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Abstract:

Electric vehicles (EVs) are new and growing loads in distribution networks. Increasing
number of electric vehicles in a distribution network causes increase of electricity energy
demand. Therefore, in the absence of any energy consumption management, some
distribution system operation constraints (e.g. bus voltage magnitude) may be violated. Power
electronic devices used for charging and discharging the batteries, are usually called chargers.
The charger could be unidirectional (transfer the energy from network to the battery) or
bidirectional. Bidirectional chargers work in four areas of PQ power plane. In this paper,
firstly, the active and reactive power management of smart distribution network using electric
vehicles as non-linear problem is presented. Then, the problem is converted to mixed integer
linear programming (MILP) problem using specific linearization method and is solved by
GAMS package. The proposed scheme has been tested on the 33-bus distribution network
and its performance and capability have been evaluated by simulation results.
Keywords: Electric Vehicles, Smart distribution network, Active and reactive power management, Mixed
integer linear programming problem.
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چکیده :خودروهای الکتریکی ( )EVsازجمله بارهای جدید روبهرشد در شبکههای توزیع هستند .افزایش تعداد خودروهای
الکتریکی در شبکه توزیع به افزایش تقاضای انرژی شبکه منجر میشود .در صورت نبود مدیریت بر الگوی دریافت انرژی آنها از
شبکه ،ممکن است ولتاژ باس ها و بارگذاری خطوط از محدوده مجاز خود خارج شوند .همچنین برای شارژ و دشارژکردن باتری
خودروها در زمان اتصال به شبکه ،از ادوات الکترونیک قدرت با عنوان شارژر استفاده میشود .شارژر بهصورت یکطرفه و
دوطرفه قادرند انرژی را بین شبکه و باتری رد و بدل کنند .مدل دوطرفه قادر است در چهار ناحیه کاری مختصات  PQفعالیت
کند .بنابراین در این مقاله مدیریت توان اکتیو و راکتیو در شبکه توزیع هوشمند با استفاده از خودروهای الکتریکی بهصورت
بهینهسازی غیرخطی مدل میشود .سپس با استفاده از روشهای خاص خطیسازی معادالت غیرخطی ،مسئله یادشده بهصورت
مسئله خطی آمیخته با اعداد صحیح (  )MILPمبدل میشود تا امکان دستیابی به بهینهسازی مطلق با استفاده از موتور حل مرسوم
 GAMSفراهم شود .این مسئله بر روی شبکه تست  33باسه اجرا شده است و نتایج عددی نشاندهنده توانمندی روش
ارائهشده برای مدیریت توان اکتیو و راکتیو بهینه هستند.
واژههای کلیدی :خودروهای الکتریکی ،شبکه توزیع هوشمند ،مدیریت توان اکتیو و راکتیو ،مسئلۀ خطی آمیخته با اعداد صحیح

توسعه بسیار زیادی پیدا میکند؛ بهطوریکه طبـق گـزارش

 -1مقدمه
به دلیل آثـار منفـی زیسـت محیطـی ناشـی از مصـر
کنترلنشدة انرژی ،استفاده از فناوریهای کمککننده به رفع
این آثار منفی ،روزبهروز در حال پیشرفت است .پیشبینـی
میشود استفاده از خودروهای الکتریکی یکی از فناوریهای
کمککننده است که برای کاهش آلودگی در آینده نزدیـک

رســید  .] 2 ،1خــودروی الکتریکــی انــواف مختلفــی دارد؛
ازجمله ،PHEV ،خودروی الکتریکی هیبریدی )HEV( 3و
خودروی الکتریکی تماماً بـاتری .)BEV( 4ایـن خودروهـا

باتری از شبکه برق استفاده میشود .برای شـارژ بـاتری بـا

نام نویسندة مسئول :جمشید آقایی
صنعتی شیراز

در سال  2035به بیش از  300هزار خودرو در سال خواهد

برخی انواف خودروهای الکتریکی مانند  PHEVبرای شارژ

تاریخ پذیرش مقاله1396/03/28 :
نشانی نویسندة مسئول :ایران

خودروهای الکتریکی هیبریدی متصل به شـبکه)PHEV( 2

برای شارژ باتری خود به منابع انرژی مختلفی نیاز دارند .در

تاریخ ارسال مقاله1395/04/03 :

شیراز

وزارت انــرژی ایــاالت متحــده ،)DOE( 1فــروش ســاالنه

خیابان مدرس

دانشکدة برق و الکترونیک

دانشگاه

استفاده از شبکه ،واسطی بین آنها بهنام شارژر قرار میگیرد
که وظیفه اصلی آن ،تبدیل برق جریان متناوب شبکه به برق

مدیریت توان اکتیو و راکتی و شبکه توزیع هوشمند با استفاده از خودروهای الکتریکی بهصورت ...
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جریان مستقیم برای شارژ باتری اسـت .شـارژر عـ وه بـر

