛلغ ٔتػُ ضٛز اتػبَ چٝ ٔستی ثبضس ٚ چٝ ٔسبفتی ضا ٔی ذٛاٞس ثب آٖ قی وٙس. 

VPP   ٔسئَٛ تػٕیٕبت ثط٘بٔٝ ضیعی ضبضغ ٚ زضبضغ است ٚ ا٘طغی ضا ثطایPHEV  ٝٙثب زض٘ظط ٌطفتٗ ٞعی

ثٝ ایٗ ثط٘بٔٝ  ٞب ثٝ ٕٞبٖ غٛضتی وٝ ؾطٚضی ٞستٙس EPثب زیسپبچیًٙ  VPPثطق ٚ ثٙعیٗ تبٔیٗ ٔی وٙس. 

 ضیعی ذٛاٞس ضسیس.

 ببزوگری مطبلعبت قبل 1-2

ٔسئّٝ ثط٘بٔٝ ضیعی ا٘طغی ٔیىطٚضجىٝ ثطای یه ثبض پیطجیٙی ضسٜ ثب ٞسف حسالُ وطزٖ ٞعیٙٝ اظ چٙسیٗ 

[. خسا اظ ٔسئّٝ ثط٘بٔٝ ضیعی ا٘طغی ٔیىطٚضجىٝ ٞب، 20-4خٙجٝ ٔرتّف زض ٔكبِؼبت اذیط ثطضسی ضسٜ است]
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فٛش وطزٜ ا٘س ضا ٔٛضز ٞب زض آٖ ٞب ٘ PHEVٔمبالت ٔرتّفی ٔسئّٝ ثط٘بٔٝ ضیعی ا٘طغی زض ضجىٝ ٞبیی وٝ 

[ ٚ تبثیطات آِٛزٌی ٘یع زض ٘ظط ٌطفتٝ 33-29]ٞب  PHEV[. تٕبیالت آیٙسٜ 28-21ثطضسی لطاض زازٜ ا٘س]

[. اٌطچٝ یه ٔتس ٔسیطیت ا٘طغی ٚ یب ٔسَ ٞبی تحّیُ ثبظاض اضائٝ ضسٜ ا٘س أب اضىبَ اغّی 36-34ضسٜ ا٘س]

[ 37بت پیص ثطزٜ ٘طسٜ ا٘س. سیٛضب٘سی ٚ زِٟ٘ٛٓ ]ایٗ است وٝ آثبض آِٛزٌی ٚ ٞعیٙٝ ثٝ ٚؾٛح زض ٔكبِؼ

ٞب ضا ٔسَ وطزٜ ا٘س. ایٗ یه  PHEVٞب ثؼٙٛاٖ ٔٙبثغ ضجىٝ ضا تحّیُ وطزٜ ٚ ضبضغ ثبتطی  PHEVاضظش 

)ا٘دٕٗ لبثّیت اقٕیٙبٖ ثطق تٍعاس( است وٝ  ERCOTاظ سیستٓ لسضت  unit commitmentٔسَ 

َٛ ٘ٛیسی ضسٜ است. ٞسف ٔسَ حسالُ وطزٖ ٞعیٙٝ )ثط٘بٔٝ ذكی ػسز غحیح ٔطوت( فطٔ MILPثػٛضت 

ٔی ثبضس. ایٗ ٔكبِؼٝ ٞعیٙٝ تبثیط  PHEVوّی سیستٓ است وٝ ضبُٔ ٞعیٙٝ غ٘طاتٛضٞب ٚ ٞعیٙٝ وبضوطز 

زض ایٗ ٔكبِؼٝ زض٘ظط ٌطفتٝ ٘طسٜ ا٘س. یه  DER  ٚVPPآِٛزٌی زض حٛظٜ ضجىٝ ضا زض ٘ظط ٌطفتٝ است أب 

[ اظ ٕٞبٖ ٔسَ استفبزٜ وطزٜ ٚ ثطای ٌطفتٗ تػٕیٕبت ضا٘سٖ ٚ ضبضغ 38ٔكبِؼٝ ثؼستط تٛسف سیٛضب٘سی ]

تٛسف غبحجص، یه ٔسَ زیٍط ضا ٘یع زذیُ وطزٜ است. ایٗ ٔمبِٝ ثب تطویت وطزٖ ایٗ زٚ  PHEVوطزٖ 

ٔسَ، اٍ٘یعٜ ٞبی ضا٘ٙسٜ ٞب ثب تؼطفٝ ثطق ٔتفبٚت ضا ٔٛضز آظٔبیص لطاض ٔی زٞس.ثب ایٗ ٚخٛز لبثّیت استفبزٜ اظ 

[ ثٝ ٔسئّٝ ثط٘بٔٝ 39ثؼٙٛاٖ شذیطٜ ا٘طغی زض ایٗ ٔمبِٝ زض٘ظط ٌطفتٝ ٘طسٜ است. سٛسب ]  PHEV ثبتطی

پطزاذتٝ است ٚ ٕٞچٙیٗ ٔحسٚزیت ٞبی تىٙیىی ٔب٘ٙس ٔحسٚزیت زأٙٝ ِٚتبغ ثبس ٚ  VPPضیعی ا٘طغی 

ٞب ثٝ  PHEVضا ثب خٕغ وطزٖ  PHEVظاٚیٝ ضا ٘یع زض٘ظط ٌطفتٝ است. ٘ٛیسٙسٌبٖ ضبضغ ٚ زضبضغ ثبتطی 

زاذُ ٚاحسٞبی زٜ تبیی ثط٘بٔٝ ضیعی وطزٜ ا٘س. تبثغ ٞسف ٔسَ ثطای حسالُ وطزٖ ٞعیٙٝ ٘ٛضتٝ ضسٜ است 

ثٝ تبثغ ٞسف ثب ؾطیت ٔٙفی اؾبفٝ ضسٜ است. ایٗ ٔسَ زضٚالغ ٞعیٙٝ ٟٔٙبی   PHEVأب لیٕت ضبضغ 

یٗ اضائٝ، زضٚالغ تبثغ ٞسف حُ زضآٔس ضا حسالُ ٔی وٙس. وٝ زالِت ثط ثیطیٙٝ وطزٖ سٛز زاضز. ثب تٛخٝ ثٝ ا

زض فبغّٝ ٞبی ظٔب٘ی ثب ٞعیٙٝ ٞبی ثبالتط ثسست ٔی آٚضز. ثٝ زِیُ  PHEVٔسئّٝ ضا ثطای ثط٘بٔٝ ضیعی ضبضغ 

زض تبثغ ٞسف زذیُ ٘طسٜ است ٔمساض تبثغ ٞسف اضائٝ ضسٜ زض ایٗ ٔمبِٝ  TIEایٗ وٝ زضآٔس ٘بضی اظ ثبضٞبی 

 ٕٞیطٝ ٔثجت ذٛاٞس ثٛز.

 مًارد تشکیل دَىدٌ مقبلٍخالصٍ ي  1-3



5 

 

ٞب ضا ثطضسی ٔی  PHEVزض ضجىٝ ٞبی ثب ٚخٛز ٘فٛش  VPPایٗ ٔمبِٝ تبثیطٞبی آِٛزٌی ٚ ٞعیٙٝ تطىیُ 

حسالُ ٔی وٙس ٚ یه  VPPوٙس. زض ثرص ثؼس یه ٔسَ خسیس اضائٝ ٔی زٞیٓ وٝ ٞعیٙٝ وّی ضا اظ زیس 

زض ایبِت وبِیفط٘یب ثؼٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ  VPPیه  3ػسزغحیح اظ ٔسَ اضائٝ ٔی وٙیٓ. زض ثرص  -ٔؼطفی ذكی

ٔٛضز ٔكبِؼٝ ثطای تؼییٗ ٞعیٙٝ ٚ آِٛزٌی زض ٘ظط ٌطفتٝ ضسٜ است ظٔب٘ی وٝ تغییطی ایدبز ضٛزٚ ٔػطف 

وٙٙسٌبٖ، ثطق ذٛز ضا اظ ضجىٝ ّٔی زضیبفت وٙٙس. ػالٜٚ ثطایٗ آ٘بِیع حسبسیت ضٚی لیٕت ثبتطی، لیٕت 

ٚ ٘تبیح ٌستطزٜ اضائٝ ٔی ضٛ٘س. اظ ایٗ ٔكبِؼٝ ثب ثحث ٞب ا٘دبْ ٔی ضٛز  DERثٙعیٗ، لیٕت ٚ ظطفیت 

 ٚ خٟت وبضٞبی ثبِمٜٛ آیٙسٜ ٘تیدٝ ٌیطی ٔی وٙیٓ. VPPٔعیت ٞبی سبذتٗ 

 

 VPPمدل مدیریت اورشی  2-1

حسالُ وطزٖ ٞعیٙٝ وّی ا٘طغی ثطای تبٔیٗ ثبض ٚ ایدبز ثط٘بٔٝ ٞبی ضبضغ ٚ زضبضغ  VPPٞسف ٔسیطیت ا٘طغی 

PHEV .استفبزٜ ٔی ضٛ٘س زض ظیط آٔسٜ ا٘س:پبضأتطٞب ٚ ٔتغیطٞبیی وٝ ٞب ٔی ثبضس 

 پبضأتطٞب 

V،U،T : ٝٔدٕٛػPHEV  ،ٞبEP ٞب ٚ پطیٛزٞبی ظٔب٘ی 

Iv,t  ٝزضغٛضتی و :v  ٝٔطثٛـ ثPHEV  ثطای پطیٛز زضحبَ ضبضغt  زضغیط ایٗ  1زضزستطس ثبضس ٚ

 غٛضت غفط است.

