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Abstract: Charging stations are one of the most important pieces of equipment for electric vehicles 

(EV). One of the most important challenges of charging stations is their optimal location, which 

practically puts the operation of the system components in the maximum area. Distribution networks 

are the final link in the electricity supply chain for consumers. Therefore, the economic and technical 

efficiency of these networks guarantees a stable and secure future in the electricity industry. In this 

regard, it is very important to study the role of EVstations. This paper investigates, the optimal 

location of charging and discharging stations and the optimal operation planning of Evs in a 

distribution network. The effective factors in choosing the location and the optimal charging and 

discharging rate in the stations are a combination of technical and economic issues. Regarding 

technical issues, the minimization of losses, the minimization of voltage drop in feeders and the 

uniformity of the network load curve were considered. In the economic field, the stations were 

located and the charging and discharging rates were determined in such a way that the charge and 

discharge costs in the stations and the total cost paid for the purchase of power were minimized as 

much as possible. In order To manage the load on the consumer side and to unify the load curve, the 

price-based demand response program was considered and implemented in the simulations.To find 

the optimal working point, genetic metaheuristic algorithms, genetic combination-particle swarm and 

genetic combination-colonial competition were used. All simulations were performed in MATLAB 

software To evaluate the proposed methods, validation was performed in each part on the IEEE 

standard testing system with a bus number of 69. 
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 ترینمهم از یکی .شوند می محسوب( EV) برقی خودروهای برای شارژ تجهیزات مهمترین زا یکی شارژ های ایستگاه :چکیده

دهد.   می قرار  ماکزیمم ناحیه در را سیستم اجزای از برداری بهره عمالً که باشد می جایابی بهینه آن شارژ های ایستگاه های چالش

ی مصرف کنندگان می باشد.لذا کارایی اقتصادی و فنی هرچه بیشتر ی الکتریکی برا شبکه های توزیع حلقه نهایی زنجیره تامین انرژ

این شبکه ها تضمین کننده یک آینده پایدار و مطمئن در صنعت برق می باشد در این راستا بررسی نقش ایستگاهای خودروهای 

 یخودروها نهیبه  یبهره بردار یزیمه رشارژ و دشارژ و برنا یها ستگاهیا نهیبه یابیمقاله جا نیدر ا الکتریکی بسیار مهم خواهد بود.

 هاستگاهیدر ا نهیشارژ و دشارژ به زانیموثر در انتخاب محل و م یهارقرار گرفته است. فاکتو یمورد بررس عیشبکه توز کیدر  یبرق

و  درهایفولتاژ در  افت  یسازتلفات، حداقل یسازحداقل ،یخصوص مسائل فن. درشدبایم یو اقتصاد یاز مسائل فن یبیترک

 یشارژ و دشارژ به نحو زانیو م هاستگاهیا یابیجا ،یاقتصاد نهیبار شبکه مدنظر قرار گرفته است. در زم یمنحن یسازکنواختی

توان به حداقل مقدار ممکن  دیکل پرداخت شده بابت خر نهیها و هزستگاهیشارژ و دشارژ در ا یهانهیاست که هز رفتهیصورت پذ

محور درنظر  متیق یبار، برنامه پاسخ تقاضا یمنحن یساز کنواختی نیچنبار در سمت مصرف کننده و هم تیریمنظور مدبرسد. به

 یبیترک ک،یژنت یکارفراابت یها تمیاز الگور نهینقطه کار به افتنیشده است. جهت  یساز هادیها پیسازهیگرفته شده و در شب

انجام  MATLABدر نرم افزار  هاسازیهیشب هیاستفاده شده است.  کل یررقابت استعما -کیژنت یبیازدحام ذرات و ترک -کیژنت

 69 نیبا تعداد ش  IEEEتست استاندارد  ستمیس یدر هر قسمت بر رو یسنجارائه شده، صحت هایروش یابارزی منظورشده و به

است. رفتهیصورت پذ

های فراابتکاری، برنامه پاسخگویی بار، الگوریتم های شارژجایابی بهینه، خودروهای برقی، ایستگاههای کلیدی:  واژه
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رانیا ه،یاروم ،یدانشگاه آزاد اسالم ه،یبرق، واحد اروم یگروه مهندس ی مسئول :نشانی نویسنده
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مقدمه -1

خودروهای الکتریکی قابل شارژ،  ا توجه به روند پیشرفت فناوریب

زودی تعداد زیادی از خودروهای الکتریکی جهت شارژ  رود بهانتظار می

به شبکه قدرت متصل شوند. انرژی مورد نیاز برای شارژ این خودروها 

صورت انرژی الزم جهت تغذیه یک مجموعه بار اضافه برای شبکه  به

اثرات فنی بار اضافی تحمیل شده از  رکسازی است. دمدلقدرت قابل 

طرف این خودروها بر عملکرد شبکه قدرت، اهمیت بسیاری برای 

های متصدیان شبکه دارد. زیرا به کمک این مطالعات، متصدیان شبکه

 ریزی تقویت و توسعه آینده شبکه را بهقدرت قادر خواهند بود برنامه

الً شبکه توانایی تغذیه خودروهای الکتریکی را ای انجام دهند که اوگونه

صورت داشته باشد و ثانیاً عملکرد شبکه هنگام اتصال این خودروها به 

 و محیطی مزایای وجود بابهینه یا نزدیک به بهینه انجام شود. 

