
 

 
  پروژهعنوان پيشنهاد فرم 

 
RFP30-6 

 های شارژ در ایستگاه های شارژ خودروی برقیتعیین تعرفه :پروژه عنوان

 طرح مدل های مالی، اقتصادی و تعرفه  عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوری خودرو برقی  واحد اجرایی:

 ماه 8  :اجرای پروژه زمانمدتبرآورد کلی 

 وژه همراه با ذکر مراحل کلی:و تشریح پر نییتب

 برقي تعداد خودروهاي كه هنگامي بخصوص .میرود شمار براي سیستم قدرت به مهم چالش جديد بار عنوان به برقي خودروهاي شدن اضافه

 اهمیت حائز آن كردن محدود يا مناسب تعرفه تدوين و شده اضافه بار میزان بررسي و تحلیل و تجزيه كه است جهت اين از و باشد توجه قابل

يكي از چالش ها در اين راستا امكان  .میشود چندان دو برق تامین بخش در مشكالت رخداد از با پیشگیري مساله باشد. اهمیتمي فراوان

برقي به اضافه بار ترانس در صورت همزماني شارژ خودروهاي برقي است كه مديريت هر چه بهتر شارژ خودرو ها را مي طلبد. تعرفه شارژ خودرو 

شود. به اين منظور در اين پروژه تعیین تعرفه اي متفاوت از تعرفه برق مسكوني و متغییر در عنوان يكي از راه حل ها در اين مسئله مطرح مي

باشد. هم و اين تعرفه نسبت به نوع ايستگاه شارژ اعم از سريع و كند متفاوت مي شودساعات مختلف روز براساس منحني پروفیل بار مطرح مي

توان با تشويق صاحب خودرو  به مديريت هرچه بهتر مصرف برق كمک مي V2Gچنین با تعیین تعرفه اي متفاوت به منظور استفاده از قابلیت 

 ر شركت كند. كرد و به اين صورت صاحب خودرو در برنامه هاي پاسخ گويي به با

 مراحل كلي:

 مطالعات تطبیقي تعرفه شارژ در كشور هاي مختلف 

  بررسي تاثیر تعرفه شارژ بر شارژ كند و سريع و تاثیر تعرفه بر بهبود پروفیل بار 

 بررسي سیاست ها و اسناد باالدستي درخصوص حمايت از خودرو برقي 

 زيني و گازوئیلي و يارانه هاي تخصیص يافته و پیشنهاد چگونگي انتقال تحلیل هزينه استفاده از سوخت هاي فسیلي در خودروهاي بن
 يارانه به خودرو برقي

 تحلیل هزينه هاي تولید برق 

 در خصوص خودروهاي ) تحلیل هزينه در فروش انرژي خودرو به شبكه )دشارژV2G  

 ارائه قوانین تعرفه گذاري شارژ و دشارژ به شبكه در ساعات مختلف و فصول مختلف 
  

 مشخصات محصول نهایی)خروجی مورد انتظار(:

 ارائه گزارش مربوط به مطالعات مربوط به نحوه تعیین تعرفه انرژي تامین شده براي خودروي برقي 

 تعیین چگونگي انتقال يارانه سوخت فسیلي به تعرفه برق خودرو برقي 

 )ارائه تعرفه پیشنهادي خودرو برقي )شارژ و دشارژ 

 در محیطارائه بسته نرم اف( زاري تعیین كننده تعرفه انرژيGUI )مطلب 


