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 ده افق در برقي خودروهاي نياز مورد توان تامين بر تاكيد با برق نيروي توزيع هايشبكه طراحي ضوابط ارتقاء  :پروژه عنوان
 ساله

 شهرهافرآيندهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنتوسعه ضوابط و   عنوان طرح:
 شهرهاسند راهبردي توسعه فناوري طراحي شبكه توزيع كالن  واحد اجرايي:

  ماه 12 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد كلي 
 تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:

هاي ترين هدف سيستماي دارند زيرا اساسيهاي طراحي سيستم توزيع توجه ويژهبهبود ويژگيهاي توزيع نيروي برق به هاي اخير، طراحان شبكهطي سال
پاسخ به رشد مصرف برق با حداكثر  عيهاي توزي شبكهو توسعه يطراح يهدف اصلباشد از اين رو، قدرت تأمين انرژي الكتريكي متداوم و با كيفيت مطلوب مي

از ديگر سو مصرف باالي خودروهاي بنزيني و آلودگي ناشي از آنها عالوه بر  نقض نگردد. ستميهاي حاكم بر ستياقتصادي به نحوي است كه محدود ييكارا
شهرها قي در كالنباشد. به همين دليل، استفاده از خودروهاي برهاي اقتصاد مقاومتي نيز ميشهرهاي ايران، در تضاد آشكار با سياستايجاد مشكالت در كالن

خودرو  كه نقاط ضعف و قدرت ورود شودبرق باعث مي عيشبكه توز يبر رو يكياثرات خودرو الكتر مطالعاتاست. آل به يك ضرورت تبديل شدهاز يك ايده
بار شبكه و ناهموارتر  لي، تاثير روي پروفابرق مشخص گردد. انواع مشكالت از قبيل نامتعادلي ولتاژ در شبكه، افزايش بار شبكه عياز منظر شبكه توز يكيالكتر

ها و همچنين تجهيزات حرارتي در كابل يهاهاي مختلف، پرشدگي خطوط و افزايش تلفات و چالششدن بار مصرفي، تاثيرات بر روي پروفايل ولتاژ در باس
توان از آنها در جهت طرفي با استفاده هوشمندانه از اين تجهيزات مياز  گردند. ديتشد يكيشارژ خودرو الكتر يهاستگاهيبا حضور ا تواندديگر در سيستم مي

ريزي شوند در غير اين هاي برق بايد براي سناريوهاي آينده در ارتباط با نفوذ قابل توجه خودرو برقي برنامهبهبود عملكرد شبكه نيز بهره برد. بنابراين شبكه
  ي محسوب خواهند شد.نقل برقوصورت يك مانع بزرگ دربرابر گسترش حمل

. از باشدساله مي ده افق در برقي خودروهاي نياز مورد توان تأمين بر تاكيد با برق نيروي توزيع هايشبكه طراحي ضوابط ارتقاءدر اين راستا، هدف اين پروژه 
ساله صورت بگيرد  10در نظر گرفتن عدم قطعيت، براي افق رود كه ابتدا تخميني از ميزان و توزيع بار مورد نياز شارژ خودروهاي برقي با اين رو انتظار مي

هاي جديدي كه بايد در سپس بر اساس اين ميزان بار و توزيع آن در سطح شهر، فيدرها و باس بارهايي موجود كه نياز به تغيير و تقويت دارند يا فيدرها و باس
ايش بار ناشي از حضور خودروهاي برقي نبايد باعث شود كه هيچ يك از قيود فني شبكه هر سال به شبكه توزيع اضافه شوند مشخص گردند.  در واقع اين افز

سازي براي هاي ساالنه بسيار مهم است، تا با كمترين هزينه بهترين پاسخ دريافت شود. اما بهينهتوزيع مورد تعدي قرار گيرد. اگرچه بهينه بودن طراحي و گام
معتبر  رود جواب بهينه ارائه شده، براي اعتبار سنجي، بر روي شبكه توزيع برق در يك نرم افزارنبوده و انتظار ميارائه يك راهكار عملي و واقعي كافي 

  سازي، مورد ارزيابي قرار گيرد.شبيه

  اهداف پروژه:
  ساله 10تخمين ميزان و توزيع بار خودروهاي برقي براي افق  
 م قطعيت  ارائه مدل بار خودروهاي برقي با در نظر گرفتن عد  
 گيرندتعيين پارامترهاي شبكه توزيع كه به دليل افزايش اتصال خودروهاي برقي تحت تاثير قرار مي  
 ريزي بهينه براي تقويت يا توسعه شبكه توزيع برق در هر سال به صورتي كه بتواند توان مورد نياز خودروهاي برقي را تامين نمايدارائه برنامه 

 اعتبارسنجي طراحي ارائه شده سازي جواب بهينه برايشبيه  
 مشخصات محصول نهايي (خروجي مورد انتظار):

 سازي عدم قطعيتساله به همراه شيوه مدل 10گزارش كامل از شيوه تخمين و توزيع بار خودروهاي برقي براي افق  تدوين 

 ساله 10ريزي و طراحي بهينه براي شبكه توزيع برق براي افق ارائه برنامه 

 سازي معتبر در راستاي اعتبارسنجيافزار شبيهشبكه توزيع برق بر اساس طراحي ارائه شده در يك نرمسازي پياده 

  
 