به شبکه و اتمام آن بعد از مدت شارژ مخصوص باتری) در

تأمین برق مورد نیاز باتری ،به کنترل توان تحویلی به شبکه

شبکه عموم مقاالت به مدیریت شارژر یا مـدیریت انـرژی

هم قادر است که در برخی از انواف شارژرها ،تنها توان اکتیو

خودروهای الکتریکی اشاره کردهاند  .]14- 11برای مثال در

بین شبکه و باتری کنترل میشود و در دیگر انواف شارژرها،

 ،] 15مــدیریت شــارژ خودروهــای الکتریکــی بــهمنظــور

توان اکتیو و راکتیو در دو جهت شبکه به شـارژر و شـارژر

کمینه کردن تلفات شبکه با برقراری قیود مرتبط با شـبکه و

به شبکه کنترل میشوند؛ بنـابراین شـارژر نقـش مهمـی در

خودروهای الکتریکی صورت گرفته است .براساس نتـایج

بخش کنترل توان بین شبکه و باتری ایفا میکنـد؛ بنـابراین

مرجع مذکور ،خودروهای الکتریکی برای کاهش تلفات در

این قابلیت وجود دارد که به کمک آنها توان اکتیو و راکتیو

ساعتهای کمباری از شبکه انرژی دریافت میکنند .این امر

در سطح شبکه مدیریت شوند .]3

افزایش ضریب نفوذ خودروهای الکتریکی (نسـبت تعـداد

شارژرهایی که امروزه به طـور معمـول در خودروهـای

خودروهای الکتریکی که توانستهاند از شبکه انرژی دریافت

الکتریکی استفاده میشوند ،ساختار یکطرفـۀ انتقـال تـوان

کنند ،به تعـداد کـل خودروهـای الکتریکـی کـه خواسـتار

اکتیو دارند ؛ یعنی تنها توان اکتیو تحویلی شبکه به باتری را

دریافت انرژی از شبکه هستند) در شبکه را موجب میشود؛

کنترل میکند .ع وه بـر ایـن موضـوف ،تـوان راکتیـو ایـن

ولــی در ایــن صــورت ،خودروهــای الکتریکــی در بهبــود

شارژرها تقریباً برابر صفر است  .]3خودروهای الکتریکی

شاخص های شبکه مانند ولتاژ برای لحظات بحرانـی ماننـد

عموماً و بهطور تصادفی از ساعت 16:00تا  24:00به شبکه

پیک بار مؤثر واقع نمیشوند .برای این منظور  ]16ع وه بر

اتصال می یابند که اوج اتصال این خودروها به شـبکه بـین

مدیریت شارژ ،مدیریت دشارژ باتری را نیز در نظر گرفتـه

ساعتهای  17:00تا  20:00اسـت .همچنـین قطـع اتصـال

اســت .براســاس نتــایج مرجــع ذکرشــده ،درصــورتیکــه

خودروهای الکتریکی از شبکه بین ساعتهای  5:00تا 9:00

خودروهای الکتریکی در لحظه اتصال بـه شـبکه ،مقـداری

است  .]4امروزه خودروها با اتصال به شبکه ،بعـد از یـک

انرژی اولیه در بـاتری خـود دارنـد ،بنـابراین خودروهـای

مدت زمان شارژ مشخص به شـارژ کامـل مـیرسـند و در

الکتریکی با تزریق توان به شبکه در لحظات پیک بار ،بهبود

لحظه هـای دیگـر حرورشـان در شـبکه ،از شـبکه تـوانی

شاخصهای شبکه در این لحظات را موجب میشـوند .در

دریافـت نمــیکنن ـد  .] 6 ،5همچنــین در حــال حاضــر در

مراجع  ،] 20- 17ع وه بر حرور خودروهای الکتریکی در

شبکههای توزیع ،بستری هوشمند برای ارتباط خودروهـا و

شبکه ،از منابع انرژی تجدیدپذیر دیگر ماننـد منـابع تولیـد

شبکه وجود ندارد که دو عامل یادشده ازدیاد تقاضای انرژی

بادی و منابع تولید خورشیدی نیز استفاده شـده اسـت .در

در بازة زمانی پربار شبکه را موجب میشوند  .]7افـزایش

 ]17از منابع تولید خ ورشـیدی ،خودروهـای الکتریکـی و

تقاضای انرژی موجب افزایش تلفات شبکه ،کـاهش ولتـاژ

خازنهای موازی در شبکه استفاده شده است .بنابراین قیود

باس ها و همچنین احتماالً بـه پرشـدگی خطـوط توزیـع و

مسئله بهینهسازی شامل روابط مربوط پخش توان ،قیود منابع

انتقال منجر میشود  .]9 ،8محدودة مجاز عوامل ذکرشـده

تولید خورشیدی ،قیود خودروهای الکتریکی و خازنهـای

باعث میشود تعداد خودروهای متصل به شبکه بهصـورت

ولتـاژ

موازی هستند .در این مرجع از کمینهسازی انحـرا

استفاده شده است .براساس نتایج مرجع

همزمان محدود شوند؛ بنابراین در آینده بـا افـزایش تعـداد

بهعنوان تابع هد

خودروهــا ،بــا ســاختار شــبکه امــروزی و نحــوة اســتفاده

مذکور ،حرور منابع تولید خورشیدی موجب افزایش ولتاژ

خودروهــا از شــبکه بــه شــیوة امــروز،ی ،چــارهای جــز

بیش از حد مجاز آن میشـود؛ بنـابراین در ایـن صـورت،

محدودکردن تعداد خودروها برای اتصال به شـبکه وجـود

دریافــت انــرژی خودروهــای الکتریکــی از منــابع تولیــد

نخواهد داشت .]10

خورشیدی ،تنظـیم ولتـاژ شـبکه ،کـاهش تلفـات شـبکه و

بـرای رفـع مشـک ت ناشــی از نبـود مـدیریت شــارژ

آزادسازی خطوط انتقال را موجب میشود .شایان ذکر است

خودروهای الکتریکی (آغاز عملیات شارژ به محض اتصال

استفاده از منابع تولید خورشیدی در شبکه ،کـاهش تقاضـا

هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال هشتم ،شماره دوم ،تابستان 96

3

انرژی از شبکه باالدست ناشی از خودروهای الکتریکـی را

در ادامه مقاله ،ساختار خودروی الکتریکی از دید شبکه

موجب میشود .مراجع  ]20- 18از منابع تولید بادی استفاده

در بخش دوم ارائه میشود .در بخش  ،3روش خطیسازی،

کردهاند .در این مراجع تأثیرات استفاده همزمان منابع بادی و

مدل مسئلۀ غیرخطی و خطی بیان میشود .نتایج عددی در

خودروهای الکتریکی در شبکه ارزیابی شده است .براساس

بخش چهارم و نتیجهگیری در بخش  5ذکر میشوند.

