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 چكيده

  

كند كه انرژي از وسايل نقليه اين امكان را فراهم مي (V2G)1 "وسايل نقليه به شبكه"سيستم  

تواند به شبكه الكتريكي به شبكه انتقال پيدا كند. انرژي ذخيره شده موجود در وسايل نقليه الكتريكي مي

فروخته شود يا براي فراهم كردن خدمات تنظيم فركانس به كار برده شود. بدين ترتيب يك الگوريتم 

خدمات تنظيم فركانس) در هر ساعت -دشارژ- براي انتخاب عمل بهينه (شارژ V2Gكنترلي در سيستم 

مورد نياز است. اين الگوريتم كنترلي زماني كه در قيمت انرژي در هر زمان عدم قطعيت وجود دارد 

شود)، پيچيده تر است. در اين پروژه يك مسأله (قيمت به صورت ديناميك در هر ساعت مشخص مي

كنيم. ما براي قيمت انرژي يك مدل ط عدم قطعيت قيمت انرژي را بررسي ميدر شراي V2Gكنترل 

گيريم و مسأله را حالته  با احتماالت گذر نامعلوم در نظر مي- حالته و همچنين چهار-زنجيره ماركوف دو

كنيم. اين مدل تخميني ضمني از سود بندي ميگيري ماركوف فرمولبه صورت يك فرآيند تصميم

وسيله نقليه الكتريكي در شبكه بر حسب تأثير قيمت انرژي در آينده و عمل كنترل كنوني طوالني مدت 

كردن سود وسيله نقليه الكتريكي در طور توقفش در شبكه  بيشينهبراي  Qدهد. الگوريتم يادگيري مي

در بازار تواند به صورت موثري دهد كه چگونه الگوريتم ارئه شده ميسازي نشان مينتايج شبيه دهد.مي

  واقعي انرژي كار كند و سود وسيله نقليه الكتريكي را در مقايسه با حالت غير كنترل شده افزايش دهد.

  

                                           
1 Vehicle to grid 
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  پيش گفتار

هاي اند. نسلهاي اخير مورد توجه و استفاده زيادي قرار گرفتهوسايل نقليه الكتريكي در سال  

هاي با ظرفيت باال و بازده مناسب در شارژ و دشارژ هستند. كي داراي باتريامروزي وسايل نقليه الكتري

زماني كه اين وسايل نقليه پارك هستند، انرژي ذخيره شده در آنها مانند منابع توزيع شده انرژي است كه 

ليه اي طراحي شود كه وسايل نقگيرد. اگر سيستم شارژينگ وسايل نقليه به گونهمورد استفاده قرار نمي

توان در مي بتوانند به صورت دو طرفه با شبكه ارتباط داشته باشند، از اين منابع انرژي توزيع شده

 "وسايل نقليه به شبكه"م ولتاژ شبكه استفاده كرد. چنين ساختاري، سيستم كاربردهايي نظير تنظي

1(V2G)نقليه متصل به  كه وسايلتم كنترل براي تعيين اينشود. در اين حالت نياز به يك سيس، ناميده مي

باشد،  خدمات تنظيم فركانسشبكه در هر زمان بايد در كداميك از حاالت شارژ يا دشارژ و يا حالت 

 مورد نياز است.

اند. در روش ارائه شده ، تعداد كمي مقاالت تا كنون ارائه شدهV2Gهاي كنترل در زمينه الگوريتم

صاحبان وسايل نقليه را با فروختن انرژي مازاد خودروي خود به ] مسأله ماكسيمم كردن سود براي 1در [

شود. سود صاحبان نقليه شامل مبلغ دريافتي از شبكه به ازاي فروش توان به شبكه در شبكه بررسي مي

حالت دشارژ به منظورتنظيم پيك ولتاژ شبكه منهاي هزينه توان دريافتي از شبكه در حالت شارژ است. 

براي تعيين اينكه آيا وسيله نقليه الكتريكي بايد در حالت شارژ يا  2نه سازي انبوه ذرهدر اين مقاله بهي

  دشارژ باشد.