TIE

tl  تمبؾبی ا٘طغی ثطای تبٔیٗ ثبضٞبی :TIE  زض ٔست پطیٛزt (kwh ) 

, ,,u t u tG G  ثٝ تطتیت تبٔیٗ ا٘طغی ثیطیٙٝ ٚ وٕیٙٝ تٛسف :EP u  زض ٔست پطیٛزt (kwh) 

,v vP P : ثبتطی  تیت ظطفیت ا٘طغی ثیطیٙٝ ٚ وٕیٙٝثٝ تطPHEV v (kwh) 

0vP ا٘طغی اِٚیٝ شذیطٜ ضسٜ زض ثبتطی :PHEV v (kwh ) 

,v vP P  ثٝ تطتیت ٔمساض وُ ا٘طغی لبثُ ا٘تمبَ ثٝ/ اظ :PHEV v ( زض ٔست یه پطیٛز ظٔب٘یkwh) 

,u u   ٖحسالُ ظٔبٖ ٞبی ضٚضٗ ٚ ذبٔٛش ثٛز :EP u 
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EP

u  ٜثبظز :EP u ٜثب تٛخٝ ثٝ تّفبت سٕت ٘یطٌٚبٜ ٚ ا٘تمبَ زٞٙس 

,u u    ثٝ تطتیت ثبظزٜ ضبضغ ٚ زضبضغ ثبتطی :PHEV v 

,

EP

u tC  لیٕت ثسست آٚضزٖ ا٘طغی اظ :EP u  زض ٔست پطیٛزt  تٛسف(VPP  ٝثEP u  پطزاذتٝ ٔی

 (ضٛز

gas

tC لیٕت ثٙعیٗ زض ٔست :t 

vCS  ٗٔیبٍ٘یٗ استفبزٜ ثٙعی :PHEV v )ٌُبِٗ ثط ٔبی( 

,

total

v td وُ ٔسبفت پیٕٛزٜ ضسٜ زض پطیٛز :t  تٛسفPHEV v )ُٔبی( 

vE ٝا٘طغی ٔٛضز ٘یبظ ثطای ایٗ و :PHEV (یه ٔبیُ ضا ثب استفبزٜ اظ اِىتطیسیتٝ قی وٙسkwh) 

 ٔتغیطٞب 

,

EP

u te : ٔمساض ا٘طغی تبٔیٗ ضسٜ تٛسفEP u  زض پطیٛزt (kwh) 

,

PHEV

v te:  سكح ا٘طغی ثبتطیPHEV v  زض پبیبٖ پطیٛزt (kwh) 

, ,,v t v te e :  ا٘طغی ا٘تمبَ زازٜ ضسٜ ثٝ / اظPHEV v  زض پطیٛزt (kwh ) 

,v tx:  اٌط زض پطیٛزt  ،PHEV .زض حبَ ضبضغ ثبضس یه ٚ زضغیط ایٗ غٛضت غفط است 

, ,,CD CS

v t v td d:  ٔسبفت پیٕٛزٜ ضسٜ زض ٔسCD ترّیٝ( ٚ ٔس -)ضبضغCS ٍٟ٘ساضی(، زض پطیٛز -)ضبضغt 

 )ٔبیُ( PHEV vتٛسف 

,

req

v tE:  ا٘طغی ٔٛضز ٘یبظ ثطایPHEV v  زض پطیٛزt (kwh ) 

,v t:DOD  ػٕك ترّیٝ( ثطای(PHEV v  زض پطیٛزt 

( )f : بیٍعیٙی ثبتطی ثؼٙٛاٖ تبثؼی اظ ٞعیٙٝ ٔٛضز ٘یبظ خDOD 

, , ,, ,u t u t u tO S Z:  اٌطEP u  ثٝ تطتیت آ٘الیٗ، ضطٚع ثٝ وبضضسٜ یب ذبٔٛش ثبضس یه ٚ زضغیط ایٗ غٛضت

 غفطٞستٙس. 
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,v tr:  ٔتغیط ٞعیٙٝ ثستط ضسٖ ثبتطیPHEV v  زض پطیٛزt  ٝٙثبتطی  استٟالن)زض ٔسَ سبظی تبثغ ٞعی

 استفبزٜ ضسٜ است(

 حسالُ سبظی ٞعیٙٝ ثػٛضت ظیط است: ٔسَ

 

 

 

 ثب ضطایف:
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اخعای ٞعیٙٝ ثػٛضت ظیط  ضا حسالُ ٔی وٙس. PHEVثبضٞبی ٔسىٛ٘ی ٚ ٘یبظٞبی  تبٔیٗٞسف، ٞعیٙٝ تبثغ 

ثبتطی وٝ تبثؼی اظ ػٕك  استٟالنٞب، لیٕت ثٙعیٗ ٚ ٞعیٙٝ  EPٞستٙس: ٞعیٙٝ تِٛیس ا٘طغی، ضطٚع ثٝ وبض

ٞب  PHEV( ثٝ 11( تب )2خعئیبت ایٗ تبثغ زض ثرص ثؼس ثیبٖ ضسٜ ا٘س. لیسٞبی ) .(DOD)ترّیٝ است

( ٔؼبزِٝ 3) اػٕبَ ٔی وٙس. PHEV( ٔحسٚزیت ٞبی حسالُ ٚ حساوثط ضبضغ ضا ثطای ٞط 2) ٔطثٛـ ٞستٙس.

اٌط ثبتطی ضبضغ ٔی ضٛز )ترّیٝ( سكح ا٘طغی شذیطٜ ضسٜ  تؼبزَ شذیطٜ سبظی ثبتطی زض ثیٗ پطیٛزٞب است.

ضا تٙظیٓ ٔی  PHEV( سكح اِٚیٝ ثبتطی ٞط 4)زض ثبتطی زض پطیٛز ثؼس افعایص)وبٞص( زازٜ ٔی ضٛز.

( ثػٛضت ٔتػُ ثٝ ٞٓ اقٕیٙبٖ ٔی زٞٙس وٝ ضبضغ ٚ ترّیٝ زض ٞط پطیٛز ثػٛضت ٞٓ ظٔبٖ اتفبق 6( ٚ )5)وٙس.

( ٔسبفت 8( ٚ )7) ثٝ ضجىٝ ٔتػُ ثبضس. PHEV٘ی ٔی تٛا٘ٙس ضخ زٞٙس وٝ ٘یفتٙس ٚ ایٗ وٝ فمف ظٔب

ٔسبفت أىبٖ پصیط ثب ا٘طغی ثبلیٕب٘سٜ زض  "ٚ  "ٔسبفت ٚالؼی سفط"ضا ثٝ حسالُ  CDپیٕٛزٜ ضسٜ زض ٔس 

( ا٘طغی ٔٛضز ٘یبظ 10) ضا تٙظیٓ ٔی وٙس. CS( ٔسبفت ٔس 9)ٚازاض ٔی وٙٙس. " PHEVزستطس زض ثبتطی 

لیسٞبی  ٞط پطیٛز ضا ٔحبسجٝ ٔی وٙس. DOD( 11سبفت سفط تؼییٗ ضسٜ ضا ٔحبسجٝ ٔی وٙس )ثطای قی ٔ

ٞب EPخٕغ وُ ا٘طغی ثسست آٔسٜ اظ  ( ٔؼبزِٝ تؼبزَ ا٘طغی است.12ٞب ٞستٙس) EP( ٔطثٛـ ثٝ 16( تب )12)

( 13) است. TIEٞب ٚ ثبضٞبی  PHEVٚ ا٘طغی ترّیٝ ضسٜ اظ ثبتطی ٞب ثطاثط ثب ا٘طغی تبٔیٗ ضسٜ ثطای 

زض  EP uزیسٜ ضسٜ ا٘س ٚ اٌط ا٘طغی تٛسف  EPاقٕیٙبٖ ٔی زٞس وٝ ظطفیت ٞبی حسالُ ٚ حساوثط ٞط 

u,تِٛیس ٔی ضٛز ٔتغیط ثبیٙطی  tپطیٛز  tO .( ٔتغیطٞبی ثبیٙطی 14) ضا ٔدجٛض ثٝ ٌطفتٗ ٔمساض یه ٔی وٙس

( حسالُ ٚ حساوثط ظٔبٖ ٞبی 16( ٚ )15لیسٞبی ) ذبٔٛش وطزٖ ٚ ضطٚع ثٝ وبضوطزٖ ضا تٙظیٓ ٔی وٙس.