نتایج آنها ،دریافت انرژی خودروهـای الکتریکـی از منـابع
بادی ،تقاضای انرژی از شبکه را کـاهش مـیدهـد ،تلفـات
کاهش می یابد و ولتاژ تنظیم میشود .همچنین قیمت انرژی
در این موارد کاهش می یابد .ع وه بر موارد باال ،استفاده از
منابع تولیدات پراکنـده و خودروهـای الکتریکـی ،کـاربرد
خودروهای الکتریکی بهعنوان رزرو را موجب میشود ، 21
 .]22استفاده این ادوات در شبکه ،افزایش قابلیت اطمینـان
شبکه را نیز موجب میشود .]23
برخـی از مقــاالت ماننــد  ]25 ،24اســتفاده از شــارژر
دوطرفه را برای خودروهای الکتریکـی پیشـنهاد کـردهانـد.
براساس نتایج مراجع یادشده ،شارژر دوطرفه ،قابلیت کنترل
همزمان توان اکتیـو بـاتری و تـوان راکتیـو شـارژر را دارد.
بنابراین در این مقاله مدیریت توان اکتیـو و راکتیـو شـبکه
توزیع هوشمند با استفاده از خودروهـای الکتریکـی انجـام
شده است .کمینهسازی خرید انرژی از شـبکه باالدسـت و
بیشینهسازی درآمد خودروهای الکتریکی حاصل از فروش
توان راکتیو بهعنوان تابع هد  ،مسئله مذکور فرض میشود.
همچنین قیود مسئله شامل معادالت پخش توان ،معـادالت
حاکم بر خودروهای الکتریکی و محدودیتهای شبکه مانند
ولتاژ باسها ،ظرفیت شبکه باالدست و توان عبوری خطوط
هستند .شایان ذکر است مسئله بـهدسـتآمـده بـهصـورت
مسئله ای غیرخطی است .سـپس بـا اسـتفاده از روشهـای
مخصوص خطیسازی ،مسئله ذکرشـده بـه مسـئله خطـی
آمیخته با اعداد صحیح )MILP( 5تبدیل میشود .درنهایـت
مسئله نهایی بر روی شبکه توزیع شعاعی  33باسه ،اعمال و
توانمندی مسئله ارزیابی میشود.
در این مقاله ،مدلسازی مسئله مدیریت تـوان اکتیـو و
راکتیو شـبکه توزیـع هوشـمند بـا اسـتفاده از خودروهـای
الکتریکی بهصورت مسئلۀ خطی آمیخته بـا اعـداد صـحیح
بهعنوان نوآوری محسوب میشود.

 -2ساختار خودروی الکتریکی از دید شبکه
خودروی الکتریکی از دید شبکه بهصورت بار فعال بیان
میشود؛ زیرا این بار جدید از شبکه توان اکتیـو و راکتیـو،
دریافت و یا توان اکتیو و راکتیو به شبکه تزریـق مـیکنـد.
شایان ذکر است زمانیکه  ،خـودروی الکتریکـی بـه شـبکه
متصل میشود ،توان ارسالی شبکه به خـودروی الکتریکـی
برای شارژ باتری آن استفاده میشود .این توان ارسـالی بـا
عبور از شارژر خودروی الکتریکی به باتری وارد میشـود.
پس ساختار خودروی الکتریکی از دید شبکه به دو عنصـر
باتری و شارژر خ صه میشود .باتری وظیفۀ ذخیره انرژی
دریافتی از شبکه را دارد که در صورت مسافرت خـودروی
الکتریکی از این انرژی استفاده شود .شارژر نیـز بـهعنـوان
مبدل برق جریان متناوب شبکه به برق جریان مستقیم مورد
نیاز باتری عمل میکند .]25

 -1- 2شارژر
شارژر ،مبدلی مابین شبکه و باتری است کـه از ادوات
الکترونیک قدرت در سـاختار خـود اسـتفاده کـرده اسـت.
وظیفۀ شارژر ،تبدیل برق متناوب به برق مستقیم بـا سـطح
ولتاژ مورد نیاز باتری است .شارژر بهصورت یـکطرفـه و
دوطرفه است که نوف یکطرفه ،تنها توان اکتیو را در جهت
شبکه به باتری کنترل میکند؛ ولی نوف دوطرفه توان اکتیو و
راکتیو را در دو جهت شبکه به شارژر و شـارژر بـه شـبکه
کنترل میکند .نواحی کاری شارژر دوطرفه بهصورت شکل
( )1است که در چهار ناحیه مختصات  PQعمل میکند .به
این شارژر ،شارژر چهار ربعی )FQ( 6نیـز گفتـه مـیشـود
.]25
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Q

الکتریکی حاصل از فروش توان راکتیو بهعنوان تابع هـد
استفاده شده است .قیود مسئله نیز شـامل معـادالت پخـش

حالت شارژی

حالت دشارژی

توان ،معادالت حاکم بر خودروهای الکتریکی قرارگرفته در

و سلفی

و سلفی

پارکینگ و محدودیت شاخصهای شبکه هستند؛ بنـابراین

P

حالت شارژی

حالت دشارژی

و خازنی

و خازنی

مدل ریاضی مسئله مذکور بهصورت زیر است:
()2

} Fb PGb ,t  tq QE b ,t

p

  {

t

t

t

b

min

b

به شرطی که:
شکل ( :)1نواحی کاری شارژر دوطرفه [] 25

()3
()4

 -2- 2باتری
به علت بازده باال ،وزن پایین و چگـالی انـرژی بـاالی
باتریهای نوف لیتیوم ـ یون ( ،)Li-ionعموماً خودروهـای

PLb , j ,t  b , t
QLb , j ,t  b , t

مهمـی از قبیـل ظرفیـت بـاتری ،میـزان انـرژی الکتریکــی
مصر شده بهازای مسافت پیمودهشده ،)ECPM( 7حالـت
شارژ )SOC( 8و نرخ شارژ دارند .ظرفیت باتری نشاندهندة
حــداکثر انــرژی ذخیــرهشــده در بــاتری اســتECPM .

نشان دهنده میزان انرژی مصرفی بـاتری بـهازای هـر مایـل
است .حالت شارژ میزان انرژی باقیمانده در باتری را نشان

b,j

j b

A

b,j

j b

QGb ,t  QDb ,t  QE b ,t 

PLb , j ,t 

()5

) g b , j (V b ,t ) V b ,tV j ,t {g b , j cos(b ,t   j ,t
2

bb , j sin(b ,t   j ,t )}  b , j , t

الکتریکی از این نوف باتری استفاده مـیکننـد  .]25بـاتری
 Li-ionو انوف دیگر باتریها ،پارامترهـای مشـخصکننـدة

A

PGb ,t  PDb ,t  PE b ,t 

QLb , j ,t 

()6
()7

) bb , j (V b ,t )2 V b ,tV j ,t {g b , j sin(b ,t   j ,t
 bb , j cos(b ,t   j ,t )}  b , j , t

b , j ,t

(PLb , j ,t )  (QLb , j ,t )  (SL

max 2
b, j

)

2

2

()8

(PGb ,t )2  (QGb ,t )2  (SGbmax )2 b ,t

()9

V bmin V b ,t V bmax

b ,t

()10

b ,t

PE b ,t  PBb ,t  PLC b ,t

است؛ ازاینرو ،انرژی مورد نیاز باتری خودروی الکتریکـی

()11

b ,t

QE b ,t  QC b ,t  QLC b ,t

برای مسافرت ( )ECبهصورت رابطه زیر بیان میشود ،10

()12

PLC b ,t  ap | PE b ,t | aq | QE b ,t | b ,t

()13

QLC b ,t  b p | PE b ,t | bq | QE b ,t | b ,t

()14

2
(PE b ,t )2  (QE b ,t )2  (SE bmax
b ,t
) ,t

()15

0  PBb ,t  PBbmax
,t

میدهد و نرخ شارژ بیانکنندة توان شارژ باتری در هر لحظه

:]26

EC  ECPM  L

()1
در این رابطه  Lمعر

مسافت طیشده خودروی الکتریکی

در طول مسافرت است.