. دارد شبکه عملکرد روی بر منفی تاثیرات نقلیه وسایل شارژر اقتصادی

 متوالی دشارژ و شارژ علت به شبکه به یالکتریک خودروهای اتصال با

 برطرف برای راه بهترین که میگرد اعوجاج و هارمونی دچار برق شبکه

 تجدیدپذیر انرژی منابع شارژ های ایستگاه از استفاده مشکل این کردن

 .[1]است الکتریکی خودروها انرژی تامین منظور به... (   و خورشیدی)

را  یانرژ تیریدو مرحله مسئله مدمختلف عمدتاً در  یها یاستراتژ

کنند  و سپس  یم نییابتدا ساختار کنترل کننده را تع ند،ینما یحل م

کنترل  ستمیس یپارامترها یبرا یا نهیبه دنبال انتخاب مناسب و به

 یبازده ممیماکز هیدر ناح دیبریها  ستمیس یگردند تا اجزا یکننده م

 ،یها در خصوص انرژ دولت یقیتشو یها استی. سرندیبگخود قرار 

پراکنده  ریدپذیتجد یکاربرد منابع انرژ شیافزا یرا برا یادیز زهیانگ

از  یپراکنده  تجسم کل دیکاربرد موفق تول یکرده است. برا جادیا

محدوده  کی یو بارها رهیذخ د،یاست تا بتوان منابع تول ازین ستمیس

ه عنوان ب ایو  کپارچهیمستقل و  ستمیزسیر کیخاص را به عنوان 

است  داریشبکه متمرکز و پا کی دیکروگریدرنظرگرفت. م دیکروگریم

باشد.  یم یانرژ رهیو ذخ دیمنابع تول ،یکیالکتر یکه شامل انواع بارها

 یها ستمیزسیشده، ر عیتوز یشامل منابع انرژ دیکروگریاجزاء م

اطالعات مطمئن  تیریو مد من،یارتباطات و اتصال ا ت،یریکنترل و مد

هوشمند توجه  یمفهوم شبکه ها ریاخ ی[.در دهه ها2اشد]ب یم

 یچالش ها یراه حل قابل قبول برا کیپژوهشگران را به عنوان 

نو و  یها ینفوذ انرژ شیقدرت که به علت رشد بار، افزا  ستمیس

 یمواجه م عیپراکنده در سطح توز دیمنابع تول شیو آرا ریدپذیتجد

 ظرفیت نامناسب تعیین و ایابیج [4] در [.3شود را جلب کرده است]

