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Introduction
By the extensive presence of electric vehicles (EVs) in today’s
communities, the smart management of EVs should be completely
investigated. On the other hand, the integration of renewable energy
sources (RESs) in the smart electric vehicles parking lot (SEVsPL)
reduces the dependency on the upstream network and also the whole
operation costs. So, under finite energy sources around the world, in
order to supply various demands along with generating low
greenhouse gas emissions (GHGEs), policymakers and different
scholars seek to find cost-effective, eco-friendly, efficient, and
sustainable solutions. With investigating the literature review in the
field of management and optimal operation of SEVsPL can be
obviously concluded that multiple approaches and strategies from
different perspectives were used to improve the efficient usage of
energy based on smart grids (SGs) framework in SEVsPL. It was
indicated that none of the analyzed references, addressee the
simultaneous effects of different uncertainties, i.e., the random
behavior of EVs owners, RES, and the upstream network electricity
price on the charging and discharging processes for the operation of
SEVsPL. Certainly, applying the nature of such uncertainty sources in
an appropriate path will have significant impacts on the bringing
results as close as possible to the real-world solutions.
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Model description and method of solution
Therefore, in the current paper, a stochastic
scheduling methodology for the optimal operation
of SEVsPL has been proposed as an interactive user
interface between the respective operator and EVs
owners to facilitate charging and discharging
activities and operation costs. The total capacity of
SEVsPL is 50 in which three various EVs’ models
with 10 scenarios for the arrival time, departure
time, and initial state of energy (SoE) were
considered. Furthermore, the other uncertainties
oriented from RES and the upstream network
electricity price have also taken into account with
relative 10 scenarios. It is worth to mention that
Mont Carlo simulation (MCS) implemented in

MATLAB software to produce 1000 scenarios and
then reduce them to 10 scenarios with the assistance
of SCENRED algorithm in GAMS software. This
stochastic optimization model of SEVsPL was
formulated as mixed integer linear programming
(MILP) problem, which was solved by CPLEX
solver in GAMS software.
Simulation results and discussion
According to the obtained results in different
scenarios, it was obviously seen that the lowest
profit of SEVsPL was occurred in scenario 8, which
can be considered as the worst case scenario,
although, the highest profit has been achieved in
scenario 9 and can be taken as the best case
scenario. So, it can be mentioned that the optimal
utilization of SEVsPL in the presence of RES
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uncertainty and the unpredictable behavior of EVs
can be different. By considering the probabilities of
the aforementioned uncertainties, the expected
profit for SEVsPL was $ 1571.31. For the plotted
figures of photovoltaic (PV) and wind turbine (WT)
power plants in scenario 9, the generated WT power
can be sold to the upstream network within the
period in which EVs have not yet entered the
SEVsPL and also for the PV generated power can
be utilized to charge EVs. To realize the aim of the
SEVsPL operator in maximizing his/her profit, the
smart operating strategy was accomplished in
purchased /sold power from /to the upstream
network, which were indicated in relative figures
for two worst case and best case scenarios. These
outcomings highlighted that sold power has
happened when electricity price is high (e.g., 10
o'clock in scenario 8 and 17 o'clock in scenario 9);
however, the purchased power has taken place
when electricity price is low (e.g., 10 o'clock in
Scenario 9 and 12 o'clock in Scenario 8). This
strategy is true for all EVs in all scenarios such that
results to gain profit from electricity price arbitrage
by the SEVsPL operator. If the EVs owners are

looking for the maximum charge when leaving the
SEVsPL, the respective operator will earn less
profit according to different gamma coefficients
presented in relevant expected SEVsPL profit’s
figure. In other words, the chance of discharging
EVs will be less when attending SEVsPL.
Conclusions
The proposed stochastic optimal operation strategy
of SEVsPL in this paper has been accomplished to
flatten charging and discharging processes along
with operation costs. In the presence of different
considered uncertainties, the optimal operation
strategy of SEVsPL can be diverse for different
scenarios such that the highest and lowest profits
were equal to $1740.84 and $1359.22, respectively.
Although by considering the probability of all
scenarios, the expected profit was equal to $
1571.31. These various uncertainties affect the
obtained profit of SEVsPL which the respective
operator seeks to charge EVs at low price hours and
discharge EVs at high price hours under the smart
performance strategy.
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کلیدواژه :
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یارکینخ هومدند خودروهای الکتریکی
عدس قطعیت
منابا انر ی تجدیدی یر