 (18( ٔتغیطٞبی ثبیٙطی ضا تؼطیف ٔی وٙس ٚ )17زضٟ٘بیت ) ٞب ضا اػٕبَ ٔی وٙٙس. EPذبٔٛش ٚ ضٚضٗ ثٛزٖ 

 ىٙس.ٔتغیطٞب ضا ٘بٔٙفی ٔی

زض ٞط  PHEVٕٞعٔبٖ ثطای ٞط ، ضبضغ ٚ زضبضغ  VPPَ ٔسیطیت ا٘طغی : زض یه حُ ثٟیٙٝ ٔس1تئٛضی 

v,پطیٛز ٍٞٙبٔی وٝ ٔتغیط ثبیٙطی  tx .زض فطَٔٛ ٘ٛیسی ٘بزیسٜ ٌطفتٝ ضٛز ضخ ٕ٘ی زٞس 

v,فطؼ وٙیس زض فطَٔٛ ٘ٛیسی ثبال ٚلتی وٝ ٔتغیط ثبیٙطی اثجبت: )ثب تٙبلؽ(  tx  ٘بزیسٜ ٌطفتٝ ضسٜ است

فطؼ وٙیس  زض یه حُ ثٟیٙٝ اتفبق ثیفتس. Pزض پطیٛز PHEV wضبضغ ٚ زضبضغ ٕٞعٔبٖ ثطای یه 

, 0w pe a    ٚ, 0w pe b    سپس .VPP ، a ضا ثطای ٚاحس ا٘طغیPHEV w  ٚ تبٔیٗ ٔی وٙس

b اظ ٚاحسا٘طغیPHEV w .ثٙبثطایٗ تِٛیس ذبِع ثطاثط ثب  زضیبفت ٔی وٙسa-b  زض قطف زیٍط ثب تٛخٝ است
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w، زض ٚالغ  PHEV wثٝ ثبظزٜ ضبضغ ٚ زضبضغ  a   ٚ 1ٚاحس ا٘طغی شذیطٜ ٔی وٙس

w

b
 

 ٚ احس ا٘طغی

1ثطاثط است ثب  PHEV wسپس ا٘طغی ذبِع شذیطٜ ضسٜ زض ثبتطی  ز.تّف ٔی ضٛ
: ( )w

w

c a





    أب .

c 1ٔی تٛا٘س ثػٛضت ٔستمیٓ ثب ضبضغ  ٚاحس ا٘طغی

w

c
 

  1ٚاحس ا٘طغی فطاٞٓ ضٛز وٝ ثطاثط ثب
( )w

w

a 





  

1wثٝ زِیُ ایٗ وٝ است.
  ٓ1، زاضیw

   ثٙبثطایٗ ثطای ثبتطی .PHEV w  زض پطیٛزp ثب تِٛیس ا٘طغی

ایٗ تٙبلؽ است وٝ حُ ثب  سكح ا٘طغی یىسب٘ی ٔی تٛا٘س ثسست آیس.وٕتط وٝ ثٝ ٔؼٙی ٞعیٙٝ وٕتط است 

 ضبضغ ٚ زضبضغ ٕٞعٔبٖ ثٟیٙٝ ثبضس )حسالُ ٞعیٙٝ(

ضبضغ وطزٖ ٕٞبٖ  زضغس ٘ساض٘س 100ثبظزٜ  زض ٍٞٙبْ ضبضغ ٚ زضبضغ ثبتطی ٞببٖ زیٍط ثٝ زِیُ ایٗ وٝ ثٝ ثی

ا٘طغی ٔٛضز ٘یبظ ثكٛض ٔستمیٓ ثدبی ایٗ وٝ اثتسا ٔمساض ثیطتطی ضبضغ ٚ سپس زض ٍٞٙبْ ٘یبظ ترّیٝ وٙیٓ 

ٞب ٌطفتٝ ضٛز ثبػث  EPتٛخٝ وٙیس ایٗ فطؼ غیط ٔحسٚز وٙٙسٜ وٝ ا٘طغی ثیطتطی اظ  ٞعیٙٝ وٕتطی زاضز.

v,ثٝ ػٙٛاٖ یه ٘تیدٝ ایٗ تئٛضی ، ٔتغیط ثبیٙطی  ٔی ضٛز. VPPایدبز ٞعیٙٝ ثیطتط زض  tx  ضا ٔی تٛاٖ اظ

 ٔسَ ٔسیطیت ا٘طغی ٘بزیسٜ ٌطفت.

ٔطبٞسٜ وٙیس اٌط ٔب ٔسَ ضا  زاضت ثسست ٔی زٞس. VPPحُ ٔسَ ثبال وٕتطیٗ ٞعیٙٝ ای ضا وٝ ٔی تٛاٖ ثب 

پس حسالُ ٞعیٙٝ ایٗ است حُ وٙیٓ  EPثب فطؼ ایٗ وٝ ضجىٝ یه  vزازٜ ضسٜ  ذٛزضٚفمف ثطای یه 

PHEV  ثطای قی ٔسبفت ٔكّٛة ضا زض غٛضت ایٗ وٝ ٚسیّٝ ٔٛضز ٘ظط زض حٛظٜ ضجىٝ ّٔی ثبضس ثسست

 ٔی آٚضیٓ.

 ببتری استُالکَسیىٍ  مدل سبزی 2-2

 .[40]٘جبَ ٔی وٙیٓثبتطی یه ضٚش ضجیٝ ضٚش سیٛضب٘ی ٚ زِٟ٘ٛٓ ضا زاستٟالن  ثطای ٔسَ وطزٖ ٞعیٙٝ

ثٙبثطایٗ ترّیٝ ثبتطی قَٛ ػٕط  یه قَٛ ػٕط ٔحسٚز زاض٘س ٚ ثب استفبزٜ ثستط ٞٓ ٔی ضٛز. PHEVثبتطی 

ٚ پس اظ تؼساز زفؼبت ظیبزی ثبتطی ثبیس خبیٍعیٗ ضٛز ثٙبثطایٗ ٞط ثبضی وٝ یه ثبتطی  آٖ ضا وٓ ٔی وٙس.

ثكٛض ٔؼىٛس  PHEVَ ػٕط یه ثبتطی قٛ ٔتحُٕ یه ٞعیٙٝ ذٛاٞس ضس. VPPٔٛضز استفبزٜ لطاضٌیطز  

 ٘طبٖ زازٜ ضسٜ است ٔتٙبست است. 2[ ٕٞب٘كٛض وٝ زض ضىُ 41] DODثب 
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ترّیٝ ٞبی رّیٝ ضٛز قَٛ ػٕط ثبتطی وٕتط است ٚ ایٗ ٞعیٙٝ ثیطتطی ثطای ثٙبثطایٗ ٞطچٝ ا٘طغی ثیطتط ت

ضا ٔی تٛاٖ ثب یه  DODثبتطی ثؼٙٛاٖ تبثؼی اظ  استٟالنغیط ذكی ثٛزٖ ٞعیٙٝ  َ ٔی وٙس.بػٕیك تط اػٕ

٘طبٖ زازٜ  3زض ضىُ زالض است  4189یه ٔثبَ ثطای ثبتطی وٝ ٞعیٙٝ اش  تبثغ تىٝ ای ذكی تمطیت ظز.

 ضسٜ است تمطیت ٞبیی ثب یه تبثغ ذكی ٚ زٚ تبثغ تىٝ ای ذكی ٘یع زض ضىُ ٘طبٖ زازٜ ضسٜ ا٘س.

[ 42اظ ٔتس اضائٝ ضسٜ تٛسف ٕٟ٘بٚسط ٚ ِٚٚسی ] ستٟالناثطای وٙتطَ وطزٖ ذكی سبظی تبثغ ٞعیٙٝ 

iتىٝ ضا زض ٘ظط ثٍیطیس ٚ  Kیه تبثغ تىٝ ای ذكی ثب  استفبزٜ وطزٜ ایٓ.

va  ٔمبزیطDOD  زض ٘مبـ پیه

)ٚ  ثبضس )i

vf a  ٔمبزیط تبثغ ترٕیٗ ظزٜ ضسٜ زض ٞطi

va  1}ثطای,..., }i k ثبضس فطؼ وٙیس

, ,[ ( ) ( , 1)]v t v tr f f v t      ٝٙثبتطی  استٟالنٔتغیط ٞعیPHEV v  زض پطیٛزt  ثبضس 

 

 DODثؼٙٛاٖ تبثؼی اظ  PHEV. چطذٝ ػٕط ثبتطی ٞبی 2ضىُ 

 

 ثبتطی ٚ تٛاثغ تمطیت استٟالن. تبثغ ٞعیٙٝ 3ضىُ
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 ٚ,

i

v t  ٚ,v ty .پس ثطای تطْ  ٔتغیط ٞبی وٕىی استفبزٜ ضسٜ زض ذكی سبظی,[ ( ) ( , 1)]v tf f v t    ،

 .ثط٘بٔٝ ذكی ػسزغحیح ظیط ضا ثب ٔسَ ذٛز یىپبضچٝ ٔی وٙیٓ

 

 

],اٌط تطْ  ( ) ( , 1)]v t

t T v V

f f v t  

 

   زض تبثغ ٞسف ٔسَ ٔسیطیت ا٘طغیVPP  ثب,v t

t T v V

r
 

  ٗخبیٍعی

ثطای ٔسئّٝ ٔسیطیت ا٘طغی ثسست ٔی  MILP( اؾبفٝ ضٛ٘س یه 18)-(2( ثٝ )29) -( 20ضٛز ٚ لیٛز )

 ٞطچٝ تؼساز تىٝ ٞب ، ثیطتط ثبضس تمطیت ضىُ غیط ذكی ثٟتط ذٛاٞس ضس. آٚضیٓ.
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 TIEزازٜ ٞبی ٔیٙیٕٓ ٚ ٔبوعیٕٓ سبػتی ثبض  -4ضىُ

 مًرد مطبلعٍومًوٍ  -3

ٞب زض آٖ ٞب  PHEVزض ضجىٝ ٞبیی وٝ  VPPٞسف تحمیك ٔب ایٗ است وٝ تبثیط ٞعیٙٝ ٚ آِٛزٌی تطىیُ 

تطىیُ ٔی  VPPثطای ضسیسٖ ثٝ ایٗ ٞسف یه ٌطٜٚ اظ ٔطزْ ضا وٝ یه  ٘فٛش وطزٜ است ضا تحّیُ وٙیٓ.