 خودروهای توسعه بر ناخوشایندی اثرات میتواند شارژ های ایستگاه

 داشته خودروها رانندگان راحتی و شهری ترافیکی شبکه آرایش برقی،

 در ولتاژ پروفیل درجه کاهش و سیستم تلفات افزایش سبب نهایتا و

 وهایخودر صاحبان منظر از. گردد شبکه های شینه از برخی

 تردد در راحتی سبب بایست می شارژ های ایستگاه محل الکتریکی،

 مقاالت تاکنون. باشد شارژ تقاضای محل نزدیکی در و شده آنها

 خودروهای شارژ های ایستگاه بهینه جایابی مسئله بررسی به متعددی

 .اند پرداخته خودروها این شارژ های مدل و برقی

 با برقی خودروهای شارژ ایه ایستگاه بهینه جایابی، [5] در

. است شده پیشنهاد ای مرحله دو سازی بهینه روش یک از استفاده

 با شارژ های ایستگاه بهینه محل اول مرحله در شده، ارائه مدل مطابق

 شارژ ایستگاه هر دهی سرویس شعاع و محیطی های شاخص به توجه

 از شارژ یها ایستگاه این بهینه ظرفیت دوم، مرحله در میگردد تعیین

 هزینه از اعم شارژ های ایستگاه متداول های هزینه سازی کمینه طریق

 تلفات هزینه و برداری بهره هزینه نگهداری، هزینه گذاری، سرمایه

 .میشود ریزی برنامه

 مصرف افزایش برای بهینه شارژ پروفیل مورد در مطالعاتی، [6]در

 تأثیر بررسی همچنین به .است گرفته انجام باری کم ساعات در

 پارکینگ جایابی. است پرداخته توزیع شبکه بر شارژ پروفایل

 قابلیت و تلفات قیود کردن لحاظ با شبکه به متصل خودروهای

 .است شده سازی پیاده اقتصادی قیود صورت به اطمینان

 مسافت در سفر قابلیت وجود به نیاز و الکتریکی های خودرو تولید

 شارژ های ایستگاه گسترش به ازنی پیدایش موجب طوالنی های

 ارائه برای الزم شرایط بتوانند که هایی ایستگاه. شود می الکتریکی

 با. کنند فراهم ها خودرو به را الکتریکی انرژی از توجهی قابل مقدار

 و ایران در الکتریکی خودروهای از استفاده شدن فراگیر امکان به توجه

 در نزدیک ای آینده در شارژ های اهایستگ از برداری بهره به نیاز جهان،

 اکنون هم از دلیل، بدین. شد خواهد احساس ها کشور از بسیاری

 ریزی، برنامه مختلف های جنبه زمینه در ای گسترده های پژوهش

 رسیده انجام به الکتریکی شارژ های ایستگاه از برداری بهره و طراحی

 و پراکنده تولید منابع توأمان جایابی در، [7]در .است انجام حال در یا

 شبکه. اند شده مطالعه شعاعی توزیع شبکه در برقی خودروی پارکینگ

 گونه به پراکنده تولید منابع و ها پارکینگ حضور با مطالعه مورد توزیع

 تلفات نظر، مورد اطمینان قابلیت تأمین بر عالوه که یابد می ارتقا ای

 .برسد بهینه سطح به نیز

 کرده ارائه را هدفه چند الگوریتم یک مقاله این در نویسندگان، [8]در

 الکتریکی، های خودرو های پارکینگ تعداد آن سازی پیاده با که اند

 منابع انرژی بندی زمان همچنین و ها پارکینگ این ظرفیت و محل

 گردند می تعیین سیستم در توان کننده تامین

 شهری، قمناط در EV از استفاده افزایش به توجه با، [9] در

 تنظیمات برای EV شارژ تقاضای های مدل[ 10,11] در محققان

 توسعه را فضا-زمان مدل یک[ 12]  در و. اند کرده بررسی را شهری

 ادغام قدرت سیستم آنالیز یک با را نقل و حمل آنالیز یک که اند داده

 مبتنی EV شارژ تقاضای بینی پیش مدل یک[ 13] در و. است کرده

۲
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 ارائه را شهری منطقه یک در چندگانه شارژ های یستگاها با زمان بر

 ترافیک مدل یک با را شارژ ایستگاه یک در EV ورود نرخ آنها. اند داده

-زمان جنبه[ 14] همچنین و. است کرده بینی پیش سلول انتقال

 شبیه و سازی مدل از استفاده با را شارژ ایستگاه گیری قرار فضای

 در-[15]در  .اند زده تخمین واقعی رافیکت های داده مبنای بر سازی

 ساز یکپارچه یک منظر از هوشمند های پارکینگ مدلسازی مسئله

 در. است شده حل خود سود حداکثرسازی جهت در برقی های خودرو

 امنیتی قیود همراه به فنی و اقتصادی شاخص چندین شده ارائه مدل

 .است شده گرفته درنظر سیستم

 سطح در که است شده پیشنهاد دوگانه ریابتکا مدل یک[ 16]در

 شده ارائه برقی خودروهای شارژ پارکینگ برای جدید مدل یک اول،

 سطح در. کند می مدل دقیق روش به را EVs  های ویژگی که است

 در فنی های محدودیت اینکه از اطمینان برای جدید مدل یک دوم،

 کلی های هزینه رساندن حداقل به که حالی در توزیع های شبکه

 منابع ورود این، بر عالوه. شده گرفته نظر در است یافته توسعه سیستم

 ..است شده لحاظ هم را خورشیدی باد و PV همچون پذیر تجدید

 به خورشیدی شارژ تجهیزات ،(EV)  برقی خودروهای توسعه 

 برقی خودروهای برای بالقوه و پاک انرژی تامین زیرساختار یک عنوان

 در خورشیدی شارژ های ایستگاه اساساً[. 17]اند دهش درنظرگرفته

 می مستقر غیره و مسکونی های مجتمع تجاری، های ساختمان

 استراتژی بررسی جهت ای مالحظه قابل های . تالش[18]شوند

. اند گرفته صورت خورشیدی شارژ های ایستگاه انرژی مدیریت

  شبکه به  اتصال قابل هیبریدی برقی خودروهای شارژ های استراتژی

(PHEV)، از  یکیاز طرفی دیگر  .است شده مطرح [19]مرجع در

مدت  ،یبرق یاز خودروها یبردار هبهر  روشیپ یهاچالش نیبزرگتر

علت ه)ب یبردارموجود در مدت زمان بهره تیشارژ و محدود ادیزمان ز

شارژ  یهاستگاهیانتخاب محل ا نیباشد. بنابرایخودرو( م یباتر هیتخل

 یباال ذنفو بیشارژ در ظر سیباشد که ارائه سرو یبه نحو دیبا

تواند با انتخاب  یموضوع م نی. ادینما نیرا تضم یبرق یخودروها

 یها دسترسشارژ که در ان یهاستگاهیاحداث ا یبرا ییهامحل

 نی[. عالوه بر ا20] ردیتر باشد، صورت پذراحت یبرق یخودروها

مراجعه خودروها باشد  زانیمتناسب با م دیشارژ با یها ستگاهیا تیظرف

مالکان  یمعطل زانینشده و م جادیا یکیگونه ترافچیکه ه یبه طور

راه حل در مقاالت  نیحداقل مقدار ممکن شود. چند یبرق یخودروها

 یابیمساله ارائه شده است که تحت عنوان مکان نیا یطراح یبرا

ها بر اساس ز طرحا ی[. برخ21شده است ] فیشارژ تعر یهاستگاهیا

طرح ها  نیهستند. در ا یبرق یخودروها ازیمورد ن یتقاضا نیتام

  شود یزده م نیتوسط خودروها در ابتدا تخم یتوان درخواست زانیم

 یشده و به نحو یبندزیشارژ سا یهاهستگایها ااز طرح ی[. در برخ22]