()16

 -3مدل مسئله
 -1- 3مدل مسئلۀ غیرخطی
در این بخش ،مدل مسئله مدیریت توان اکتیو و راکتیو
شبکه توزیع هوشمند با اسـتفاده از خودروهـای الکتریکـی
ارائه میشود .در مسئله یادشده از کمینه سازی خرید انرژی
از شــبکه باالدســت و بیشــینهســازی درآمــد خودروهــای

رابطه ( )2تابع هد

b ,t
b

PB b ,t  RE b

step

T

t t

مسئله را معرفی میکند که شـامل

دو بخش است :بخش اول به کمینهسازی خریـد انـرژی از
شبکه باالدست اشاره میکند  ]27و بخش دوم بیشینهسازی
درآمد خودروهای الکتریکی حاصل از فروش توان راکتیو را
معرفی میکند  .]28روابط ( )3الی ( )6به معادالت پخـش
توان اشاره دارند؛ بهطوریکه تعادل توان اکتیو و راکتیـو در
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هر لحظه و برای هر باس شبکه به ترتیب در روابـط ( )3و

 tاشـاره مـیکنـد NE .نیــز برابـر تعـداد کـل خودروهــای

( )4نشان داده شدهاند .با توجه به این روابـط ،خودروهـای

الکتریکی قرارگرفته در پارکینگ است.

الکتریکی بهصورت بار در مسئله مدنظر قرارگرفتـه اسـت.
روابط ( )5و ( )6توان اکتیـو و راکتیـو عبـوری خطـوط در
لحظات مختلف را به ترتیب ارائـه مـیدهنـد .محـدودیت
شاخصهای شـبکه ،ماننـد تـوان عبـوری خطـوط ،شـبکه
باالدست و دامنه ولتاژ باسها در روابط ( )7الـی ( )9بیـان
شدهاند .روابط ( )10الی ( )16معادالت حاکم بر خودروهای
الکتریکی قرارگرفته در پارکینگ را بیان میکنند .این روابط
به ترتیب نشاندهندة تعادل توان اکتیو بین شبکه و باتریها،
تعادل توان راکتیو مابین شبکه و شـارژرها ،تلفـات اکتیـو و
راکتیو شارژرها ،محدودیت ظرفیت شـارژرها ،محـدودیت
نرخ شارژ باتری ها و انرژی مورد نیاز خودروهای الکتریکی
هستند .در این مقاله ،تلفات اکتیو و راکتیو شارژرها براساس
 ] 26برحسب ضرایبی از توان اکتیو و راکتیـو خودروهـای
الکتریکی بیان شده است .ع وه بر موضوف یادشده ،در این

 -2- 3تقریب خطی معادالت پخش توان

9

در قیود پخش توان ،روابط ( )5و ( ،)6ساختار غیرخطی
دارند .مسئلۀ خطی در مقایسه با مسئله غیرخطـی ،سـرعت
اجرایی باال و احتمال رسیدن به جواب بهینـه سراسـری در
نرمافزار  GAMSرا دارد؛ ازاینرو ،برای رسیدن به اهـدا
ذکرشده مسئلۀ خطی ،از تقریب خطی معادالت پخش توان
برای جایگزینی در روابط ( )5و ( )6استفاده میشـود .ایـن
روش بر مبنای سری تیلور است که فرضیههای زیر برای آن
در نظر گرفته شده است :]29
 دامنۀ ولتاژ باس نزدیک به یک پریونیت است. -اخت

زاویۀ ولتاژ دو سـر خـط (مـابین دو بـاس)

کوچک است؛ یعنـی زاویـه مـذکور کمتـر از  6درجـه
( 0/105رادیان) است.

مقاله ،تنها حالت شارژ خودروهای الکتریکی در نظر گرفته

براساس فرضیۀ اول ،ولتاژ باس بهصورت  1+Vبیـان

باتری نیز کاهش مییابد؛ در این صورت مالکان خودروهای

مــیشــود .همچنــین براســاس فرضــیه دوم ،عبــارتهــای

شده است؛ زیرا با فرض حرور حالت دشارژ ،عمر واقعی
الکتریکی تمایلی به دشارژر خودروهای الکتریکی به هد
تزریق توان اکتیو به شبکه ندارند  .]24با توجه بـه روابـط
( )10الی ( ،)16توان و انرژی چندین خـودروی الکتریکـی
بهصورت مجتمع در این مقاله استفاده شده است؛ یعنی در

) cos(b,t-j,tو ) sin(b,t-j,tبه ترتیب برابـر  1و b,t-j,t

هســـتند .در ایـــن روش از عبـــارتهـــای ،(b,t-j,t)2
 (b,t-j,t)Vو  Vبــه علــت نــاچیزبودن مقــدار آنهــا،
2

صر نظر میشود؛ بنابراین روابط ( )5و ( )6برابرند با:

این مقاله فرض شده است تعدادی خودروی الکتریکـی در

()20

الکتریکی قرارگرفته در پارکینگ در روابط محاسبه میشود.