فطاز ٌطٜٚ، ا٘طغی ذٛز ضا ٔمبزیط ٞعیٙٝ ٚ آِٛزٌی ضا ثب ٍٞٙبٔی وٝ ازٞٙس زض ایبِت وبِیفط٘یب زض ٘ظط ٔی ٌیطیٓ 

اظ ایٗ قطیك لبزض ٔی  اظ ضجىٝ ّٔی ثب تٛخٝ ثٝ تؼطفٝ ٞبی ثٟیٙٝ ضسٜ ضرػی ٔی ٌطفتٙس ٔمبیسٝ ٔی وٙیٓ.

ٞب زض ٘ظط  PHEVضا ثب ٚ ثسٖٚ  VPPػالٜٚ ثطایٗ ٔب تطىیُ  ضا ثسٙدیٓ. VPPضٛیٓ تب اضظش تطىیُ 

ٕٞچٙیٗ تحّیُ ٞبی  ٔی سٙدیٓ. VPPٞب ضا ٘یع زض ایٗ ضىُ زٞی  PHEVٌطفتٝ ایٓ ثٙبثطایٗ اضظش 

 حسبسیت ثٝ لیٕت ثٙعیٗ،لیٕت ثبتطی،لیٕت ا٘طغی ٚ ظطفیت ٞبی تِٛیس ٘یع ا٘دبْ ضسٜ ا٘س.

 َب دادٌ 3-1

زازٜ ٞبی سفط  ٔب اٍِٛٞبی ٔسبفطت، ٔػطف ثطق ٚ زازٜ ٞبی لیٕت ثطای ایبِت وبِیفط٘یب ضا خٕغ آٚضی وطزیٓ.

سفط ضا وٝ ثب  26408ٔب  .[43]ص ثطضسی ٔسبفطت ذبٍ٘ی ّٔی زپبضتٕبٖ ا٘تمبَ أطیىب ٞستٙسثط اسبس ثر

ٞبی وٛچه زض یه  SUVٔبضیٗ ٔتطاوٓ، ٔبضیٗ ٞبی ثبسبیع ٔتٛسف، ٔبضیٗ ٞبی ثبسبیع ثعضي ٚ  213

 VPPثب استفبزٜ اظ ایٗ زازٜ ٞب، ٔب یه  ٔٙكمٝ ضٟطی زض ٔٛضز ٔكبِؼٝ ا٘دبْ ضسٜ ا٘س ضا زض٘ظط ٌطفتٝ ایٓ.

زازٜ ٞب ثؼٙٛاٖ  ضا سطٚیس ٔی زٞس ضا ٔٛضز ٔكبِؼٝ لطاض ٔی زٞیٓ. PHEVػسز  213ذب٘ٝ ثب  574فطؼ وٝ 

سفطٔتفبٚت ثطای ٞط  4132وٝ ٔی ضٛز  ضٚظ ػٕٛٔی زض٘ظط ٌطفتٝ ضسٜ ا٘س 30اضائٝ اٍِٛٞبی ضا٘ٙسٌی ثطای 

PHEV  . ٗزالض تغییط وٙس. 059/3زالض تب  037/3ضٚظ ثیٗ  30زض ایٗ فطؼ ضسٜ است وٝ لیٕت ثٙعی 
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,ٔسبفت ٚالؼی سفط )

total

v td ) ٕٝٞ ٝاظ زازٜ ٞبی سفط استرطاج ضسٜ ا٘س. فطؼ ٔی وٙیٓ وPHEV  ٝ٘ٞب ٚ ذب

 وٙتطَ ٔی ضٛز. VPPٞب تٛسف  PHEVٞستٙس ٚ تمبؾبی اِىتطیسیتٝ ذب٘ٝ ٞب ٚ  VPPٞب زض ٘بحیٝ 

ٌطفتٝ ضسٜ  ضٚظ 30ثطای  [44اظ ضطوت ثطق ٚ ٌبظ ] TIEتمبؾبی ثطق سبػتی ثطای ٞط ذب٘ٛاض ثطای ثبضٞبی 

TIE (TIEؾطة ٔی ضٛز تب زازٜ ثبض  574سبػتی زض  TIEزازٜ ثبض  .است

tl.ثبض  ( ثسست آیسTIE   سبػتی

 ثیٗ ٔیٙیٕٓ ٚ ٔبوعیٕٓ تغییط ٔی وٙس.٘طبٖ زازٜ ضسٜ است  4ٕٞب٘كٛض وٝ زض ضىُضٚظ  30ثطای ٞط یه اظ 

 ٍٔبٚات است. 967/0تٛاٖ پیه ثطاثط ثب 

ٞبیی وٝ  PHEV، [38ٔطبثٝ ٔكبِؼبت لجّی اظخّٕٝ ] سبػتی ٘طبٖ زازٜ ضسٜ است. زٚضٜ یه 24یه ضٚظ ثب 

v,ٔی ضٛ٘س ٚ ی ضبضغ وطزٖ زض٘ظط ٌطفتٝ ثطای یه سبػت وبُٔ زض زستطس ٞستٙس ثؼٙٛاٖ زضزستطس ثطا tI 

٘طبٖ زازٜ  5ٞبی ضٚی خبزٜ ثطای ٞط پطیٛز زض ضىُ  PHEVتؼساز ٔیبٍ٘یٗ  تٙظیٓ ٔی ضٛز. 1ثٝ ٔمساض 

 ضسٜ است.

 

 ٞبی ضٚی خبزٜ زض ٔمبثُ پطیٛزٞبی ظٔب٘ی PHEV. تؼساز ٔیبٍ٘یٗ 5ضىُ

، ٞعیٙٝ ٞبی ثبتطی ٚ تؼساز ٔبیّی وٝ ثب ٞط ٌبِٗ vP(، ظطفیت ثبتطیvE)ا٘طغی ٔٛضز٘یبظ زض ٞط ٔبیُ 1خسَٚ 

ثب آظٔبیطٍبٜ vEٔمبزیط  ضا ٘طبٖ ٔی زٞس ثطای ٞط ٘ٛع ٚسیّٝ ٔٛضز ٘یبظ است   CS( زض ٔس MPGثٙعیٗ )

( CSvٞب ) PHEVبزٜ اظ ثٙعیٗ ٞطیه اظ ٔب ٔیبٍ٘یٗ استف [.45ّٔی ضٕبَ غطة ترٕیٗ ظزٜ ضسٜ ا٘س]

ِیٝ شذیطٜ ضسٜ زض ٚ( ٚ ا٘طغی اvPحسالُ سكح شذیطٜ ثبتطی) ضا ٔحبسجٝ وطزٜ ایٓ.MPGثؼٙٛاٖ ػىس 

ثبظزٜ ضبضغ ٚ زضبضغ ثبتطی  % ظطفیت ٞبیطبٖ ثبضٙس.30% ٚ 10فطؼ ضسٜ است وٝ ثٝ تطتیت  (0vPثبتطی ٞب)

ٞب زض٘ظط ٌطفتٝ  PHEVٍٔبٚات ثطای ٕٞٝ  4/2ٔحسٚزیت ٞبی ضبضغ ٚ زضبضغ ٞط پطیٛز ثػٛضت  % است.90

 .ضسٜ ا٘س
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تٛسف آظٔبیطٍبٜ ّٔی  BatPaC2.1٘طبٖ زازٜ ضسٜ است ثب استفبزٜ اظ اثعاض  1ٞعیٙٝ ثبتطی وٝ زض خسَٚ 

)[ ترٕیٗ ظزٜ ضسٜ است ٚ آٖ ٞب ثطای ترٕیٗ تبثغ ٞعیٙٝ خبیٍعیٙی ٔٛضز ا٘تظبض ثبتطی )46آضٌٖٛ ] )f  )

زض ایٗ ٔٛلؼیت ٔب ثٝ ایٗ ٘ىتٝ اضبضٜ ٔی وٙیٓ وٝ تٛاثغ ٞعیٙٝ خبیٍعیٙی ٔٛضز ا٘تظبض ثبتطی  استفبزٜ ی ضٛ٘س.