هند د شیتحت پوشش را افزا یهاجاده زانیشوند که میم یابیمکان 

-یم ادیمساله ز ودیحالت حجم ق نیکه در انی[. با توجه به ا23-24]

 یجزئ صورتها را به استفاده و ان ودیبه ق یدهتوان از وزن یباشد، م

-26را کاهش داد. در مراجع ] ودیاز تابع هدف درنظر گرفت و تعداد ق

 یدیفوق در حالت چند ق حل مساله یبرا یتکامل یهاتمی[ از الگور25

 یهاستگاهیبه ا یدسترس زانی[ م28,27جع ]استفاده شده است. در مرا

مساله در نظر گرفته  یهر مسافرت به عنوان پارامترها نهیشارژ و هز

 به مربوط مفاهیم شده، پیشنهاد های EMS  از برخی در شده است.

 رسیدن منظور به هایی استراتژی توسعه و بررسی اقتصادی های بحث

 های محدودیت به باتوجه[. 29]است شده ارشگز سود حداکثر به

 برقراری برای گوناگونی های روش انرژی، تجدیدپذیر منابع از استفاده

 [.30]است شده ارائه ها ریزشبکه در انرژی تعادل

 انرژی، تعادل عدم از ناشی مشکالت حذف برای [31] مرجع در 

. تاس شده ترکیب انرژی کننده ذخیره با تجدیدپذیر های سیستم

 برنامه هوشمند، های شبکه تکنولوژی در اخیر های پیشرفت  بر عالوه

 به تقاضا، سمت منابع  از که افزاری نرم از استفاده با تقاضا، پاسخ ریزی

 با[32] مرجع در. است شده پذیر امکان نماید می استفاده بهینه صورت

 جهته، دو DC-DC شارژرهای و فتوولتائیک  آرایه سیستم یکپارچگی

  با مقایسه در بیشتری پذیری انعطاف خورشیدی شارژ های ایستگاه

 بر مبتنی خورشیدی های ایستگاه ساختار. دارند معمولی شارژ ایستگاه

 مبدل ماژول ،SST کنترلر از متشکل جامد حالت ترانسفورماتور

DC/AC مبدل ماژول جهته، دو DC/DC ماژول ایزوله، جهته دو 

DC/DC شارژرهای و فتوولتائیک، آرایه های  پانل برای جهته تک 

DC/DC شارژ های ایستگاه.باشد می برقی خودروهای برای جهته دو 

 به که باشد می کنترل قابل واحد یک عنوان به (PVCS) خورشیدی

 متوسط فرکانس ترانسفورماتور.  نماید می عمل فعال بار یک عنوان

 بسیار را PVCS حجم و شود می کارگرفته به توان انتقال برای

 و جهته دو  DC/DC شارژرهای کنترلرهای. نمود خواهد کوچکتر

 از استفاده با. باشد می تر راحت برقی خودروهای توان کنترل

 هزینه بنابراین و شده یکپارچه ها دستگاه جامد، حالت ترانسفورماتور

 کند. می پیدا کاهش یکپارچه سیستم

 یابی زمینه مکانبا توجه به مطالعات انجام شده پژوهشی در  

 و و بار پاسخگویی لحاظ با برقی خودروهای شارژ ایستگاه بهینه

پراکنده  دیدر نظر گرفتن منابع تول اقتصادی و و فنی های شاخص

 فراابتکاری های انجام نگرفته است در این مقاله با بکارگیری از لگوریتم

 رقابت -ژنتیک ترکیبی و ذرات ازدحام -ژنتیک ترکیبی ژنتیک،

است که در ادامه ساختار مقاله بصورت زیر  شده استفاده ستعماریا

میباشد در بخش دوم فرموالسیون روابط مساله بیان میگردد در بخش 

سوم به بیان روش پیشنهادی و داده های مساله  پرداخته میشود. و در 

بخش چهارم با توجه به برنامه های پاسخگویی بار در سناریو های 

روجی های شبیه سازی اورده شده و در نهایت در مختلف نتایج و خ

 بخش نهایی نتیجه گیری کلی بیان گردیده است.

۳
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 بیان مسأله -2

( 1ی )فتن کلیه عوامل در رابطهتابع هدف اصلی این مقاله با در نظر گر

-های مالی و فنی می( دارای آیتم1ی )نمایش داده شده است. رابطه

 باشد. 