()21

پارکینگ قرار دارند و توان و انرژی مورد نیاز خودروهـای
پس نرخ شـارژ ،ظرفیـت شـارژر و انـرژی مـورد نیـاز در
پارکینگ بهصورت زیر محاسبه میشوند.
()17
()18
()19

NEV t

i

 CR

PB tmax 

i 1

NEV t

i

 CC
i 1

SE tmax 
NE

RE   EC i
i 1

در روابط باال CRi ،و  CCiبه ترتیب معر

نرخ شارژ

و ظرفیت شارژر خودروی الکتریکی  iاست NEVt .نیز بـه
تعداد خودروهای الکتریکی قرارگرفته در پارکینگ در لحظه

) PLb , j ,t  g b , j (V b ,t  V j ,t )  bb , j (b ,t   j ,t
b, j , t
) QLb , j ,t  bb , j (V b ,t  V j ,t )  g b , j (b ,t   j ,t
b, j , t

 -3- 3مدل مسئلۀ تقریب خطی
در مدل مسئلۀ ارائهشده در بخش  ،1- 3روابط ( )5الـی
( )8و ( )12الی ( ،)14ساختار غیرخطـی دارنـد .ایـن امـر،
ایجاد مسئله غیرخطی را موجب میشود؛ بنابراین استفاده از
موتورهای حل مرسوم برنامهریزی غیرخطی )NLP( 10مانند
 CONOPTدر نرمافزار  ،GAMSدو عیب عمده را موجب
میشود که عبارتاند از :]30
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 -به علت قیود غیرخطی ( )5الی ( )8و ( )12الی (،)14

رابطه ( )22نشاندهندة تابع هد

مسئله است که متناظر

مسئلۀ غیرخطی است )23( .شـامل معـادالت

ناحیــه ممکــن غیرمحــدب اســت؛ بنــابراین امکــان

با تابع هد

متوقفشدن حل پس از یافتن بهینه محلی با موتور حل

پخش توان با تقریب خطی است .رابطه ( )7و ( )8بهصورت

 NLPوجود دارد.

صفحه دایرهای در مختصات  PQهستند؛ بنابراین برای بیان

 -به علت روشهای حل عددی مبنی بر تکـرار بـرای

رابطۀ تقریـب خطـی معـادل صـفحه دایـرهای از اشـترا
زاویـه

مسائل غیرخطی ،روند حل مسئله از نظر زمانی طوالنی

صفحات مربعی حاصل میشود که هرکدام اخت

است؛ بنابراین سرعت اجرای مسئله پایین است.

متفاوت با محور افقی دارنـد  .]32 ،31بنـابراین براسـاس

برای داشتن جواب بهینه سراسری و سـرعت اجرایـی

 ،]32معادالت تقریب خطی متناظر با روابط ( )7و ( )8بـه

باال ،در این مقالـه اسـتفاده از معـادالت خطـی متنـاظر بـا

ترتیب برابر ( )24و ( )25خواهند بود .رابطـه ( )26معـادل

معادالت غیرخطی بهعنوان جـا یگزین معـادالت غیرخطـی

رابطه ( )9است که استخراجشده از فرضیه اول بخـش 2- 3

پیشنهاد میشود؛ زیرا مسئلۀ خطی ،به داشتن جـواب بهینـه

است .رابطه ( )27نیز متناظر با روابط ( )10و ( )11است.

سراسری قادر است و سرعت اجرایی آن نسبت بـه مسـئلۀ

بیان خطی روابط ( )12و ( )13بهصورت روابط ( )28و

غیرخطی باالتر است؛ بنابراین مسئلۀ ارائهشده در بخش 1- 3

( )29است .در این روابط PEb,t ،بـه علـت روابـط ( )10و

بهصورت زیر بهعنوان مسئله خطی آمیخته با اعداد صحیح

( )15همواره مثبت است؛ بنابراین  PEb,tاز قدر مطلق روابط

بازنویسی میشود.
()22

})  QE b,t


b ,t

Fb PGb ,t   (QE
q
t

p

 {

t

( )12و ( )13خــارج مــیشــود؛ امــا شــارژر مــیتوانــد در
min

b b t t

مقدار مثبت (سلفی) و منفی (خـازنی) دارد .در ایـن مقالـه

به شرطی که:
()23
()24
()25

حالتهای سلفی و یا خازنی عمـل کنـد؛ درنتیجـهQEb,t ،

( )20( ،)4( ،)3و ()21
PLb , j ,t cos(k  )  QLb , j ,t sin(k  )  SLbmax
,j
b , j ,t , k
PGb ,t cos(k  )  QGb ,t sin(k  )  SGbmax
b ,t , k

برای خارجشدن  QEb,tاز قدر مطلق روابـط ( )12و (،)13
 QEb,tبه دو مؤلفه مثبت و منفـی تقسـیم مـیشـود کـه در
صورت فعال بودن یک مؤلفه (مانند مؤلفـه مثبـت) ،مؤلفـه
دیگر (مؤلفه منفی) برابر صفر یا غیرفعال است .این امر با در
نظر گرفتن متغیـر بـاینری ( )xb,tو روابـط ( )30الـی ()32
اجراء میشود؛ برای مثـال ،براسـاس روابـط ( )30و (،)31

()26

V bmin  1  V b ,t V bmax  1 b ,t

()27

( )10و ()11

باینری برابر صفر است .پس براسـاس رابطـه ( ،)30مؤلفـه

()28

PLC b ,t  ap PE b ,t  aq (QE b,t  QE b,t ) b ,t

مثبت  QEb,tبرابر صفر است و براساس رابطه ( ،)31مؤلفه

()29

QLC b ,t  b p PE b ,t  bq (QE b,t  QE b,t ) b ,t

()30

0  QE b,t  SE bmax
,t x b ,t

b ,t

()31


SE bmax
,t (1  x b ,t )  QE b ,t  0 b ,t

()32

QE b ,t  QE b,t  QE b,t

()33
()34

b ,t

PE b ,t cos(k  )  QE b ,t sin(k  )  SE bmax
,t
b ,t , k

درصورتیکه شارژر به صـورت خـازنی عمـل کنـد ،متغیـر

منفی  QEb,tمخالف صفر است .شایان ذکر است قدر مطلق
 QEb,tبهصورت مابهالتفاوت مؤلفـۀ مثبـت و منفـی QEb,t

است .پس معادل روابط ( )12و ( )13بهصورت روابط ()28
الی ( )32خواهد بود.
رابطه ( )14همانند رابطه ( )7بیانکنندة صفحه دایـرهای
در مختصات  PQاست .براساس  ،]32معادلۀ تقریب خطی
متناظر با رابطه ( )14بهصورت ضـابطه ( )33خواهـد بـود.
رابطه ( )34نیز بیـانکننـدة روابـط محـدودیت نـرخ شـارژ

( )15و ()16

باتری ها و انرژی مورد نیاز خودروهای الکتریکی است.
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توانهای اکتیو و راکتیـو در حـدود  %3اسـت .پـس میـزان

 -4نتایج عددی

اخت

 -1- 4مورد مطالعاتی
در این مقاله ،مسئلۀ پیشنهادی بـر روی شـبکۀ توزیـع
شعاعی  33باسه اجرا میشود  .]33بارهای اکتیو و راکتیـو
لحظه اوج بار در  ]33ارائه شدهاند و بـار اکتیـو و راکتیـو
ساعات دیگر از ضرب منحنی ضریب بار همانند شکل ()2

کمیت های شبکه بین هـر دو مـورد نـاچیز اسـت.