 با حضور گستردۀ خودروهای الکتریکیی در ووامیا امیروزی زس اسیت میدیریت هومیدند
خودروهای الکتریکی مورد بررسی قرار بگیرد .از طرفی ،ادغاس منیابا انیر ی تجدیدیی یر در
یارکینییخ خودروهییای هومییدند سییبب کییاهو وابسییتگی بی مییبکۀ با دسییتی و کییاهو
هزین های بهرهبرداری میمیود .در هدیی زمینی  ،در مقالیۀ یییو رو بهیرهبیرداری بهینیۀ
 یارکینخ هومدند خودروهای الکتریکی مجهز ب منابا انیر ی تجدیدیی یر میورد بررسیی و
بحث قرار گرفت است .هدچنی  ،ب منظور مدلسازی عدس قطعیت منابا انر ی تجدیدی یر،
قیدت برق مبکۀ با دسیتی و رفتیار حیاحباو خودروهیای الکتریکیی از روا برنامی رییزی
تصادفی استفاده مده است .منظور از عدس قطعییت رفتیار حیاحباو خودروهیای الکتریکیی
مامل زماو ورود خودرو ب یارکینخ ،زماو خروج از یارکینخ و انیر ی اولییۀ آوهیا هنگیاس
ورود ب یارکینخ هستند ک ب حورت یارامتر دارای عدس قطعیت در نظیر گرفتی میدهانید.
مسئلۀ بهین سازی یادمده ب حیورت ییم میدل برنامی نویسیی آمیختی بیا اعیداد حیحی
( )1MILPارائ مده و توسط حلکنندۀ  CPLEXدر نرسافزار  GAMSحل مده است .نتیای
مبی سازی نشاو میدهد بهرهبردار یارکینخ هومدند با مار و دمار هومدند خودروهیای
الکتریکی میتواند سود کسب کند .هدچنیی  ،در حضیور سیناریوهیا و عیدس قطعییتهیای
مختلف ،استراتژی عدلکرد یارکینخ هومیدند متفیاوت اسیت ،بی طیوری کی بیشیتری و
کدتری سود کسبمده برابر با  1740/84و  1359/22د ر حاحیل مید ،ولیی بیا در نظیر
گرفت احتدال تداس سناریوها سود مورد انتظار برابر با  1571/31د ر حاحل مد .در نتیجۀ
عدس قطعیتهای مختلف ،سود حاحل از یارکینخ هومدند را تحت تأثیر قرار میدهند.

مقدمه 

و افزایو انتشار گازهیای گلخانی ای ( )GHGEs2از سیوی
دیگر ،سیاستگ اراو و محققاو زیادی را در سراسر وهیاو
برای یافت راهحلهای ب حرف  ،سازگار بیا محییط زیسیت،
کارآمد و یایدار سوق داده اسیت .از ایی رو ،بیرای نییل بی
اهییداف یادمییده از منییابا انییر ی تجدیدییی یر ()RES3

1

انگی هوطرحموضوعپژوهش

در سالیاو اخیر ،بیا تووی بی رمید روزافیزوو تقاایاهای
مختلف انر ی و محدود بودو منابا تأمی آو از یم طرف
 *نویسندۀ مسئول
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2. Greenhouse Gas Emissions
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ب خصوص منابا انر ی بادی ( )WT1و خورمییدی ()PV2
ب دلیل دسترسی یری زیاد استفاده و ووود فنیاوریهیای
ییشرفت در تولید برق مقیاس بزرگ رایگاو با انتشار حیفر
آلودگی در مسائل برنام ریزی و بهیرهبیرداری بهیره گرفتی
میمیود ] 1و  .[2در ایی منیابا ،سیرعت بیاد و تشعشیا
خورمید وابست ب موقعیت وغرافیایی و مرایط آبوهوایی
بوده ک ماهیت تصادفی ییدا میکنند و درنتیج  ،اهدیت و
لزوس ب کارگیری رواهای مدیریت مناسب عدس قطعیتها
را مشخص میسازند ] .[3ظهور ایی منیابا سیبب فیراه
مدو قابلیت انعطافیی یری در سیدت تقاایای انیر ی در
بهرهبرداری از مبک های برق ودید میمود کی بی لطیف
مفهوس مبک های هومیدند ( )SGs3محقی مییمیود ].[4
عالوه بر آو ،از ودلی تجهییزات اسیتفادهمیده فراگییر در
ساختار  ،SGsخودروهای الکتریکی ( )EVs4اسیت کی بی
دلیل فراه کردو کاهو  GHGEsو استفادۀ کارآمیدتر از
انر ی اسیت .مطیاب گیزارا منتشیرمیده در ] ،[5تعیداد
خودروهای الکتریکی در وهاو حدود  7/2میلیوو بوده کی
ییوبینی میمود ای تعداد ب حیورت بییوقفی افیزایو
خواهد یافت .با ووود مزایای ارزمدند ب دستآمده از ادغاس
 EVsدر  ،SGsنگرانییییهیییای اوتنیییابنایی ی یری بیییرای
بهرهبرداری اید ب ووود میآید ک طراحی یم چارچوب
مییدیریت انییر ی یارکینییخ هومییدند  )SEVsPL5( EVsرا
برای مار  EVsبیو از ییو تداعی میمود ].[6