 (1)                                                                                          

 باشند.  ضرایب وزنی می و  ،  ، در رابطه باال  

و به صورت عت بوده سا 24کننده مجموع تلفات در شبکه در طول بیان

 شود.زیر محاسبه می

                   )2( 

ام در ساعت iکننده جریان عبوری از خط بیان ( ، 2در رابطه )

t کننده مقاومت خط نیز بیان و  بودهامi .ام می باشد 

کننده میزان مجموع افت ولتاژ در شبکه در یانب ( ، 1در رابطه )

ه صورت ( بوده و بعت )پس از ورود منابع تجدید پذیرسا 24طول 

 شود. ( تعریف می3ی )رابطه

                              )3( 

ام tام در ساعت  iکننده ولتاژ در شینبیان ( ، 3) یدر رابطه

 باشد. می

تابع  است.کننده میزان هزینه مصرف انرژی نبیا (،  1ی )رابطه

ف انرژی شامل سه بخش اصلی است که به صورت زیر قابل هزینه مصر

 باشد:تعریف می

ای که بابت مصرف در شبکه به شرکت توزیع بایستی هزینه -1

 پرداخت گردد. 

ی توان کل دریافتی از شرکت برای پرداخت این هزینه ابتدا بایست

پذیر و خودروهای شود. با توجه به وجود منابع تجدیدتوزیع محاسبه 

ام به صورت tبرقی در شبکه، توان دریافتی از شرکت توزیع در ساعت 

 زیر محاسبه خواهد شد:

 

 (4)                             

 :هستند شرح زیر(، پارامترهای استفاده شده به4) یدر رابطه

: توان دریافتی از شرکت توزیع بر حسب کیلووات در  -

 ام tساعت 

 ام بر حسب کیلوواتtام در ساعت i: بار مصرفی در شین  -

 ام بر حسب کیلوواتtام در ساعت j: تلفات در خط  -

ر : توان تخلیه شده از خودروهای برقی به شبکه د -

 ام بر حسب کیلوواتtام در ساعت kایستگاه 

: توان شارژ شده از شبکه به خودروهای برقی در ایستگاه  -

k ام در ساعتtام بر حسب کیلووات 

ده در بخش بادی واحد تولید : توان تولید ش -

 ام بر حسب کیلوواتtپذیر در ساعت تجدید

در بخش خورشیدی واحد تولید  : توان تولید شده -

 ام بر حسب کیلوواتtپذیر در ساعت تجدید

ه ترتیب تعداد شین، ب و  ،   -

. با هستندهای شارژ و دشارژ خودروهای برقی در شبکه خط و ایستگاه

-ی( ، م4ی )با استفاده از رابطهمحاسبه توان دریافتی از شرکت توزیع )

پرداخته شود  ای که باید به شرکت توزیع( هزینه5ی )توان از رابطه

 20محاسبه کرد. در این رابطه فرض شده است که شرکت توزیع سود 

 درصدی برای خود در نظر بگیرد.

                                          )5( 

ن کننده هزینه انرژی خریداری شده توسط بیا ،( 5ی )در رابطه

باشد. در ام از واحدهای نیروگاهی شبکه میtشرکت توزیع در ساعت 

(، قیمت انرژی در هر ساعت بر حسب دالر ) با در نظر گرفتن 1جدول )

 سه بازه زمانی، کم باری، میان باری و پیک بار( نمایش داده شده است. 

عالوه بر  های شارژی در ایستگاهارژ خودروهای برقهزینه شارژ و دش

ل شبکه به شرکت توزیع پرداخته ای که بابت مصرف انرژی در کهزینه

ز حضور خودروهای برقی در شبکه دو هزینه زیر که ناشی ا ،شودمی

 باشد نیز باید در نظر گرفته شود:می

ها باید از م شارژ خودروهای برقی در ایستگاهای که به هنگاهزینه -2

 ودرو دریافت گردد.مالکین خ

ای که به هنگام تخلیه باتری خودروهای برقی به شبکه به هزینه -3

 مالکان آنها باید پرداخت گردد.

(، نمایش داده شده است. 6ی )ها در رابطهمجموع این هزینه

 منظور تشویق مشتریانشود بهگونه که در این رابطه دیده میهمان

های خود به شبکه، هزینه یلیه توان باتر)مالکان خودرو( جهت تخ

درصد بیشتر از هزینه شارژ  10تخلیه یک کیلووات توان به شبکه 

، که با توجه به یزان یک کیلووات از طریق شبکه استخودرو به م

افزایش قیمت ذاتی قیمت انرژی در ساعات پیک بار، سود قابل قبولی 

 توسط مالکین خودرو دریافت خواهد شد.