ع وه بر موارد یادشده ،سرعت اجرایی مدل مسئله MILP

بسیار باالتر از مدل مسـئله  NLPاسـت؛ بنـابراین در ایـن
صورت ،مدل مسئله  MILPجایگزین مناسبی بـرای مـدل
مسئله  NLPاست.

ضریب بار

در میزان بار اکتیو و راکتیو ساعت اوج بار بهدست میآیند.

1

قیمت انرژی در  ]11ارائه شده اسـت .حـداقل و حـداکثر

0.8

دامنۀ ولتاژ باسها به ترتیب برابر  0/9و  1/05پریونیـت در

0.6

نظر گرفته شده اند .قدرت و ولتاژ مبنـا بـه ترتیـب برابـر 1

0.4

مگاوات و  12/66کیلوولت است .]33

6

20

1

در این مقاله همانند  ]10فرض شده است خودروهای

0.2
10

15

زمان (ساعت)

الکتریکی بعد از آخـرین سفرشـان در طـول شـبانهروز بـه

شکل ( :)2منحنی روزانه ضریب بار

پارکینگ برمیگردند و به شبکه وصل مـیشـوند؛ بنـابراین

تعداد خودروهای الکتریکی

زمان اتصال (ورود) خودروهای الکتریکی به شبکه هماننـد

60

منحنی ورود خودروهای الکتریکـی در  ]10اسـت .زمـان

50

خروج (قطع اتصال) خودروهای الکتریکـی از شـبکه بـین

40
30

ساعتهای  5:00الی  10:00صبح روز بعد فرض شده است.

20

بر این اساس ،زمان شروف شبیهسازی به علت رابطـه ()16
برابر ساعت  10صبح است .همچنـین تعـداد خودروهـای

10
35

30

25

20

الکتریکی قرارگرفته در هر باس بهصورت شکل ( )3در نظر
گرفته شده اند .ظرفیت شارژر و ضرایب مربوط بـه تلفـات
اکتیو و راکتیو شارژرها از  ]26انتخاب شـدهانـد .ظرفیـت
باتری ،نرخ شارژ ،حالت شارژ L ،EC ،و دیگر پارامترهای

15

5

10

0
0

باس

شکل ( :)3تعداد خودروهای الکتریکی در هر باس
جدول ( :)1مقایسۀ نتایج مدل مسائل  NLPو

MILP

مربوط بـه خودروهـای الکتریکـی براسـاس  ]10هسـتند.

مدل

NLP

MILP

تغییرات

مدت زمان اجرایی (ثانیه)

232

57

%75/43

همچنین شبیهسازی برای یک روز عادی تابستان انجام شده

هزینه انرژی ()$

1636

1590

%2/85

درآمد خودروهای الکتریکی ()$

109/6

111/3

%- 1/55

تلفات انرژی (مگاوات ساعت)

2/87

2/84

%1/04

1/90

1/88

%1/06

میانگین ولتاژ (پریونیت)

0.956

0.962

%0/68

میانگین زاویه ولتاژ (رادیان)

- 0/003

- 0/00301

%- 0/5

است .]10

مجموف تلفات راکتیو

 -2- 4نتایج

(مگاوار ساعت)

در این مقاله از نرمافزار بهینهسازی  GAMS.23.2برای
شبیهسازی موارد مختلف استفاده شده است .]34
 )1مقایسه نتایج مدل مسـائل  NLPو  :MILPجـدول

 )2بررسی تأثیرات اتصال خودروهای الکتریکی به شبکه

( ،)1نتایج این بخش را نشـان مـیدهـد .براسـاس جـدول

در صورت نبود مدیریت توان آنها :شکلهای ( )4و ( )5به

مذکور ،دامنه و زاویۀ ولتاژ باسها در هر دو مدل ،اخت
کمی در حدود  %0/5دارند .همچنین میزان اخـت

بـرای

11

ترتیب منحنی روزانه توان ظاهری شبکه و پروفیل ولتاژ
لحظه پیک بار را برای مسئله نبود مدیریت توان خودروهای

مدیریت توان اکتیو و راکتی و شبکه توزیع هوشمند با استفاده از خودروهای الکتریکی بهصورت ...

8

الکتریکی در شبکه نشان میدهند؛ بنابراین در این بخش سه

 )3بررسی تأثیرات اتصـال خودروهـای الکتریکـی بـه

مورد مطالعاتی از قبیل حرورنداشتن خودروهای الکتریکی

شبکه در صورت مدیریت توان آنها :شکلهای ( )6و ( )7به

در شبکه ( ،)Aحرور خودروهای الکتریکی در شبکه بدون

ترتیب منحنی روزانه توان ظاهری شبکه و منحنـی روزانـه

در نظر گرفتن توان راکتیو آنها ( )Bو با در نظر گرفتن توان

ولتاژ باس  18را برای مسـئله مـدیریت تـوان خودروهـای

راکتیو آنها ( )Cبا ضریب نفوذ  %23انجام شدهاند .براساس

الکتریکی در شبکه نشان میدهند .براساس شکل ( ،)5دامنۀ

شکل ( ،)4در صورت نبود مدیریت شارژ (توان اکتیو)

ولتاژ باس  18نسبت به بقیه باسها ،کمترین مقدار را دارد؛

خودروهای الکتریکی ،بیشتر آنها در ساعات اوج بار به شبکه

ازاینرو در این بخش ،ولتاژ باس  18برای بررسی تغییرات

متصل میشوند؛ بنابراین در صورت استفادهنکردن از توان

ولتاژ شبکه در نظر گرفته شـد .در ایـن بخـش سـه مـورد

راکتیو شارژرها ،حدود  %23از خودروهای الکتریکی

مطالعاتی ازقبیل حرورنداشـتن خودروهـای الکتریکـی در

حروریافته در شبکه به دریافت انرژی از شبکه قادر خواهند

شبکه ( ،)Aحرور خودروهای الکتریکی در شبکه ،بدون در

بود؛ زیرا با توجه به شکل ( ،)4توان ظاهری شبکه در ضریب

نظر گرفتن توان راکتیو آنها ( )Bو با در نظر گـرفتن تـوان

نفوذ  %23به حد مجاز خود رسیده است .همچنین براساس

راکتیو آنها ( )Cبا ضریب نفوذ  100درصدی انجام شدهاند.