محدودیتهای مبکۀ برق در قالیب ییم رویکیرد تصیادفی
انجاس گرفت است .مدلسازی تصادفی چندمرحل ای فرایند
مییار  EVsدر  SEVsPLتحییت عییدس قطعیییت تقااییاهای
آینده در مکانیس های برنام ریزی مار و کنترل تطبیقیی
با هدف حداقلسازی هزین های کل انر ی مورد انتظیار در
7
] [9ارائ مده ک از روا برنام ریزی یویا دوگانۀ تصیادفی
در تطاب با مرایط مار وابسیت بی زمیاو اسیتفاده میده
است .سیست میدیریت میار هومیدند زمیاو-واقعیی 8در
 SEVsPLیکپارچ میده بیا  PVو سیسیت خخییرهسیازی
9
انر ی (  )ESSبا تابا هدف حداقلسیازی هزینی در ][10
ییشیینهاد مییده ،بیی طییوری کیی الگییوریت فراابتکییاری
بهین سازی موسوس ب گرگ خاکستری باینری توسع یافتی
( )IBGWO10برای یافت وواب بهین ب کار رفتی اسیت.
در مسائل هابهای انر ی ( )EHs11نییز کی تیأمی انیواع
متعدد از تقاااهای انر ی توسط حاملهای مختلف انیر ی
بعد از انجاس فرایندهای تبدیل ،تهوی و خخیرهسازی حورت
میییگیییرد ،بهییرهبییرداری بهینییۀ  SEVsPLمییورد توویی
نویسندگاو در سیالیاو اخییر قیرار گرفتی اسیت .رویکیرد
توسع یافت تصادفی ودید برای مشیارکت واحیدها در EH
در مروا ] [11ک میامل  ،PV ،SEVsPLیییل سیوختی،
چیلرها و سیست های متنوع خخیرهساز انر ی با اعدال ابزار
مییبی سییازی مونییت کییارلو ( )MCS12بییرای ارزیییابی عییدس
قطعیتهای مربیو بی تقاایاهای مختلیف انیر ی ،تیواو
تولیدی  PVو انر ی اولی  EVsهنگیاس ورود بی یارکینیخ
معرفی مده است .برای  EHمشخصمده در ] ،[12رویکرد
ترکیبی تصادفیی مقاوس بی منظیور در نظیر گیرفت عیدس
قطعیتهای مرتبط با تواو تولیدی  ،WTتقاااهای مختلف
انر ی و قیدت بازار برق معرفی میده کی انعطیافیی یری
بیشتری را برای بهرهبیردار فیراه مییآورد .هدچنیی  ،در
سیست های چندحاملیۀ انیر ی بیرای اطدینیاو از میرایط
بهرهبرداری مناسب ،سیست های خخیرهساز چندگانۀ انر ی
( )MESSs13بای ید مییورد ارزیییابی حییحی و منطقییی قییرار
بگیرند ک ندون ای از ای تحلیل و بررسی در ] [13حورت

مرورمنابنعلمیمرتبطباموضوعپژوهش 

با توو ب اهدیت مواوع برنام ریزی بهرهبرداری میار در
 ،SEVsPLمحققاو بسیاری در سراسر وهاو ب دنبال ارائۀ
راهکارها و استراتژیهای معقول و منحصربی فیرد هسیتند.
نویسیییندگاو در ] [7اسیییتراتژیهیییای بهینییی ای بیییرای
حداکثرسازی سود مالم  SEVsPLبا ییشنهاد دادو میدل
مبتنی بر برنام های یاسخگویی بار ( )DRPs6قیدتمحور و
تشوی محور و هدچنی  ،لحاظ کیردو عیدس قطعییتهیای
زماو ورود خودرو ب یارکینخ و قیدت بازارهای برق ایجاد
کردهاند .ارزیابی تخصیص  SEVsPLدر مبکۀ توزیا ] [8ب
منظور حداقلسازی هزین های سیست بیا در نظیر گیرفت

7. Stochastic Dual Dynamic Programming
8. Real Time
9. Energy Storage System
10. Improved Binary Gray Wolf Optimizer
11. Energy Hubs
12. Monte Carlo Simulation
13. Multi-energy Storage Systems

1. Wind Turbine
2. Photovoltaic
3. Smart Grids
4. Electric Vehicles
5. Smart Electric Vehicles Parking Lot
6. Demand Response Programs
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میرزاپورکمانجوهمکاران :

فیدر  ،SEVsPLیخو بار اقتصادی و نیز کلیدزنی خازو با
لحاظ کردو  EVsو  RLsییشینهاد داده اسیت .هدچنیی ،
برای مدلسازی دقیی  ،ماهییتهیای تصیادفی مربیو بی
 ،RESتقاااهای الکتریکی و حرارتی و  EVsدر نظر گرفت
مدهاند.