ثیٗ یه ٚ غفط ضا ٔی تٛاٖ ثب یه تبثغ ذكی یب زٚ تبثغ تىٝ ای  DODّیٝ ثطای ٔمبزیط ثطای ٞط ٘ٛع ٚسیّٝ ٘م

ضٚظ ثب ٞط زٚ ٔسَ ذكی ٚ تىٝ ای ذكی ٞیچ  30ٔب ثب حُ ٔسَ ٔب ثطای  ضا ثجیٙیس(. 3ذكی تمطیت ظز)ضىُ 

أب ظٔبٖ حُ، ثطای ٔسَ تىٝ ای ذكی قٛال٘ی تط  تفبٚت استبتیه لبثُ ٔالحظٝ ای ٔطبٞسٜ ٘ىطزیٓ

 ضس.ثٙبثطایٗ ٔب زض ازأٝ ایٗ ٔكبِؼٝ یه ٔسَ ذكی ضا فطؼ ٔی وٙیٓ.

ٞب اظ وٕیتٝ ضإٞٙبی  EPزض ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز ٔكبِؼٝ زذیُ ضسٜ ا٘س زازٜ ٞبی ٔطثٛـ ثٝ  EPػسز  34

DER[ٞعیٙٝ ٞبی ٔمبیسٝ ای ٌعاضش تِٛیس ثطق ایستٍبٜ ٔطوعی وبِیفط٘یباسترطاج 47ا٘طغی وبِیفط٘یب ٚ ]

,) 2زضخسَٚ [ ٚ 48ضسٜ ا٘س] ,, ,EP EP

u t u t uG C .ثطای سبزٜ وطزٖ اضائٝ، فطؼ ضسٜ است  ( ٘طبٖ زازٜ ضسٜ ا٘س

ثب ایٗ ٚخٛز ٔسَ ٔب لبثّیت زضزست  ٞب ثب ظٔبٖ تغییط ٘ىٙس. EPوٝ ٔحسٚزیت ٞبی حسالُ ٚ حساوثط ٕٞٝ 

ٔحسٚزیت  زاضز. ٌطفتٗ زازٜ ٞبی ٔتغیط ثبظٔبٖ تٟیٝ ضسٜ وٝ زازٜ ٞبی ٔٙبسجص زض زستطس ثبضٙس ضا

u,حسالُ ) tG ٝویّٛٚات سبػت ثطای ٕٞٝ  5( فطؼ ضسٜ است وEP  ٚ ٗٞب ثبضس ٚ حسالُ ظٔبٖ ضٚض

ٞبی ٔٛخٛز ٘تٛا٘س  EPیه پطیٛز زض٘ظط ٌطفتٝ ضسٜ استسض غٛضتی وٝ ظطفیت  EPذبٔٛش ثٛزٖ ثطای ٞط 

 ثطای ٚاحسٞبی غیط لبثُ زیسپچ ٞعیٙٝ ضطٚع ثٝ وبض ٔی تٛا٘س اظ ضجىٝ ثطق ثٍیطز. VPPثبض ضا تبٔیٗ وٙیس 

لبثُ زیسپچ،ٞعیٙٝ وبضوطزٖ زض ثبض  EPفطؼ ٔیىٙیٓ ٞعیٙٝ ضطٚع ثٝ وبض ٚاحسٞبی  ٔب٘ٙس ثبز غفط است.

 وبُٔ ثٝ ٔست یه سبػت ثبضس.

ٔػطف وٙٙسٌبٖ زض  E1 ،E6،E7  ٚE9ضا زض٘ظط ٔی ٌیطیٓ:  PG&Eچٟبض سبذتبض تؼطفٝ ٔسىٛ٘ی ٔتفبٚت 

سبذتبض تؼطفٝ  غٛضت ایٗ وٝ ثرٛاٞٙس ثػٛضت ضرػی اظ ضجىٝ ثطق ثٍیط٘س ٔی تٛا٘ٙس ایٗ ٞب ضا ا٘تربة وٙٙس.

 ٘طبٖ زازٜ ضسٜ است. 6ٞب زض ضىُ 
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E1  یه لیٕت ثبثت زض وُ ضٚظ استE6 ،E7 ٚ ،E9  تؼطفٝ ٞبی ٔرتّفToU (time-of-use ٞستٙس )

 وٝ ٔطتطیبٖ ثب تٛخٝ ثٝ سبػت ضٚظ ضبضغ ٔی ضٛ٘س.

( CO2(  ٚ زی اوسیس وطثٗ )NOxٞبی ضایح )سٛذت ثٙعیٗ( اوسیس ٘یتطٚغٖ ) EPٚسبیُ ٘مّیٝ ٚ 

زازٜ ٞبی ا٘تطبض  ٔٙتططٔی وٙٙس وٝ ٞطزٚی ایٗ ٞب ثطای سالٔتی ا٘سبٖ ٔؿط ٚ ثطای قجیؼت ٔرطة ٞستٙس.

CO2  ٚNOx  َٚاضائٝ ضسٜ ا٘س اظ  3وٝ زض خسDOE EERE ) أطیىب )ثبظزٜ ا٘طغی ٚ ا٘طغی تدسیسپصیط 

فطؼ ضسٜ است وٝ سیستٓ ٞبی  .ٌطفتٝ ضسٜ ا٘س [52[ ٚ آغا٘س ٔحبفظت ٔحیف ظیست أطیىب]50ٚ51]

 تطبض ذیّی وٕی زاضتٝ ثبضٙس.فتِٛٚتبئیه، تٛضثیٗ ثبز، ٚ ٘یطٌٚبٜ ٞبی آثی وٛچه ٚ غئٛتطٔبَ ٔمساض ا٘

 2625ٔتغیط ) 60125ضا ثب تٙظیٕبت ٔرتّفی ا٘دبْ زازٜ ایٓ  ٔسَ ٔفطٚؼ  VPPٔسَ ثط٘بٔٝ ضیعی ا٘طغی 

 IBM   ،ILOGلیس ٘یع زاضز ٔب ایٗ ٔسَ ٞب ضا ثب استفبزٜ اظ استٛزیٛثٟیٙٝ سبظی  118486ثبیٙطی( زاضز ٚ 

CPLEX 12.5  ثب یه وبٔپیٛتط ثبCPU ٌیً ا٘دبْ زازٜ ایٓ. 2ٌیٍبٞطتع ٚ ضْ  2ی زٚ ٞستٝ ا 

 

 َب PHEVي  VPPارزش  3-2

 1خسَٚ 

 ٔطرػبت ا٘ٛاع ٚسیّٝ ٞبی ٘مّیٝ

 

 

 2خسَٚ 

 EPزازٜ ٞبی 

 



17 

 

زض سٙبضیٛ اَٚ فطؼ ضسٜ است وٝ ٕٞٝ ٚسبیُ ٘مّیٝ ثب  ضا فطؼ وطزٜ ایٓ. 4سٙبضیٛ اضائٝ ضسٜ زض خسَٚ  5

ٔطتطیبٖ یىی اظ تؼطفٝ ٞبی ظیط ضا ا٘تربة ٔی  سٛذت ثٙعیٗ وبض وٙٙس ٚ ضجىٝ ، ثبض ٔسىٛ٘ی ضا تبٔیٗ وٙس.

فطؼ ٔی وٙیٓ وٝ آٖ ٞب ٔٙكمی ضفتبض وطزٜ ٚ تؼطفٝ ای ضا وٝ ثب آٖ وٕتطیٗ  . E9یب  E1 ،E6 ،E7وٙٙس:

أب  مّیٝ ثب ثٙعیٗ وبض ٔی وٙٙسزض سٙبضیٛ زْٚ زٚثبضٜ ٚسبیُ ٘ ٞعیٙٝ ضا ٔتحُٕ ٔی ضٛ٘س ا٘تربة ٔی وٙٙس.

ثبض ثط٘بٔٝ ثٟیٙٝ  30ثطای ٞط سٙبضیٛ ٔب  ا٘طغی ضا ثطای حسالُ وطزٖ ٞعیٙٝ ٔسیطیت ٔی وٙس. VPPایٗ زفؼٝ 

ٔمبزیط اخطا ٔی وٙیٓ ثبضٞبی ٔسىٛ٘ی ضٚظا٘ٝ ٚ پطٚفبیُ ٞبی ضا٘ٙسٌی سبظی ضا ثب زازٜ ٞبی ذبظ ٔطثٛـ ثٝ 

ا٘ٝ زض حٛظٜ ضجىٝ ثطاثط ٞعیٙٝ ٔیبٍ٘یٗ ضٚظ ٔطتجٝ ٞستٙس. 30ٞعیٙٝ ٚ آِٛزٌی ٌعاضش زازٜ ضسٜ ٔیبٍ٘یٗ ایٗ 

ٞعیٙٝ ٔیبٌیٗ زض  ٔی ضٛز. ای ٞطذب٘ٝزالض ثط 1/142زالض است وٝ ٔمساض غٛضت حسبة ٔبٞب٘ٝ  4/2720ثب 

 6/674ثطاثط ثب  VPPزالض وبٞص یبفتٝ است ٚ غطفٝ خٛیی ٞعیٙٝ تطىیُ  8/2045ثٝ ٔمساض  VPPحٛظٜ 

 زالض زض ضٚظ است.