                                           
1 Vehicle to grid 
2 particle swarm optimization 
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براي تعيين اينكه حالت كنترل بهينه براي هر وسيله نقليه مورد  1ريزي ديناميك روش برنامه] 2[در 

وسيله نقليه از شبكه از استفاده قرار گرفته است. در هريك از اين كارها فرض شده است كه زمان خروج 

پيش معلوم است. عالوه براين نرخ هزينه ثابتي براي انرژي در نظر گرفته شده است. همچنين فرض شده 

  از قبل معلوم است.  V2Gكه توان مصرفي شبكه بدون در نظر گرفتن سيستم 

هوشمند اين پروژه روشي براي كنترل بهينه شارژ و دشارژ وسيله الكتريكي متصل به يك شبكه 

و با  2كند. در اين پروژه سعي بر آن است كه روشي ارائه شود كه براي شرايط بالدرنگانرژي ارائه مي

ارائه شده در شبكه از قبل مشخص نيست، مناسب باشد. راه حل در مصرفي  قيمت انرژيفرض اينكه كه 

بهينه سازي اميد رياضي  براي 4در حالت عدم قطعيت 3يادگيري تقويتيهاي استفاده از روش اين پروژه

 باشد.  سود صاحبان وسايل نقليه مي

  در كنترل چنين سيستمي بايد به اين قيود توجه كرد كه:

هاي الكتريكي مقدار مشخصي است و مقدار شارژ و دشارژي كه نرخ شارژ و دشارژ باتري -1

  از اين نرخ باشد. شود نبايد بيشترتوسط كنترل كننده براي وسيله نقليه در واحد زمان تعيين مي

باتري وسايل نقليه الكتريكي داراي ظرفيت ماكسيمم و مينيمم است و براي جلوگيري از آسيب  -2

رسيدن به باتري وسايل نقليه، كنترلر بايد از شارژ كردن آن به مقدار بيشتر از ظرفيت ماكسيمم و 

   يا از دشاژ كردن آن به مقدار كمتر از ظرفيت مينيمم آن خودداري كند. 

                                           
1 Dynamic programming 
2 Real-time 
3 reinforcement learning 
4 Uncertainty 
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وسيله نقليه الكتريكي به هنگام قطع اتصال خود از شبكه (برگشت به خانه) بايد داراي يك  -3

مقدار شارژ حداقل مشخصي باشد و نبايد در آن زمان تمام انرژي آن تا ظرفيت مينيمم تخليه 

 شده باشد.

پردازيم كه هدف مي V2Gمسأله كنترل به در اين پروژه در شرايط عدم قطعيت قيمت انرژي  

. ما براي باشدله نقليه الكتريكي در شبكه در طول زمان توقفش در شبكه ميماكسيمم كردن سود وسي

با استفاده از گيريم و نظر مي حالته در- حالته و همچنين چهار-قيمت انرژي يك مدل زنجيره ماركوف دو

  كنيم.مي ، عملكرد بهينه را در هر حالت جستجوQيادگيري  الگوريتم آنالين

پردازيم. سپس در مي Qدر فصل اول از اين پروژه به معرفي يادگيري تقويتي و الگوريتم يادگيري 

هاي سيستم را مشخص را فرمول بندي كرده و فضاي حاالت و عمل V2Gفصل دوم مسأله كنترل 

دهيم. رائه ميهاي مختلف ارا به صورت يك دستورالعمل از گام V2Gكنيم. در اين فصل روند كنترل مي

- حالته و چهار-هاي انرژي دودر پايان در فصل سوم به ارائه نتايج شبيه سازي در هر دو حالت قيمت

پردازيم. در اين فصل همچنين تأثير حالته و مقايسه روش خود با حالت بدون اعمال روش كنترلي مي

  شود.ده بررسي ميتغييرات پارامترهاي مختلف بر عملكرد روش ارائه ش



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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  نتيجه گيري 

در شرايط عدم قطعيت قيمت انرژي مورد بررسي قرار داديم.  V2Gدر اين پروژه ما مسأله كنترل 

بندي كرديم كه در آن عدم قطعيت قيمت با گسسته فرمول MDPاين مسأله را به صورت يك فرآيند 

 Qشود. سپس الگوريتم آنالين يادگيري استفاده از يك زنجيره ماركوف با احتماالت گذر نامعلوم مدل مي

را براي حل مسأله به صورت تطبيقي و با استفاده از اطالعات قيمت انرژي موجود، ارائه كرديم. الگوريتم 

هاي ارائه شده در مدل كردن عدم قطعيت پيچيده در قيمت انرژي (كه ناشي از ارائه شده با الگوريتم

شبيه سازي قيمت با مدل  شرايط قيمت بالدرنگ است) متفاوت است. الگوريتم ارائه شده با استفاده از

حالته مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه روش ارائه شده به صورت -حالته و چهار- ماركوف دو

  باشد.آميزي قادر به افزايش سود صاحبان وسايل نقليه الكتريكي در شبكه ميموفقيت
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