گرفت و نقو مهدی در بازارهای چندگانۀ انر ی میگ ارد.
در مروا ] [14برای تعیی زماو دقی فرایندهای میار و
دمار با اولویتهای اعالمی حداکثر هزینۀ قابل قبول برای
فرایند مار و حداقل سود مطلوب برای فرایند دمار EVs
از طرف حاحباو ،نوعی رویکرد نوآورانۀ دومرحلی ای بیرای
مدیریت بهینۀ انر ی  SEVsPLتوسط بهرهبیردار مشیخص
مده است .مقایسۀ واعیت مار طیی روز بیرای SEVsPL
در نزدیکی مکاوهای تجاری با واعیت مار در SEVsPL
واقییا در سییاختداوهییای مسییکونی طییی مییب بییا هییدف
مشخصسازی میزاو هزینۀ انر ی در ] [15انجاس مده کی
عییدس قطعیییتهییای زمییاوهییای ورود /خییروج  EVsب ی  /از
یارکینخ و هدچنی  ،انیر ی اولییۀ آوهیا هنگیاس ورود بی
یارکینخ با روا تصادفی توسط چارچوب برنام ریزی یویا
لحاظ مدهاند .برای برآورده ساخت ونب های اقتصیادی و
زیسییتمحیطییی  SEVsPLمبتنییی بییر  ،PVچییارچوب
بهین سازی دو هدف در حضیور  DRPمبتنیی بیر زمیاویی
اسییتفاده 1در ] [16بیییاو مییده اسییت کی در حییل چنییی
مسئل ای ،الگوریت های تصدی گیری فازی و ودیا وزودار
( )WS2ب کار رفت اند .از آنجا ک عدس قطعیت قیدت بیرق
میییبکۀ با دسیییتی تیییأثیر چشیییدگیری روی عدلکیییرد
تجدیییاکننییدۀ  )AGEVs3( EVsدر  SGsدارد .بنییابرای ،
مروا ] [17روا بهین سازی بازهای 4را ییشنهاد داده کی
تابا سیود مبتنیی بیر عیدس قطعییت  AGEVsبی مسیئلۀ
بهین سازی دو هدفۀ قطعی تبدیل مییمیود کی مییانگی
سود و انحراف سود ب عنواو توابا هیدف متنیاقض لحیاظ
میموند .درخور یادآوری اسیت روا ایسییلوویی محیدود
برای تولید ووابهای بهینۀ یارتو و از رویکرد تصدی گیری
فازی وهت انتخیاب بهتیری ویواب مصیالح ای اسیتفاده
میمود .از ودل ابزارهای مه در مدیریت سدت تقااا در
بهرهبرداری کارآمید از میبک هیای توزییا و SEVsPLهیا،
بارهای یاسخگو ( )RLs5و  EVsهسیتند .از ایی رو ،مرویا
] [18یییم مییدل بهینیی سییازی چندهدفیی بییرای اهییداف
هزین های بهرهبرداری ،تلفات تواو ،ماخص یایداری ولتیا
و  GHGEsبا استفاده از ابزارهای مشخصمده در بیازآرایی

نوآوریواهدافپژوهش 

با بررسی منیابا متعیدد انجیاسمیده در زمینیۀ میدیریت و
بهرهبرداری بهین از  SEVsPLمیتواو ب ای نتیج رسید
ک رویکردهیا و اسیتراتژیهیای گونیاگونی از دییدگاههیای
مختلف ب منظور بهبود استفادۀ کارآمد از انر ی بر اسیاس
چارچوب  SGsدر  SEVsPLبی کیار گرفتی میدهانید .بیا
ای حال ،در هیچیم از ای منیابا تیأثیرات هدزمیاو عیدس
قطعیتهای مختلف یعنی رفتیار تصیادفی حیاحباو ،EVs
 RESو قیدت برق مبکۀ با دستی روی فرایندهای مار و
دمار در  SEVsPLمنظور نشدهانید کی بییمیم اعدیال
ماهیت چنی منیابا عیدس قطعییت بیا رومیی مناسیب در
بهرهبرداری بهینۀ انر ی  ،SEVsPLتأثیرات قابیل تیووهی
در نزدیم مدو هر چ بیشتر ووابهای ب دسیتآمده بی
ووابهای دنیای واقعی خواهید دامیت .در مقالیۀ حاایر،
مدل برنام نویسی آمیخت با اعداد حیحی ( )MILP6بیرای
بهرهبرداری بهینۀ  SEVsPLدر حضور عیدس قطعییتهیای
متعدد یادمده با رویکرد برنام ریزی تصادفی ییشنهاد مده
است ک تأثیر بهرهبرداری فرایندهای میار و دمیار EVs
در  SEVsPLروی هزین های بهرهبرداری و عدس وابسیتگی
ب ی مییبکۀ با دسییتی مییورد بررسییی قییرار گرفت ی اسییت.
نوآوریهای مقال ب حورت خالح در زیر آورده مدهاند:
 مدلسازی ماهییت تصیادفی رفتیار حیاحباو EVs
مامل زماوهای ورود /خروج  EVsب  /از یارکینیخ
و هدچنییی  ،انییر ی اولی یۀ آوهییا هنگییاس ورود ب ی
یارکینخ عالوه بر تواو تولیدی منابا  PVو  WTو
قیدت برق مبکۀ با دستی
 ارائۀ رویکیرد بهیرهبیرداری بهینی از  SEVsPLبی
حورت واسیط کیاربری تعیاملی بیی بهیرهبیردار و
حاحباو  EVsدر تسهیل فرایندهای مار و دمیار
و هزین های بهرهبرداری