 

ثب ایٗ وٝ  زالض غطفٝ خٛیی ثطای ٞط ذب٘ٝ زض غٛضت حسبة ٔبٞب٘ٝ ٔی ضٛز. 35ثٝ ػجبضت زیٍط یه ٔیبٍ٘یٗ 

ثٝ VPPسكح یىسب٘ی اظ ا٘طغی ضا ثطای ثبضٞبی ٔسىٛ٘ی فطاٞٓ ٔی وٙٙس زض ٍٞٙبْ تطىیُ ٞطزٚ سٙبضیٛ 

ا٘طغی تدسیس پصیط است ا٘تطبض زِیُ ایٗ ٚالؼیت وٝ ٔیبٍ٘یٗ ا٘تطبضآِٛزٌی ضجىٝ ثسیبض ثیطتط اظ ٔٙبثغ 

 .آالیٙسٌی ثكٛض خسی وٕتط ٔی ضٛز

ٞب ٔؼطفی ٔی ضٛ٘س وبٞص ٞعیٙٝ زض ٞط زٚ حٛظٜ ثسست ٔی آیس أب  PHEV 4ٚ  3ٍٞٙبٔی وٝ زض سٙبضیٛ 

ثب تٛخٝ ثٝ ضجىٝ زض  VPPٔیبٍ٘یٗ غطفٝ خٛیی ٞعیٙٝ ضٚظا٘ٝ  وبٞص ٞعیٙٝ زض حٛظٜ ضجىٝ وٕتط است.

زضغس وبٞص  5/29زالض است وٝ ثطاثط ثب یه ٔیبٍ٘یٗ  4/774ٞب ثطاثط ثب  PHEVضجىٝ ٞبی تحت ٘فٛش 

وبٞص ا٘تطبض آالیٙسٌی  زالض وبٞص زض غٛضت حسبة ٔبٞب٘ٝ است. 5/40ایٗ ثطاثط ثب ٔمساض  ٞعیٙٝ ٔی ضٛز.

% 83% وبٞص ا٘تطبض ٌبظ وطثٗ زی اوسیس ٚ 79زض ٔمبیسٝ ثب ضجىٝ ثسیبض ثیطتط است  VPPٞب ٘یع زض 

 

 زازٜ ٞبی ا٘تطبض آِٛزٌی :  3خسَٚ 
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ثسست  PHEVا٘تطبض ٌبظ اوسیس ٘یتطٚغٖ ثؼٙٛاٖ ٔٙبفغ ٔطتطن ٔطتطیبٖ زض ضجىٝ ٞبی ثب ٘فٛش  وبٞص

 آٔسٜ ا٘س.

ثبیس اِىتطیسیتٝ  2ٚ  1ٞب ثب ثطق وبض ٔی وٙٙس ثٙبثطایٗ زض ٔمبیسٝ ثب سٙبضیٛٞبی  PHEV،  4ٚ  3زض سٙبضیٛ 

 PHEVٔطثٛـ ثٝ  NOxط اظ ا٘تطبض ٘بضی اظ تِٛیس ثطق ثیطتNOxثٝ زِیُ ایٙىٝ ا٘تطبض  ثیطتطی تِٛیس ضٛز.

ٞب ا٘تطبض  PHEV. أب ثب ٔؼطفی زض ٞطزٚ حٛظٜ افعایص ٔی یبثس NOxٞب ٔی ثبضس زض ایٗ سٙبضٚیٛٞب ا٘تطبض 

 وطثٗ زی اوسیس زض ٞطزٚ حٛظٜ وبٞص ٔی یبثس.

)ٚسیّٝ ٘مّیٝ ثٝ ضجىٝ( ضا ٘یع زذیُ وطزٜ ایٓ  V2Gٞب، لبثّیت  VPP  ٚPHEVزض وٙبض  5زض سٙبضیٛ 

ٔطبٞسٜ ٔی ضٛز وٝ وبٞص ٞعیٙٝ ثػٛضت  است(. VPP)زضٚالغ زض ایٗ ٔٛضز، تىِٙٛٛغی، ٚسیّٝ ٘مّیٝ ثٝ 

استبتیه لبثُ تٛخٝ ٘یست زِیّص ایٗ است وٝ وبٞص ٞعیٙٝ ثطق وٝ اظ ترّیٝ حبغُ ٔی ضٛز، ثب افعایص 

ثطای ٔطبٞسٜ ٔمبزیط ضىست ٞعیٙٝ ٞب ، ٔسبفت ٚ االیٙسٌی ثٝ خسَٚ  ثبتطی ذٙثی ٔی ضٛز. استٟالنٞعیٙٝ 

A.1 .ثٝ زِیُ سیىُ ٞبی ضبضغ ٚ زضبضغ ثبتطی،  4زض ٔمبیسٝ ثب سٙبضیٛ  5زض سٙبضیٛ  زض پیٛست ٔطاخؼٝ وٙیس

 ، ا٘تطبض آالیٙسٌی ثػٛضت ٔستمیٓ افعایص ٔی یبثس.V2Gتِٛیس اِىتطیسیتٝ افعایص یبفتٝ است ثٙبثطایٗ ثب 

[ ٘طبٖ زازٜ ا٘س وٝ 40اٌطچٝ ٘سجت ا٘تطبض آالیٙسٌی ٚ ٞعیٙٝ، لبثُ تٛخٝ ٘یست، سیٛضٙب٘ی ٚ زِٟ٘ٛٓ ]

زذیُ ضسٜ ثبضس ٔی تٛا٘س ثسیبض ذٛة  V2Gوبٞص ٞعیٙٝ ضظضٚ چطذبٖ زض حٛظٜ ضجىٝ ٍٞٙبٔی وٝ لبثّیت 

 ثبضس.

 حسبسیت بٍ قیمت بىسیه 3-3

 5اٌط چٝ ٔمبزیط ٞعیٙٝ زض خسَٚ زالض تغییط ٔی وٙس. 4ٚ زالض  5/1، لیٕت ثٙعیٗ ثیٗ 10تب  6زض سٙبضیٛ 

ثػٛضت ٔتفبٚت ٚاوٙص  A.1تطیجب ثػٛضت ذكی ثب لیٕت ثٙعیٗ تغییط ٔی وٙٙس سٝ خعء ٞعیٙٝ زض خسَٚ 

 ٔی زٞٙس.
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 E1 ،E6 ،E7  ٚE9. 6ضىُ

 

 

زالض  8/246زالض ثٝ  6/386زالض افعایص ٔی یبثس ٞعیٙٝ ثٙعیٗ اظ  4زالض ثٝ  5/1ٕٞب٘كٛض وٝ لیٕت ثٙعیٗ اظ 

 4/15ثبتطی  استٟالنزالض افعایص یبفتٝ  ٞعیٙٝ  4/1418زالض ثٝ  6/1238وبٞص ٔی یبثس ٚ ٞعیٙٝ ثطق اظ 

یٕت ثٙعیٗ افعایص ٔی یبثس غبحجبٖ زِیّص ایٗ است وٝ ٍٞٙبٔی وٝ ل زالض افعایص ٔی یبثس. 9/244زالض ثٝ 

PHEV  ٞب تطخیح ٔی زٞٙس تب ثیطتط زض ٔسCD .ٔطبٞسٜ ٔی ضٛز وٝ وبٞص ٞعیٙٝ ثٙعیٗ  ٔسبفطت وٙٙس

ثٙبثطایٗ زض غٛضتی وٝ لیٕت ثٙعیٗ افعایص یبثس ٞعیٙٝ ٞب  خجطا٘ىٙٙسٜ افعایص ٞعیٙٝ ثطق ٚ ثبتطی ٘یست.

 افعایص ذٛاٞٙس یبفت.

 است. 10ٚ  9ثسیبض وٕتط اظ ٔسبفت ٞبی سٙبضیٛٞبی  A.1زض خسَٚ  7ٚ  6زض سٙبضیٛٞبی  CDٔسبفت ٔس 

ثطای ٞعیٙٝ ٞبی ثٙعیٗ  زالض ٚخٛز زاضز. 5/2زالض ٚ 2ثیٗ ثی سٛز ٚ ظیبٖ  ٔطبٞسٜ ٔی ضٛز وٝ یه لیٕت

تٛخٝ زاضتٝ  زاضز. CSفبیسٜ ثیطتطی اظ ضا٘سٖ زض ٔس  CDضا٘سٖ زض ٔس  ،لیٕت ثی سٛز ٚظیبٖثیطتط اظ 

 PHEVٞب ٚ  EPثبضیس وٝ ایٗ لیٕت ثی سٛز ٚ ظیبٖ فمف ثطای ٕٞیٗ سٙبضیٛ است ٚ زض تطویجبت ٔرتّف 

 ٞب تغییط ٔی وٙس.