                                           (6)                                       

(  نمایش 1میزان سود و هزینه مالک خودروهای برقی در جدول ) 

 داده شده است:

 

 

 

 

۴



 منیره احمدی، سید حسین حسینی، مرتضی فرسادی
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 محاسبه سود مالکان خودروهای برقی ( 1جدول )
 اوج بار باریمیان کم باری دوره

 ]19-22[ ]10-18[ ]23-9[ زمانی  بازه

قیمت هر کیلووات ساعت ) بر 

 حسب دالر(

10 15 20 

قیمت خریداری انرژی توسط 

 مالک خودرواز شرکت توزیع 

12 18 24 

قیمت فروش انرژی به شرکت 

 توزیع توسط مالک خودرو

11 5 /16 22 

-شود، مالکان خودرو می( دیده می1گونه که در جدول )همان      

باری ) که باری و میانریکی را در ساعات کموانند انرژی الکتت

)  قیمت انرژی کمتر است( خریداری نموده و در ساعات پیک بار

 توانند انرژی را به فروش برسانند.  که قیمت انرژی باالتر است( می

( 7ی )صورت رابطهکننده تابع هزینه بوده و بهبیان  f3(،1در رابطه ی )

 هد شد. محاسبه خوا

                                                              )7(  

که های مورد استفاده در تابع  هدف )که پارامتربا توجه به این

، لذا یستندباشند( از یک نوع نامل هزینه، تلفات و افت ولتاژ میش

 ها نسبت به حالت اولیهکمیت این سازیبایستی تابع هدف با پریونیت

وجود ندارد( اصالح حالتی که در آن ایستگاه شارژ خودروهای برقی )

ناشی از عملکرد  کننده تاثیر قیودبیان (، 1ی )شود. در رابطه

و در صورتی که قیود مساله رعایت گردند، مقدار است خودروهای برقی 

ی به صورت رابطه شد به طور کلی مقدار برابر با صفر خواهد  

 شود:(، محاسبه می8)

                                                           )8(                                            

یک عدد   اند و تعداد قیود رعایت نشده n(، 8ی )در رابطه 

ی هاتر از مقادیر مربوط به بخشمعموال بزرگ باشد.ثابت می

به منظور تبدیل مساله  شود. تابع اصلی تابع هدف در نظر گرفته می

به یک مساله قابل حل با الگوریتم فراابتکاری و دخالت دادن قیود در 

 تابع هدف تعریف شده است.

 

 هدفه فازی چند  -2-1
با توجه به این که توابع هدف ارائه شده در این تحقیق بیشتر از یک 

باشد، برای حل این مساله بهینه سازی چند هدفه باید از تابع هدف می

بایست روشی برای به های چند هدفه استفاده کرد. بنابراین میروش

مکن دست آوردن یک پاسخ بینابین این توابع هدف پیدا کنیم، زیرا م

است بهبود یکی از توابع هدف موجب بدتر شدن سایر توابع شود. در 

کار استفاده شده . بر این اساس سازی برای ایناین تحقیق از روش فازی

ابتدا مقدار حداکثر و حداقل هر یک از توابع هدف به طور جداگانه 

 سازی همزمان این توابع، هر شود. در مرحله بعد برای بهینهمحاسبه می

 شکلشود. کدام به عنوان یک تابع عضویت برای فازی ساری معرفی می

 دهد.ها را در این تحقیق نشان می( سطح موفقیت تابع عضویت1)

  

1 

f
min

 f
max

 
f
i
(s

ij
) 

µ
k

 

 
 فازی اهداف برای موفقیت سطح (1) شکل

 

در هر تکرار مقدار هر تابع هدف با توجه به تابع عضویت فازی طبق 

 شود که :( محاسبه می9رابطه)

(9)    
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تابع هدف هموراه عددی در بازه  رچهارشود که هاین امر موجب می

[. پس از نرمالیزه شدن، تابع 32[  و به صورت نرمالیزه باشد ]0و1]

باشد، هدف جدید حداقل کردن ماکزیمم توابع هدف نرمالیزه شده می

برابر است با  ICA  یعنی در هر تکرار، برازندگی هر بردار در الگوریتم

تابع هدف نرمالیزه شده در بین چهار تابع هدف نرمالیزه شده  بزرگترین

 ( خواهد شد.10باشد. بنابراین تابع هدف نهایی به صورت رابطه )می

(10) 

1 2 3 4min(max( ( ), ( ), ( ), ( )))f f f f    
 

 قیود مساله  -2-2
توان به ساله در نظر گرفته شده است را میقیودی که برای م

 صورت زیر بیان کرد:

 ژ و دشارژقید میزان شار -1

در هر ایستگاه بایستی از ظرفیت  ان شارژ و دشارژ در هر لحظهمیز

 آن ایستگاه همواره کوچکتر باشد. 
 