شکل ( ،)5ولتاژ باسها در ضریب نفوذ  ،%23میزان کمتری

با توجه به شکل ( ،)6مدیریت شارژ (توان اکتیـو) موجـب

نسبت به مورد  Aدارد .این کاهش به علت دریافت توان اکتیو

اتصال خودروهای الکتریکی در ساعات کمباری بـه شـبکه

بیشتر از شبکه باالدست ناشی از خودروهای الکتریکی نسبت

میشود .در این بازه  ،توان ظاهری و ولتاژ از حـدود مجـاز

به مورد  Aاست؛ ولی با استفاده از توان راکتیو شارژرها ،ولتاژ

خود ،فاصله بیشتری نسبت به بقیه ساعات دارنـد .پـس در

و توان ظاهری شبکه نسبت به مورد  Aبه ترتیب افزایش و

این صورت  %100خودروهـای الکتریکـی حرـوریافته در

کاهش مییابند .بنابراین به علت کاهش توان ظاهری شبکه و

شبکه قادرند از شبکه توان دریافت کنند .حال در صـورت

فاصلهگرفتن از حد مجاز ،خودروهای الکتریکی بیشتری از

استفادهنکردن از توان راکتیو شارژرها ،ولتاژ باسها براساس

شبکه توان دریافت میکنند.

توان ظاهری (پریونیت)
5

Smax
1

6

C
15

20

B

A

4
3

مییابد .همچنین بـه علـت بخـش دوم تـابع هـد

(،)22

2

خودروهــای الکتریکــی تــوان راکتیــو را در کلی ـۀ ســاعات

1
10

شبیهسازی به شبکه تزریق میکنند؛ بنابراین ولتاژ باسها در
کلیۀ ساعات شبیهسازی برای مورد  Cنسبت به مـوارد  Aو
 Bمیزان باالتری دارد .براساس شکل ( ،)6تزریق توان راکتیو

شکل ( :)4منحنی روزانه توان ظاهری شبکه

شارژرها کمتر از توان راکتیو مصرفی بارها در سـاعتهـای

ولتاژ (پریونیت)
1
0.98
0.96
0.94
A
B
C
30

25

20

15

مییابد؛ ولی در صورت استفاده از توان راکتیو شـارژرها و
تزریق آن به شبکه ،ولتاژ باسها نسبت به مورد  Aافـزایش

زمان (ساعت)

10

شکل ( )7در ساعات کمباری نسـبت بـه مـورد  Aکـاهش

5

0.92
0.9
0

باس
شکل ( :)5پروفیل ولتاژ شبکه در لحظه پیک بار

بین  12:00الی  21:00اسـت .پـس تـوان ظـاهری در ایـن
ساعات برای مورد  Cکمتر از مـورد  Aاسـت .در سـاعات
 22:00الی  8:00به علت بخش دوم تابع هد

( ،)22تـوان

راکتیو تزریقی شارژرها بسیار باالتر از توان راکتیو مصـرفی
بارها است .پس به علت مورد ذکرشده و دریافـت انـرژی
خودروهای الکتریکی از شبکه در ساعات کمبـاری ،میـزان
توان ظاهری در ساعات  22:00الی  8:00نزدیک حد مجاز
خود است.

هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال هشتم ،شماره دوم ،تابستان 96
توان ظاهری (پریونیت)
5
4

Smax
6

1

C
15

20

A

B

مورد مطالعاتی

A

B

C

D

حداکثر درصد نفوذ

23

46

143

212

3
2

حاصل از فروش توان راکتیو :جدول ( )3نتایج این بخش را

1
10

نشان میدهد .در این بخش پنج مـورد مطالعـاتی متفـاوت
صورت گرفته است کـه مـورد مطالعـاتی اول ( )A0بـرای
مسئله بدون حرور خودروهای الکتریکی در شبکه است و

شکل ( :)6منحنی روزانه توان ظاهری شبکه
ولتاژ (پریونیت)
1

A
B
C
6

جدول ( :)2حداکثر ضریب نفوذ خودروهای الکتریکی

 )5ارزیابی هزینه انرژی و درآمد خودروهای الکتریکی

زمان (ساعت)

1

9

20

15

موارد دیگر ،همانند موارد انجامشده در زیر بخش قبل است
(یعنی  Aالی  .)Dبا توجه به جدول مذکور ،افزایش ضریب

0.98

نفوذ خودروهای الکتریکی موجب افزایش هزینهها و درآمد

0.96

خودروهای الکتریکی حاصل از فروش توان راکتیو میشود.

0.94

همچنین استفاده از توان راکتیو شارژرها نیز افزایش هزینهها

0.92
10

را موجب میشود؛ زیرا توان راکتیو شارژرها موجب افزایش

زمان (ساعت)

شکل ( :)7منحنی روزانه ولتاژ باس 18

 )4ارزیابی حداکثر ضریب نفوذ خودروهای الکتریکی:
جدول ( )2حداکثر درصد نفـوذ خودروهـای الکتریکـی را
برای موارد مختلف از قبیل نبود مـدیریت تـوان شـبکه در
حرور خودروهای الکتریکی بدون در نظـر گـرفتن تـوان
راکتیو آنها ( ،)Aبا در نظر گـرفتن تـوان راکتیـو آنهـا (،)B
مدیریت توان شبکه در حرور خودروهای الکتریکی بدون
در نظر گرفتن توان راکتیو آنها ( )Cو با در نظر گرفتن توان
راکتیو آنها ( )Dنشان میدهد .طبـق ایـن جـدول ،کمتـرین
حداکثر درصد نفوذ خودروهای الکتریکی در مورد  Aاتفاق
میافتد؛ زیرا در این م ورد ،خودروهای الکتریکی در ساعات
پرباری به شبکه وصل میشوند که در این صـورت فاصـله
توان ظاهری با حـد مجـاز خـود کمتـرین مقـدار را دارد.
درصورتیکه مـدیریت تـوان اکتیـو و راکتیـو خودروهـای
الکتریکی ( ،)Dمیـزان حـداکثر درصـد نفـوذ خودروهـای