 

 4خسَٚ

 ٚ ضجىٝ VPPٔمبیسٝ ٔیبٍ٘یٗ ٞعیٙٝ ضٚظا٘ٝ ٚ ا٘تطبض آالیٙسٌی 
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 حسبسیت بٍ قیمت َبی ببتری 3-4

 11(. زض سٙبضیٛ 6تبثیط تغییط لیٕت ثبتطی ضا تحّیُ ٔی وٙیٓ )خسَٚ  14-11زض سٙبضیٛٞبی زضخسَٚ  16

ثٝ  13ٚ  12ثػٛضت اضائٝ ضسٜ زض خسَٚ یه است. زض سٙبضیٛٞبی  PHEVای ٞط لیٕت ٞبی ثبتطی ثط

ثٝ  14زض٘ظط ٌطفتٝ ایٓ. زض سٙبضیٛ  PHEVزالض ثطای ٞط ثبتطی 2000زالض ٚ  1000تطتیت وبٞص لیٕت 

 سبزٌی لیٕت ثبتطی ٞب ضا زض٘ظط ٕ٘ی ٌیطیٓ تب ثجیٙیٓ چٍٛ٘ٝ ٘تبیح تحت تبثیط لطاض ٔی ٌیط٘س.

زالض ٚ  1/69ثبتطی ثٝ تطتیت  استٟالنثطای وبٞص ٞعیٙٝ  11زض ٔمبیسٝ ثب سٙبضیٛ  13ٚ  12زض سٙبضیٛٞبی 

زالض وبٞص ٞعیٙٝ ٔبٞب٘ٝ ٔی ضٛز.  6/19زالض ٚ  7/9زض ٔبٜ  PHEVزالض سٛز وطزٜ ایٓ وٝ ثطای ٞط  3/139

 A.1ٕٞبٖ ٔمبزیط خسَٚ زلیمب  14ٚ  13زض سٙبضیٛٞبی  CD  ٚCSتٛخٝ زاضتٝ ثبضیس وٝ ٔسبفت ٔسٞبی 

ٞستٙس ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ ا٘تظبض زاضت وٝ ٞعیٙٝ تِٛیس ثطق یىسبٖ ثبضس ثب ایٗ وٝ احتیبج ثطق ثطای ٔسبفطت 

CD  َٚثبضٞبی ٔسىٛ٘ی یىسبٖ است أب ٞعیٙٝ ٞبی ثطق آٖ ٔمبزیط خس ٚA.1  ٘یستٙس. زِیّص ایٗ است

یٝ ثیطتط اتفبق ٔی افتس ٚ ایٗ ثبػث غطفٝ خٛیی زض ٘ساضز ثٙبثطایٗ ترّ 14وٝ ثبتطی ٞعیٙٝ ای زض سٙبضیٛ 

 ٞعیٙٝ ٔی ضٛز.

 حسبسیت بٍ قیمت اورشی 3-5

اظ زازٜ ٞبی  15ٔتفبٚتی ضا زض ٘ظط ٌطفتٝ ایٓ. زض سٙبضیٛ  EPلیٕت ٞبی  17ٚ  16ٚ  15زض سٙبضیٛٞبی  

ایٗ لیٕت ٞب ضا ثٝ تطتیت ٘ػف ٚ یه سْٛ  17ٚ  16استفبزٜ ضسٜ است. سٙبضیٛٞبی  2اضائٝ ضسٜ زض خسَٚ 

 VPP٘طبٖ ٔی زٞٙس وٝ ٕٞب٘كٛض وٝ ا٘تظبض ٔی ضفت  7ٞب زض ٘ظط ٌطفتٝ ا٘س ٘تبیح زض خسَٚ  EPثطای 

ٔسبفت  A.1ٚ 15ا٘طغی اضظا٘تطی ضا ثب وبٞص لیٕت ٞب ثسست ٔی آٚضز. تٛخٝ زاضتٝ ثبضیس وٝ سٙبضیٛٞبی 

 ی ٔطبثٟی تِٛیس ٔی ضٛز.ثٙبثطایٗ زض ٞط زٚ سٙبضیٛ سكٛح ا٘طغ تمطیجب ثطاثطی زاض٘س CDٔس 

 2خسَٚ  

 حسبسیت ٔیبٍ٘یٗ ٞعیٙٝ ٞب ٚ آالیٙسٌی ثٝ لیٕت ثٙعیٗ
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زض ٞط حبَ ٔمبزیط ا٘تطبض ثكٛض لبثُ تٛخٟی تغییط ٔی وٙٙس زِیّص ایٗ است وٝ ٍٞٙبٔی وٝ لیٕت وبٞص 

ٚثكٛض ٔستمیٓ ا٘تطبضآالیٙسٜ  ٞبی تدسیسپصیط ثیطتطی ثطای تِٛیس اِىتطیسیتٝ استفبزٜ ٔی ضٛ٘س EPٔی یبثس 

 . ٞب وبٞص ٔی یبثس

 حسبسیت بٍ ظرفیت تًلید 3-6

، تٛسؼٝ ظطفیت زض 19زض سٙبضیٛ  زٚثطاثط ثبضٙس. 2خسَٚ  EPظطفیت ٞبی  زض ایٗ تحّیُ فطؼ ٔی وٙیٓ

ثٙبثطایٗ ٞعیٙٝ ٔب٘ٙس  .(8)خسَٚ ٞب ثطای تِٛیس اتطغی ٔٛضز ٘یبظ، ٘تیدٝ ٔی ضٛز DERاثط استفبزٜ ثیطتط اظ 

ٞبی تدسیسپصیط ثطای اضؾبی ثبض ٚخٛز  EPٍٞٙبٔی وٝ ظطفیت وبفی  ا٘تطبض ثػٛضت ٔستمیٓ وبٞص ٔی یبثس.

ٚالؼب غفط ٔی  19یبثس ٚ زض ضٙبضیٛ  زاضتٝ ثبضس ا٘تطبضآالیٙسٌی ثٝ ٔمساض لبثُ تٛخٟی وبٞص ٔی

 (A.1)خسَٚ ضٛز.

 

 

 حسبسیت بٍ دردسترس بًدن سبعتی اورشی 3-7

ستٓ ٞبی فتِٛٚتبئیه اٌطچٝ ٔب زض ایٗ ٔثبَ ٔحسٚزیت ٞبی تِٛیس ضا ثبثت ثب ظٔبٖ فطؼ وطزیٓ أب زضٚالغ سی

، ثبز  20زض سٙبضیٛ  ٚ تٛضثیٗ ثبزی تىِٙٛٛغی ٞبیی ٞستٙس وٝ قجیؼتب زض قَٛ ضٚظ ٔحسٚزیت ٞبیی زاض٘س.

 

 6خسَٚ 

 حسبسیت ٔیبٍ٘یٗ ضٚظا٘ٝ ٞعیٙٝ ٚ ا٘تطبض آالیٙسٌی ثٝ لیٕت ثبتطی 

 

 7خسَٚ 

 DERثٝ لیٕت ٞبی  حسبسیت ٔیبٍ٘یٗ ضٚظا٘ٝ ٞعیٙٝ ٚ ا٘تطبض آالیٙسٌی
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یه تٛظیغ پیطجیٙی ضسٜ زض یه ضٚظ ضا ز٘جبَ ٔی وٙس ٚ سیستٓ فتِٛٚتبئیه ثػٛضت ٚاثستٝ ثٝ ظاٚیٝ تبثص 

سف سیستٓ ٞبی فتِٛٚتبئیه ٚتٛضثیٗ ثبزی ضا ٔب تٛظیغ تِٛیس تٛ ذٛضضیس زض آٖ ٘بحیٝ زض زستطس است.

 7سیستٓ فتِٛٚتبئیه ثطق ضا اظ سبػت  .[53]ثسست آٚضزٜ ایٓ  CAISOاظٕ٘بیص ا٘طغی ٞبی تدسیس پصیط 

پیه .ویّٛٚات سبػت است 25وٝ ٔمساض پیه تِٛیس زض ظٟط ٚ ٔیبٍ٘یٗ تِٛیس  ضت تِٛیس ٔی وٙس 7غجح تب 

ویّٛٚات  50ضت ضخ ٔی زٞس ٚ ٔیبٍ٘یٗ تِٛیس زض قَٛ ضٚظ ثطاثط ثب تِٛیس ثطق تٛسف تٛضثیٗ ثبزی زض ٘ػفٝ 

زالض ٚ ٔیبٍ٘یٗ  62/1868ضٚظ ٔیبٍ٘یٗ ٞعیٙٝ ضٚظا٘ٝ ثطاثط ثب  30ثب حُ ٔسَ ٔسیطیت ا٘طغی ثطای  سبػت است.