1. Time-of-use
2. Weighted Sum
3. Aggregator Electric Vehicles
4. Interval Optimization Approach
5. Responsive Loads

6. Mixed Integer Linear Programming
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مبکۀ با دسیتی میورد مطالعی را نشیاو مییدهید .ایی
 SEVsPLمییامل ( RESمن یابا  PVو  )WTو هدچنییی ،
 EVsاست .هدف بهرهبیردار  SEVsPLیادمیده ،حیداکثر
کردو سود خود از طری برنام ریزی بهینۀ تداس منابا در
دسترس است .عدس قطعیتهای مووود در تواو تولییدی
منابا  PVو  ،WTقیدت برق و نیز رفتار حاحباو  EVsاز
طری برنام ریزی تصادفی در مدل ییشنهادی لحاظ مده
است .هدچنی  ،امکاو تبادل تواو با مبکۀ با دستی برای
بهرهبردار  SEVsPLفراه مده تیا از ایی طریی بتوانید
تواو مازاد خود را ب فروا برساند و یا در مواقعی ک بیا
کدبود تواو مواو است ،تواو مورد نیاز خود را از میبکۀ
با دستی خریداری کند .

سازماندهیبخشهایمختلفمقاله 


باقی بخوهای مقال حاار ب ای حورت تقسی میمیود
ک توحیف مسئلۀ ییشنهادی لحاظمده در بخو  2بوده و
بخو  3ب مدلسازی ریاای بهرهبرداری بهینیۀ تصیادفی
 SEVsPLمیییردازد .دادههیای ورودی مسیئل بی هدیراه
بررسی نتای ب دستآمدهه از مبی سازی در بخیو  4ارائی
میدهانیید .در نهایییت ،بخییو  5بی یافتی هییای بروسییت و
ییشنهادهای حورتگرفت برای ادامۀ مطالعیات و کارهیای
تحقیقاتی در هدی زمین اختصاص مییابد.
توصیفمسئله
مکل  1سیاختار  SEVsPLمبتنیی بیر  RESمتصیل بی

شکل.1ساختارSEVsPLمبتنیبرRESمتصلبهشبکۀپیشنهادی 
𝑦𝑢𝑏𝜆 نیز ب ترتیب قیدت برق فروخت مده و خریداریمده
𝜔𝑡,
از مبکۀ با دستی است.

فرمولبندیساختارمسئله 

تییابا هییدف مسییئلۀ مییورد نظییر ،حییداکثر کییردو سییود
بهرهبردار  SEVsPLییشنهادی از طریی افیزایو فیروا و
کاهو خرید تواو از مبکۀ با دستی است ،ک بی حیورت
معادلۀ  1بیاو میمود.

قیدتعادلتوانالکتریکی

معادلۀ  2قید تعادل تواو الکتریکی در  SEVsPLمورد نظر
را نشاو میدهد .ای قید باید در تدامی سیاعتهیای روز و
تدامی سناریوها برقرار بامد.

Max Profit 

()1

Buy
Buy
 tSell
) ,  Pt ,  t ,



T

(P 



V

Sell
t,

Buy
t ,

+P

t

()2

𝑦𝑢𝑏
𝑙𝑙𝑒𝑠
𝜔 𝑃𝑡,بی ترتییب مقیدار تیواو
𝜔 𝑃𝑡,و
در معادلۀ بیا ،
فروخت مده ب مبکۀ با دستی و مقدار تواو خریداریمده
𝑙𝑙𝑒𝑠
𝜔 𝜆𝑡,و
از مبکۀ با دستی در ساعت  tو سناریوی  ωاست.

