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 :پروژه عنوان
 مربوطه افزار نرم تهیه همراه به اقتصادی و فنی مالحظات به توجه با عمومی شارژ هایایستگاه بهینه جایابی

  GIS براساس
 های شارژ خودرو برقیایستگاه عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوری خودرو برقی  واحد اجرایی:

 ماه 10  :اجرای پروژه زمانمدترد کلی برآو

 و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی: نییتب

 برق عیاز منظر شبکه توز یکه نقاط قوت و ضعف ورود خودرو برق شودیباعث م برق عیتوز هایشبکه یبر رو یاثرات خودرو برقمطالعه 
کالن بر روی جایابی  هدف از این پروژه انجام مطالعهرا فراهم کند.  یخودرو برق ترشیورود ب یاقدامات مناسب برا عیاستخراج شود و شبکه توز

های مختلفی ی از نوع عمومی و شارژ سریع هستند. مدلبررس موردهای شارژ باشد.  ایستگاههای شارژ از منظر اقتصادی و فنی میبهینه ایستگاه
های پیشنهادی، جایابی مناسب ها بررسی شوند و سپس با استفاده از سناریواین مدل های شارژ وجود دارد. در ابتدا الزم استبرای ایستگاه

فنی، مواردی از قبیل تلفات حداقل، پروفیل ولتاژ مناسب، پایداری ولتاژ و غیره باید بررسی شوند.  ازنظرها صورت گیرد. الزم به ذکر است ایستگاه
قرار بگیرند  لیتحل و هیتجزها مورد های شارژ وجود دارد. الزم است این روشایستگاه نهیبهابی های متعددی برای جایی، روشالمللنیبدر مراجع 

اصلی شبکه توزیع از  یپارامترهاهای شارژ خودرو برقی در و روش مناسب برای اجرا در ایران انتخاب گردد. همچنین نیاز است اثر جایابی ایستگاه
ی فنی و اقتصادی ناشی از جایابی نامناسب صورت گیرد. الزم به ذکر است در هانهیهزای بین قبیل تلفات و پروفیل ولتاژ بررسی شود و مقایسه

 طرفه و دوطرفه بودن باید مورد بررسی قرار گیرد.های شارژ، نوع شارژر از منظر یکبررسی جایابی ایستگاه

 
 طور خالصه بررسی موارد زیر مورد نظر است:روژه بهدر این پ
 های شارژهای مختلف جایابی ایستگاهبررسی روش -

 های سیستمی شبکه نظیر تلفات، ولتاژ و ...های شارژ بر شاخصمکان ایستگاه ریتأثبررسی  -

 شارژهای ( بر جایابی ایستگاهG2Vو  V2G) طرفهو دو طرفهایستگاه های شارژر یک ریتأثبررسی  -

 بر اساس مالحظات فنی و اقتصادی  انتخاب بهینه محل ایستگاه شارژ -

 GISتهیه نرم افزار مربوطه بر اساس  -

 

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی
 

 فنی و اقتصادیی پارامترهاجایابی بر  ریتأثهای جایابی و  آنالیز ارائه گزارش مطالعه روش -

 یک شبکه توزیع واقعی به عنوان نمونه اولیه فرض شود. -های شارژیابی بهینه ایستگاهی برای جاافزارنرمارائه بسته  -

 انجام جایابی برای یک شبکه نمونه واقعی و بررسی عملکرد نرم افزار -
 

 

 

 

 