تلفات اکتیو شارژر ( )28و درنهایت موجب افزایش تلفات
اکتیو شبکه میشود .شایان ذکر است استفاده از توان راکتیو
شارژرها ،کاهش پرداختی خودروهای الکتریکی به شبکه را
موجب میشود .به عبارت دیگر ،اسـتفاده از تـوان راکتیـو
شارژرها ،کاهش هزینـه شـارژر خودروهـای الکتریکـی را
موجب میشود .برای مثال ،هزینه شارژ کلیـۀ خودروهـای
الکتریکــی در مــورد  Dبرابــر  231دالر اســت و درآمــد
خودروهای الکتریکی حاصل از فروش توان راکتیو نیز برابر
 111/3دالر است .پس پرداختی خالص کلیـۀ خودروهـای
الکتریکی به شبکه (هزینه شارژ خالص) برابـر  119/7دالر
است؛ بنابراین در صورت استفاده از توان راکتیو شـارژرها،
پرداختی خالص خودروهای الکتریکی به شبکه در حـدود
 %50نسبت به مورد  Cکاهش مییابد.
جدول ( :)3برآورد هزینهها و درآمدها
مورد مطالعاتی

A0

A

B

C

D

درصد نفوذ

الکتریکی بیشترین مقدار ممکن را نسب ت به موارد مطالعاتی

خودروهای
الکتریکی

0

23

23

100

100

دیگر دارد .در این مقاله ،حداکثر درصد نفـوذ خودروهـای

هزینه انرژی ()$

1372

1475

1482

1578

1590

الکتریکی بهگونهای بهدست آمدند که قیود ( )24الـی ()26

هزینه شارژ ()$

0

103

105

226

231

در مرز خود قرار گرفتهاند .به عبارتی دیگر ،در صورتی که

درآمد خودروهای
0

0

35

0

111/3

درصـد نفـوذ بـیش از حــداکثر درصـد نفـوذ خودروهــای
الکتریکی شود ،نرمافزار  GAMSجواب غیرشدنی 12دارد.

الکتریکی ()$

مدیریت توان اکتیو و راکتیو شبکه توزیع هوشمند با استفاده از خودروهای الکتریکی بهصورت ...
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الکتریکی در پارکینگ

 -5نتیجهگیری
در این مقاله ،مسئلۀ مدیریت توان اکتیو و راکتیو شبکه
توزیع هوشمند با استفاده از خودروهای الکتریکی ارائه شد.
در مسئلۀ مذکور ،کمینهسازی هزینه انرژی و بیشـینهسـازی
درآمد خودروهای الکتریکی حاصل از فروش توان راکتیـو
بهعنوان تابع هد

و معـادالت پخـش تـوان ،خودروهـای

الکتریکی و محدودیت شاخصهای شبکه بـهعنـوان قیـود
مدّنظر واقع شده است .مسئلۀ مدّنظر ساختار غیرخطی دارد
که برای دستیابی به عملکرد مناسبتر اجرای مسئله ،مسئله

QC

توان راکتیو شارژر خودروهای الکتریکی در
پارکینگ

QE+,
QEV, ,
V
x

مؤلفه مثبت و منفی QE

دامنه ،زاویه و انحرا ولتاژ
متغیر باینری بدون واحد

پارامترها :پارامترها بر حسب پریونیت هستند.
A

ماتریس اتصال باس (خطی مابین باس

غیرخطی به مسئله خطی ،آمیخته با اعداد صحیح تبدیل شد.

 b,jوجود دارد Ab,j ،برابر  1است ،در غیر

سپس با اعمال مسئله مذکور به شبکه تستشده ،توانمنـدی

این صورت صفر است) بدون واحد

خودروهای الکتریکی در مدیریت توان اکتیو و راکتیو شبکه

ap, aq

 PLCبدون واحد

توزیع هوشمند ارزیابی شد .براساس نتایج بهدستآمده ،نبود
مدیریت شارژ خودروهای الکتریکی ،افزایش تقاضای توان

bp, bq

ضرایب توان اکتیو و راکتیو در رابطه
 QLCبدون واحد

از شبکه باالدست در ساعات پیک بار را موجب میشود که
به دنبال آن تلفات شبکه ،افت ولتاژ باسها افزایش مییابد.

ضرایب توان اکتیو و راکتیو در رابطه

F

ماتریس ت قی شبکه باالدست و باس
بدون واحد

درنهایت حدود مجاز شاخصهای شـبکه از اتصـال بیشـتر

ماتریس رسانایی و سوسپتانس خطوط

خودروهای الکتریکی به شبکه جلوگیری میکنند .استفاده از

g, b

توان راکتیو شارژرها در مورد ذکرشده ،بهبود شاخصهـای

max

PB ,
SEmax

خودروهای الکتریکی را موجب میشود؛ ولی مدیریت توان

PD, QD

توان اکتیو و راکتیو مصرفی

اکتیو و راکتیو خودروهای الکتریکی ،افزایش باالی حداکثر

RE

انرژی مورد نیاز خودروهای الکتریکی در

شــبکه و افــزایش چنــد درصــدی حــداکثر ضــریب نفــوذ

شارژرها ،کاهش پر داختی خودروهای الکتریکی به شبکه را
موجب میشود.

max

حداکثر مقدار تولید و خط

SL ,
SGmax
Tstep

گام زمانی بدون واحد

Vmax, Vmin

حداقل و حداکثر مقدار دامنه ولتاژ

q,p

قیمت انرژی و قیمت توان راکتیو بر

عالئم

حسب  $/MWhو $/MVARh

متغیرها :متغیرها بر حسب پریونیت ( )p.uهستند.



PB ،
PE ،QE

خودروهای الکتریکی در پارکینگ

PG,
QG
PL, QL

توان اکتیو و راکتیو تولیدی

b, t, l,
k

توان اکتیو و راکتیو عبوری خط

b, t, l, k

تلفات اکتیو و راکتیو شارژر خودروهای

انحرا

زاویه بر حسب رادیان

مجموعهها و اندیسها

توان اکتیو باتری ،توان اکتیو و راکتیو

PLC,
QLC

خودروهای الکتریکی در پارکینگ

پارکینگ

ضریب نفوذ خودروهای الکتریکی و بهبـود شـاخصهـای
شبکه را موجب میشود .همچنین اسـتفاده از تـوان راکتیـو

نرخ شارژ باتری و ظرفیت شارژر

مجموعه باس ،زمان ،خط و قسمتهای
خطیسازی
شمارندة باس ،زمان ،خط و قسمت
خطیسازی
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