 P

EV ,dch
t ,v ,

P

WT
t ,

PV
t ,

P

v

t , 

V

,ch
Sell
  Pt EV
,v , +Pt ,
v

معادلۀ با بیانگر آو است ک تواو تولیدی نیروگاههای
88

بهرهبرداریبهینۀپارکین هوشمندخودروهایالکتریکیمجه بهمنابنانرژی ...
میرزاپورکمانجوهمکاران :
𝑇𝑊
𝑉𝑃
𝜔 ،)𝑃𝑡,تیواو خروویی  EVsدر
𝜔 ،)𝑃𝑡,بیادی (
خورمیدی (
𝐸𝑉,𝑑𝑐ℎ
حالت دمار ( 𝜔 )𝑃𝑡,𝑣,و هدچنی  ،تواو خریداریمیده از
مبکۀ با دستی برابر با تواو دریافتی  EVsدر حالت میار
𝐸𝑉,𝑐ℎ
𝜔 )𝑃𝑡,𝑣,و تواو فروخت مده ب مبکۀ با دستی است.
(

روابط  7و  8ب ترتیب محیدودیتهیای میار و دمیار
𝐸𝑉,𝑐ℎ
𝐸𝑉,𝑑𝑐ℎ
𝜔𝐵𝑡,𝑣,
𝜔 𝐵𝑡,𝑣,و
 EVsرا بیاو مییکننید .در ایی روابیط
ب ترتیب متغیرهای باینری حالت مار و دمار  EVsاسیت
و هدچنی  𝑃𝑣𝐸𝑉,𝑐ℎ,𝑀𝑎𝑥 ،و 𝑥𝑎𝑀 𝑃𝑣𝐸𝑉,𝑑𝑐ℎ,ب ترتییب حیداکثر
تواو مار و دمار خودرو را بیاو میکند.

ب منظور بهین کردو رفتار  ،EVsانتخاب یم برنام رییزی
مناسب برای مار و دمار ایی خودروهیا ایروری اسیت.
معاد ت 3ی  10قیود مربو ب  EVsرا ب ازای هر خیودرو
و در هر سناریو نشاو میدهد .معادلۀ  3مقدار انیر ی EVs
را در مدت زمیاو بیی ورود و خیروج خیودرو از یارکینیخ
مشخص میکند.

0P

قیودخودروهایالکتریکی 
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,dch
Pt EV
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EV ,dch



 (P
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()7

()8

E

()9

𝑉𝐸
𝜔 𝐸𝑡,𝑣,بیانگر مقدار انر ی خیودروی  vدر
در ای رابط
𝐸𝑉,𝑐ℎ
𝐸𝑉,𝑑𝑐ℎ
𝑣𝜂 بازده مار
𝑣𝜂 و
ساعت  tو سناریوی  ωاست.
𝑒𝑟𝑢𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑑
𝑣𝑡 زمییاو ورود و
و دمییار خییودرو و 𝑙𝑎𝑣𝑖𝑟𝑟𝑎𝑣𝑡 و
خروج خودرو ب یارکینخ است.
معادلۀ  4نیز مشاب با معادلۀ  3اسیت و بییانگر انیر ی
خییودرو در لحظییۀ ورود بیی یارکینییخ اسییت .معادلییۀ 5
بیاوکنندۀ مقدار انر ی خودرو در لحظۀ خروج از یارکینخ
است ک ب حورت درحدی از حداکثر انر ی خودرو ( 𝑉𝐸𝑣𝛾)
در نظر گرفت مده است.
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طی زماو ورود و خروج خودرو از یارکینخ نشاو میدهد.
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قیودمنابنانرژیتجدیدپذیر 
𝑉𝑃
𝜔 )𝑃𝑡,در هر ساعت و
تواو تولیدی نیروگاههای خورمیدی (
هر سناریو از طری معادلۀ  11ب دست میآید ک ب مدت
تییابو خورمییید ( 𝜔 ،)𝐼𝑡,مسییاحت سییلولهییای خورمیییدی
( 𝑉𝑃𝐴) و بازده سلولهای خورمیدی ( 𝑉𝑃𝜂) وابست است.

t  t

()11

EV
E tEV
EvEV ,Max
,v ,   v

t  tvdeparture ,v , 

PV
Pt PV
A PV I t , ; t , 
,  

𝑇𝑊
𝜔 )𝑃𝑡,در هر سیاعت و
تواو تولیدی نیروگاههای بادی (
در هر سناریو از طریی منحنیی سیرعت-تیواو بی دسیت
میآید ک در معادلیۀ  12نشیاو داده میده اسیت .در ایی
𝑇𝑊
𝑑𝑛𝑖𝑊
𝑑𝑒𝑡𝑎𝑟𝑃 بی ترتییب بییانگر
𝜔 𝑉𝑡,و
معادل 𝐼𝐶 𝑉،𝑉 𝑅 ،𝑉 𝐶𝑂 ،
سرعت وحل ،سرعت قطا ،سیرعت نیامی ،سیرعت بیاد در
ساعت  tو سناریوی  ωو تواو نامی نیروگاههای بادی است.