ثبتٙظیٕبت  ویّٛ ٌطْ ٔی ثبضٙس. 84/5ویٌّٛطْ ٚ  33/1931ا٘تطبض وطثٗ زی اوسیس ٚ اوسیس ٘یتطٚغٖ ثطاثط ثب 

زالض افعایص ٔی یبثس ٚ ٔیبٍ٘یٗ ا٘تطبض وطثٗ زی  75/25ٞعیٙٝ ثٝ ٔمساض  V2Gثب  VPPفؼّی، اظ سٙبضیٛ 

افعایص ٞعیٙٝ ثٝ  ویٌّٛطْ وبٞص ٔی یبثٙس. 46/0ویٌّٛطْ ٚ  07/111اوسیس ٚ اوسیس ٘یتطٚغٖ ثٝ ٔمساض 

ِیس ٔی وٙٙس ٚ ثبیس اظ ذبقط ایٗ ٚالؼیت است وٝ تٛضیٗ ٞبی ثبزی زض ٍٞٙبْ پیه تمبؾب، تٛاٖ وٕتطی تٛ

اظ قطف زیٍط  ترّیٝ ٞب ثیطتط زض ظٔبٖ پیه تمبؾب ثطای خجطاٖ وبٞص  ٚاحسٞبی ٌطا٘تط تٛاٖ ذطیساضی ضٛز.

ثٝ زِیُ ایٙىٝ ترّیٝ ثبػث وبٞص ٘یبظ ثٝ تِٛیس ٔی ضٛز  ثبػث  تِٛیس ا٘طغی ثب تٛضثیٗ ثبزی ا٘دبْ ٔی ضٛ٘س.

 وبٞص ا٘تطبض ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝ ای ذٛاٞس ضس.

 

 وتیجٍ گیری: -4

ضا ثطای وبٞص ٞعیٙٝ VPPٞب یه  PHEVزض ایٗ ٔكبِؼٝ ٌطٚٞی اظ ٔطزْ ضا وٝ زض یه ضجىٝ تحت ٘فٛش 

اظ چٙسیٗ ٔٙجغ ا٘طغی تدسیس پصیط ا٘طغی ضا فطاٞٓ  VPPفطؼ وطزیٓ ضىُ ٔی زٞٙس ضا زض٘ظط ٌطفتیٓ  وّی 

ٞب زض اثتسا یه ٔسَ ثطای ثط٘بٔٝ  PHEVٚ ثسٖٚ آٖ ٚ ثب ٚ ثسٖٚ  VPPٔی وٙس ثطای ٔمبیسٝ وطزٖ حبِت ثب 

ثب حُ ٔسَ ثب تٙظیٕبت ٔرتّف ٞب تٛسؼٝ زازیٓ. PHEVٞب ٚ ضبضغ ٚ زضبضغ ثبتطی ٞبی  EPضیعی زیسپچ 

 یٓ.٘تبیح لبثُ تٛخٟی ثسست آٚضز

 DERحسبسیت ٔیبٍ٘یٗ ٞعیٙٝ ضٚظا٘ٝ ٚ ا٘تطبضآالیٙسٌی ثٝ ظطفیت وّی .8خسَٚ 
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ٚ ٘فٛش  VPP٘رستیٗ ٚ ٟٕٔتطیٗ ٔسئّٝ ایٗ است وٝ ایٗ ٔمبِٝ، فٛایس ٞعیٙٝ ٚ ا٘تطبضآالیٙسٌی تطىیُ 

PHEV .ػالٜٚ ثطایٗ حسبسیت ایٗ سٛزٞب ثٝ تغییطات ٔرتّف  ثٝ زاذُ ضجىٝ ضا ٔٛضز تٛخٝ لطاض زازٜ است

٘تبیح حبوی اظ آٖ ٞستٙس وٝ زضغٛضتی وٝ ٞعیٙٝ ٞبی تِٛیس ا٘طغی  زض سیستٓ ٘یع تحّیُ ضسٜ است.

ٔی تٛا٘ٙس ضضس  VPPٞبی ٔتؼٟس افعایص یبثس فٛائس تطىیُ  EPتدسیسپصیط وبٞص یبثٙس یب ظطفیت ٞبی 

% وبٞص ا٘تطبض 79زضغس وبٞص ٞعیٙٝ ،  5/29ثطای سٙبضیٛٞبی فطؼ ضسٜ زض ایٗ ٔمبِٝ یه ٔیبٍ٘یٗ  وٙٙس.

% وبٞص ا٘تطبض ٌبظ اوسیس٘یتطٚغٖ ثؼٙٛاٖ فٛائس ٔطتطن ٔػطف وٙٙسٌبٖ زض ضجىٝ 83 وطثٗ زی اوسیس ٚ

 ثسست آٔسٜ ا٘س. PHEVتحت ٘فٛش 

 

ثسیبض  VPPٔساْٚ ثبضس فٛائس تطىیُ زض غٛضتی وٝ ٞعیٙٝ ثبتطی وبٞص یبفتٝ ٚ ػسْ لكؼیت لیٕت ثٙعیٗ 

ٔی تٛا٘س ثطای یه  VPP٘تبیح ٘طبٖ زٞٙسٜ فطغت ٞبیی ٞستٙس وٝ تطىیُ  ثیطتط لبثُ تٛخٝ ذٛاٞٙس ثٛز

ػالٜٚ ثطایٗ ثػٛضت تئٛضیه ٘طبٖ زازیٓ وٝ زض حُ ٞب، ضبضغ ٚ ترّیٝ ٕٞعٔبٖ اتفبق ٕ٘ی خبٔؼٝ فطاٞٓ وٙس.

ثٙبثطایٗ ٔتغیطٞبی ثبیٙطی وٝ ثٝ غٛضت سٙتی زض ٔسَ ٞبی ٔسیطیت ا٘طغی زذیُ ضسٜ ا٘س ٔی تٛا٘ٙس  افتٙس

 ٔستثٙی ضٛ٘س.

چٙسیٗ چبِص ضسیس اظخّٕٝ لیٕت ٞبی ٘ٛسبٖ وٙٙسٜ، تٟسیس وٕجٛز تٛاٖ ثطای تبٔیٗ ثبض ٚ ّٔعٚٔبت تٛسؼٝ 

 آیٙسٜ ای ٘عزیه اظ ػٟسٜ آٖ ٞب ثط آیس.ظطفیت ضجىٝ ثطق ٔٙظٓ  ٚخٛز زاض٘س وٝ ثبظاض ثطق ٘یبظ زاضز وٝ زض 

وٝ ٔی تٛا٘ٙس یه حُ اسبسی ثطای ایٗ چبِص  [3] ٞب زض تٕبْ ز٘یب ٚخٛز زاض٘س VPPوبضثطزٞبی ٚالؼی اظ 

ثب زٚ ٔسئّٝ آالیٙسٌی ٚ ٞعیٙٝ وٝ زض ایٗ ٔكبِؼٝ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفتٙس ٔب ا٘تظبض زاضیٓ وٝ ٞب ثبضٙس.

 یبثٙس ذػٛغب ثب ٔؼطفی تىِٙٛٛغی ٞبی خسیس ٔب٘ٙس ضجىٝ ٞبی ٞٛضٕٙس.ٞب ازأٝ  VPP تٕبیالت ثٝ سٕت 

 

 ضٚظا٘ٝ ،ٞعیٙٝ،ٔسبفت ٚ ا٘تطبض آالیٙسٌی تِٛیس ٔیبٍ٘یٗ A.1خسَٚ 
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زض ٔكبِؼبت آیٙسٜ ػسْ لكؼیت ٔطثٛـ ثٝ وُ سیستٓ ٔی تٛا٘س ثطای ثط٘بٔٝ ضیعی پبیساض ٔحبسجٝ ضٛز  

لبئُ ٘طسیٓ ٕٞچٙیٗ ٘طبٖ زازیٓ وٝ استفبزٜ  VPPٕٞچٙیٗ ٔب ٞیچ لیٕت ٌصاضی ثیٗ ٔػطف وٙٙسٌبٖ ٚ 

ثبػث وبٞص ٞعیٙٝ ٞب ٔی ضٛز أب ایٗ وٝ چٍٛ٘ٝ ایٗ وبٞص ٞعیٙٝ ضا ثػٛضت ٔٙػفب٘ٝ ثیٗ ضطوت  VPPاظ 

 وٙٙسٌبٖ تمسیٓ وٙیٓ ٘یع ٔی تٛا٘س ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌیطز.

 : ٔسبفت ٔیبٍ٘یٗ ضٚظا٘ٝ، تفىیه ٞعیٙٝ ٚ آالیٙسٌیAپیٛست 

ٔیبٍ٘یٗ ٔسبفت ضٚظا٘ٝ قی ضسٜ  ٔسبفت ٔیبٍ٘یٗ ضٚظا٘ٝ ، ٞعیٙٝ ٚ آالیٙسٌی ضا ٘طبٖ ٔی زٞس A.1خسَٚ 

است ٔمبزیط ٞعیٙٝ وٝ ثٝ ٞعیٙٝ  پیٕٛزٜ ضسٜ CSیب  CDٔبیُ ثطای ٞط سٙبضیٛ است وٝ زض ٔس ٞبی  6/6463

ثبتطی پبسد ٔی زٞس ، لیٕت ثطق ٚ لیٕت ثٙعیٗ. آالیٙسٌی ٞب تٛسف ٔٙجغ قجمٝ ثٙسی ٔی  استٟالنوُ 

 ٞب . EPٚ آِٛزٌی ایدبز ضسٜ ثب تِٛیس ثطق تٛسف  (T.P): ضٛ٘س

 