 

                            )9(  

کننده میزان به تر تیب بیان و (، 9در رابطه )

بیان  باشند. می tاعت در س iشارژ و دشارژ درایستگاه شماره 

-کننده تعداد ایستگاهنیز بیان nبوده و  iکننده ظرفیت ایستگاه شماره 

 باشد. های شارژ و دشارژ می

 قید مجموع شارژ و دشارژ  -2

و دشارژ دو سویه کوچک در هر ایستگاه چندین دستگاه شارژر 

ی تعدادی در ها ممکن است در هر ساعتشود و این دستگاهاستفاده می

۵
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حال شارژ و تعدادی در حال دشارژ خودروهای برقی باشند. مجموع 

ا ظرفیت کلی ایستگاه را هیت توان تبادل شده در این دستگاهظرف

رژ بایستی نماید. در هر ایستگاه مجموع کل توان شارژ و دشاتعیین می

 تر باشد:از ظرفیت ایستگاه کوچک

 
                 (10     )                                                        

بینی صورت پذیرفته از نحوه تبادل خودروهای قید مربوط به پیش -3

 برقی باشبکه

 ( منهایشده به خودروهای برقی )از شبکه مجموع توان شارژ

ستی برابر با از خودروهای برقی( بایمجموع توان دشارژ شده به شبکه )

صورت ای بهبینی شده  باشد. درواقع می توان را بطهتوان پیش میزان

 زیر برای این قید در نظر گرفت:

                     )11( 

بینی شده برای ن مصرفی پیشمیزان توا در رابطه باال 

 دهد. را نمایش می tی خودروهای برقی در شبکه در ساعت مجموعه

 پیاده سازی برنامه پاسخ تقاضا -3

مدل برنامه پاسخ بار قیمت محور  ارائه شده در این مقاله، شیفت در 

تواند اتفاق دل برنامه پاسخ بار قیمت محور میبار و قطع بار هر دو در م

ل بندی زمان های مصرف و انتقارفتار مشتری ها با قیمت بیفتد و

باری، رفتار مشتری را بهینه های کمنتقاضا از زمان پیک بار به زما

محور،  بر روی میزان مصرف  تاثیر برنامه پاسخ بار قیمت خواهد شد.

 صورت زیر تعریف شود:تواند توسط ضریب حساسیت بهها، میمشتری

                             )12( 

(. در s=1,2,3,…,T)است بیان کننده زمان  sدر این رابطه 

 ( پارامترهای موجود در رابطه به صورت زیر تعریف شده اند:12رابطه )

:  تغییرات بار مصرفی پس از اجرای برنامه پاسخ بار قیمت محور  

 )قیمت محور(

 : بار مصرفی قبل از برنامه پاسخ بار قیمت محور 

 از اجرای برنامه پاسخ بار قیمت محور : تغییرات قیمت برق پس 

 : قیمت برق قبل از برنامه پاسخ بار قیمت محور 

تواند تلف تفاوت کند، پاسخ مشتری میهای مخاگر قیمت برق در دوره

اند تول  به این صورت است که، مشتری میبه دو صورت باشد. پاسخ او

دیگر منتقل کند را  هایبه دوره تواند آنهاتنها برخی از بارهایی که نمی

منظور بارهای روشنایی(. چنین بارهایی که تنها در یک روشن نماید )

-نامیده می باشند، بارهای حساس به خود یدوره دارای حساسیت م

است. پاسخ شوند. ضریب حساسیت برای این نوع بارها همواره منفی 

را از دوره پیک به از بارها توان برخی دوم به این صورت است که، می

د. چنین رفتاری حساسیت های غیر پیک یا کم مصرف منتقل نمودوره

-رزیابی میاای نامیده شده و با ضریب حساسیت متقاطع چند مرحله

. جزئیات مربوط به استشود. این ضریب حساسیت همواره مثبت 

 :استتوصیف ریاضی مساله در این حالت به شرح زیر 

نامیده  ضریب حساسیت، خودی ،  = t sزمانی که  -1

همواره منفی  تواند اتفاق بیفتد و می شود. تنها قطع بار می

 خواهد بود.

، ضریب حساسیت متقاطع  باشد،  زمانی که  -2

تواند اتفاق بیفتد و شود. در این حالت شیفت بار مینامیده می

واره مثبت خواهد بود و در ادامه تغییرات بار نیز مثبت هم 

 خواهد بود. 

پس از برنامه پاسخ بار قیمت محور،  طبق رابطه ، )(تغییرات بار 

 ( به صورت زیر محاسبه خواهد شد. 13)

 
(13 )                                                                         

نامه پاسخ بار قیمت تغییرات بار پس از بر که در این رابطه، 

 .محور است

دست آمده از ز برنامه پاسخ بار قیمت محور، درآمد بهبا استفاده ا

فروش توان تغییر خواهد کرد. اختالف درآمد ناشی از فروش توان، قبل 

( 14ن با استفاده از رابطه )و بعد از اجرای برنامه پاسخ بار مبتنی بر زما

 .این اختالف را نمایش می دهد  محاسبه خواهد شد. 