بر اساس رابطۀ  ،6مقدار انر ی خودرو بی ییم مقیدار
حداکثر و یم مقدار حداقل قرار دارد𝐸𝑣𝐸𝑉,𝑀𝑖𝑛 .و 𝑥𝑎𝑀𝐸𝑣𝐸𝑉,
ب ترتیب بیانگر مقادیر حداقل و حداکثر انر ی  EVsاست.
()6

tvarrival  t  tvdeparture ,v , 

رابطۀ  10تعداد دفعات مار و دمار مجاز هر خودرو را
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,v ,  E v ,
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معادلۀ  9نشاو میدهد  EVsندیتواند ب طور ه زماو
مار و دمار مود.
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 EVsدر  SEVsPLاز ساعت  6حیب تیا  12میب در نظیر
گرفت میده اسیت .زمیاو ورود  EVsبی  ،SEVsPLزمیاو
خروج  EVsاز  SEVsPLو انر ی اولیۀ آوها هنگاس ورود ب
 SEVsPLب حورت ییارامتر دارای عیدس قطعییت در نظیر
گرفت مدهاند .هدچنیی  ،عیدس قطعییت نامیی از  RESو
قیدت برق نیز لحاظ مدهاند ک برای مدلسیازی آوهیا در
مدل ارائ مده از برنام ریزی تصادفی استفاده میده اسیت.
در هدی راستا ،تعیداد  1000سیناریو بی روا  MCSدر
نرسافزار  MATLABتولید مده است .ب منظور کاهو بیار
محاسباتی ،ای تعداد سناریو بی کدیم الگیوریت کیاهو
سناریو ( )SCENREDدر نرسافیزار  GAMSبی تعیداد 10
سناریو کاهو یافت است .احتدال هرییم از سیناریوها در
ودول  3آورده مده است .میدل مسیئل بی حیورت ییم
مسئل  MILPبوده و تداس مبی سازیهیای انجیاسیافتی در
نرسافزار  GAMSییادهسازی و توسط حیلکننیدۀ CPLEX
حل مده است.

نتایجعددیوشبیهسازی 

اطالعاتورودی

هداو طور ک ییوتر اماره مد ،یارکینخ هومدند مجهیز
ب  RESاست ک نیروگاههای  PVو  WTبی عنیواو RES
در نظر گرفت مدهاند .اطالعات مربو ب  WTدر ودول 1
ارائ مده است .مساحت نیروگاههای  200 PVمتر مربا و
راندماو آوها  90درحد در نظر گرفت مده است .تشعشیا
خورمید و سرعت باد ب حیورت میکل  2ارائی میدهانید.
قیدت خرید برق از مبکۀ با دستی ب حورت میکل  3در
نظر گرفت مده و هدچنی  ،قیدت فروا تیواو بی میبکۀ
با دستی  10درحد کدتر از قیدیت خریید تیواو از میبکۀ
با دستی لحاظ مده است .س مدل  EVsمتفیاوت منظیور
مده ک اطالعات میورد نییاز بیرای میدلسیازی آوهیا در
ودول  2خالح مده است .ظرفیت  50 SEVsPLخیودرو
است ک مامل  10خیودرو از میدل نیوع  20 ،1خیودرو از
مدل نوع  2و  20خودرو از مدل نوع  3اسیت .بیازه حضیور

جدول.1مشخصاتفنیتوربینبادی][19
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واحد 
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شکل.2تشعشنوسرعتباد] [19

شکل.3قیمتبرق] [21
جدول.4سودپارکین بهازایسناریوهایمختلف 

بررسینتایجشبیهسازی 


سود  SEVsPLب ازای سیناریوهای مختلیف در ویدول 4
آورده مده است .با تووی بی نتیای بی دسیتآمیده دییده
میمود بیشتری و کدتری سود برای بهرهبردار SEVsPL
ب ی ترتیییب در سییناریوهای  9و  8حاحییل مییده اسییت .بییا
ای حال ،با در نظر گرفت احتدیال سیناریوها ،سیود میورد
انتظار برای  SEVsPLبرابر  1575/31د ر مده اسیت .بی
طور کلی ،میتواو نتیج گرفیت کی بهیرهبیرداری بهینیۀ
 SEVsPLدر حضور عدس قطعیت  RESو رفتیار غییر قابیل
ییوبینی  EVsمیتواند متفاوت بامد .

سناریو
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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سود
1703/95
1389/57
1399/05
1430/24
1500/05
1629/98
1725/94
1359/22
1740/84
1647/43
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بهرهبردار  SEVsPLب دنبال خرید تیواو در سیاعتهیای بیا
قیدت برق یایی اسیت (میثالً سیاعت  10در سیناریوی  9و
ساعت  12در سناریوی  .)8مکل  6نیز فروا تواو ب مبکۀ
با دستی را در سناریوهای  8و  9نشاو میدهد با تووی بی
منحنیهای ب دسیتآمیده ،بهیرهبیردار  SEVsPLبی دنبیال
فروا تواو ب مبکۀ با دسیتی در سیاعتهیایی اسیت کی
قیدت برق زییاد اسیت (میثالً سیاعت  10در سیناریوی  8و
ساعت  17در سناریوی .)9

مکل  4تواو تولییدی نیروگیاههیای  PVو  WTرا بیرای
سناریوی  9نشاو میدهد .دیده میمود کی تیواو تولییدی
 WTاز ساعت  2تا  6مقدار قابل تووهی دارد و با تووی بی
اینک در ای بازه  EVsهنوز وارد  SEVsPLنشیدهانید ،تیواو
تولیدی  WTمیتواند ب مبک فروخت مود .هدچنی  ،تواو
تولیدی  PVدر بازههای  9تا  19میتواند بیشتر بیرای میار
 EVsاستفاده مود .تواو خریداریمده از میبک در میکل 5
نشاو داده مده است .با توو ب ندودارهای بی دسیتآمیده،

شکل.4توانتولیدیPVوWTدرسناریوی 9

خریداریشدهازشبکۀباالدستیتوسطپارکین

شکل.5توان
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باالدستیتوسطپارکین
فروختهشدهبهشبکۀ 

شکل.6توان
خودروی مدارۀ  13از ساعت  10تیا  24در SEVsPL



ب کسب سود از تبادل انر ی در قیدتهیای متفیاوت بیرق
میمود.
در نهایت ،مکل  8سیود  SEVsPLرا بی ازای ایرایب
مختلف گاما نشاو میدهد .در واقا ،ای اریب بیانگر ایی
است ک اگر حاحباو  EVsبی دنبیال میار حیداکثری در
موقا خروج از یارکینخ بامند ،بهرهبیردار  SEVsPLسیود
کدتری را کسب خواهد کرد .ب بیاو دیگر ،فرحیت دمیار
 EVsموقا حضور در  SEVsPLکدتر خواهد بود.

حضور دارد .الگوی بهینۀ مار و دمار ایی خیودرو بیرای
سناریوی  8در مکل  7نشاو داده مده است .بیا تووی بی
ای مکل ،دیده میمود ک بهرهبردار  SEVsPLبی دنبیال
مار خودرو در ساعتهیای بیا قیدیت کی بیرق و دمیار
خییودرو در سییاعتهییای بییا قیدییت زیییاد بییرق اسییت .ایی
استراتژی بهرهبرداری هومدند برای تداس خودروها در تداس
سناریوها حادق است ک توسط بهرهبردار  SEVsPLمنجیر

شکل.7الگویبهینۀشارژودشارژخودرویسی دهمدرسناریوی 8
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شکل.8سودموردانتظارپارکین بهازایضرایبگامامختلف 

هدچنی  ،بهرهبرداری بهینۀ  SEVsPLمتصیل بی هی بی
منظور تبادل تواو میتوانند ب عنواو مطالعیات و کارهیای
تحقیقاتی آینده مورد بررسی قرار بگیرند.

نتیجهگیریوکارهایآینده 

ب ی دلی یل رمیید روزافییزوو  EVsدر ووامییا امییروزی بای ید
مدیریت هومدند آوها در سیست های انر ی امروزی مورد
توو قرار بگیرد .هدچنی  ،ب منظور استفاده از انر یهای
یییا  ،کییاهو وابسییتگی ب ی مییبکۀ با دسییتی و کییاهو
هزین های بهرهبرداری استفاده از  RESمامل نیروگاههیای
 PVو  WTییشنهاد میمود .در هدی راستا ،در ای مقال
بهرهبرداری بهینۀ یارکینخ هومدند مجهز بی  RESمیورد
بررسی قرار گرفت .هدچنی  ،ب منظور میدلسیازی رفتیار
غیر قابل یییوبینیی حیاحباو  EVsو  ،RESبرنامی رییزی
تصادفی برای مدلسازی عدس قطعیت استفاده مید .نتیای
نشاو میدهند در حضور عدس قطعیتها ،بهرهبرداری بهینۀ
 SEVsPLمیتواند بی ازای سیناریوهای مختلیف متفیاوت
بامد .با بررسی نتای مشاهده مد کدتری سیود SEVsPL
در سناریوی هشت بوده ،در حالی ک سناریوی نه منجیر
ب کسب بیشتری سود برای بهرهبردار  SEVsPLمد .سود
مورد انتظار با در نظر گیرفت احتدیال سیناریوها برابیر بیا
 1575/31د ر مد .عالوه بر ای  ،بیا تحلییل نتیای دییده
میمود ک بهرهبردار  SEVsPLب دنبال مار خودروها در
ساعتهای با قیدت ک و دمار خودروها در ساعتهای بیا
قیدت زیاد است .ای استراتژی عدلکردی هومیدند منجیر
ب خرید تواو در ساعتهای قیدت یایی و فروا تیواو در
ساعتهای قیدت زییاد مید .بررسیی بهیرهبیرداری بهینیۀ
 SEVsPLبا سایر رواهیای میدلسیازی عیدس قطعییت و
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