                                     )14( 

در برنامه پاسخ تقاضا، ضریب حساسیت بار نسبت به تغییرات 

اسخ تقاضا زمانی قیمت نقش مهمی در محاسبات مربوط به برنامه پ

ها نسبت به عکس العمل مشتریدارد. این ضریب که ناشی از میزان 

اشد و به پارامترهایی مهمی از قبیل رفتار اجتماعی، بتغییر قیمت می

فرهنگی و اقتصادی بستگی دارد.  ضریب حساسیت در این مقاله از 

 مده است دست آبه ]11[ مرجع
ات قیمت در طول ضریب حساسیت بار نسبت به تغییر( 2جدول )

 های های مختلفهدور
  کم باری میان باری پیک بار

 کم باری -0/ 2 0/ 008 0/ 006

 میان باری 0/ 01 -0/ 2 0/ 008

 پیک بار 0/ 012 0/ 016 -0/ 2

حداکثر میزان تغییرات مجاز بار در برنامه پاسخ تقاضای قیمت 

باری محور بایستی محدود گردد تا از انتقال بیش از حد بارها به کم 

شود چون در غیر این صورت با انتقال محدود نشده بارها از  یجلوگیر

پیک بار و مبان باری، به سمت کم باری، یک پیک بار جدید ایجاد 

خواهد شد. در این مقاله حداکثر میزان تغییرات مجاز بار در برنامه 

بینی شده محدود شده است. در تقاضا به ده درصد بار اولیه پیش پاسخ

بارها تنها مجاز به ده درصد کاهش یا افزایش بار در طول ساعت  واقع

 باشند. میهای مختلف 

۶
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 حل مساله در شبکه تست نمونه -4

مقاله به عنوان شبکه تست در این  IEEEشین استاندارد  69شبکه 

منظور حل مساله فوق از  مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.  به

ری ازدحام ذرات و رقابت استعما های فرابتکاری ژنتیک،الگوریتم

ها ابتدا مساله با استفاده از سازیاستفاده شده است. در طول شبیه

دست آمده در الگوریتم ژنتیک به نتایج به الگوریتم ژنتیک حل شده و

عنوان ورودی به دو الگوریتم ازدحام ذرات و رقابت استعماری ارائه شده 

های شارژ و دشارژ ی مساله شامل مکان احداث ایستگاهاست. متغیرها

د. فرض شده است باشها میو وضعیت شارژ و دشارژ در ایستگاهبوده 

، موجود باشند. . عالوه بر 61و 63های که دو منبع تجدیدپذیر در شین

این مجموع توان مصرفی در مجموع خودروهای برقی در شبکه در هر 

باشد. از عدم قطعیت  ه های مساله میلحظه مشخص بوده و جزء داد

پذیر صرف نظر شده است و فرض شده است که پروفایل منابع تجدید

( 2ورت شکل )تولید توان الکتریکی در منابع بادی و خورشیدی به ص

-ای هر دو منبع بادی و خورشیدی میپذیر دارباشد. هر واحد تجدید

و خورشیدی برابر  باشد. حداکثر توان قابل تولید در کل مجموعه بادی

در نظر گرفته شده است و فرض شده است که هر یک از  مگا وات1با 

را داشته  واتمگا 5/0منابع بادی و خورشیدی توانایی تولید حداکثر 

-یابی شدهریتم ژنتیک مکانپذیر با استفاده از الگوباشند. منابع تجدید

که و افت ولتاژ اند. مکان آنها به نحوی انتخاب شده است که تلفات شب

 در شبکه توزیع حداقل گردند. 
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برحسب کیلووات( در منبع تجدید پذیر ) توان تولیدی در( 2)شکل

 زمان های مختلف شبانه روز

در شبکه تست مورد بحث، فرض شده است که دو ایستگاه شارژ 

( ، 4در شکل ) . داشته باشیم واتمگا 5/1خودروهای برقی با ظرفیت 

اده شده است. در شکل مجموع بار مصرفی خودروهای برقی نمایش د

باشد یزان مصرف خودروهای برقی منفی میهایی که مفوق در ساعت

ی خودروهای برقی در حال تزریق توان به این معنی است که مجموعه

هایی که میزان مصرف خودروهای هستند و در ساعتاکتیو به شبکه 

باشد به این معنی است که خودروهای برقی در حال برقی مثبت 

شین مورد بحث میزان  69. در شبکه هستنددریافت انرژی از شبکه 

در حالتی که هیچ ساعت( در شبکه  24مصرف توان اکتیو ) در مجموع 

برنامه پاسخ تقاضا  پذیر و خودرو برقی وجود ندارد وگونه منبع تجدید

است. زمانی که دو منبع  واتمگا 73شود، برابر با نیز اجرا نمی

شود میزان توان درخواستی از شبکه به تجدیدپذیر در نظر گرفته می

 47در این مقاله با داشتن انرژی کل روزانه یابد. کاهش می واتمگا 47

ساعت(، خودروهای برقی را طوری استفاده  24وات  )در مجموع مگا

داشته باشیم و صاف ترین  خواهیم کرد که حداقل نوسانات فرکانسی را

منحنی بار را داشته باشیم. در واقع رفتار خودروهای برقی را با رعایت 

ریزی سازی انحراف فرکانسی و یکنواخت کردن منحنی بار برنامهحداقل

 ایم. کرده

 با شارژ جایگاه به و خروج خودروها ورود زمان که است اشاره به الزم

 حشور و میگردد تولید تصادفی صورت هب شده ذکر توزیع تابع به توجه

 میشود، گرفته نظر در درصد 30 نفوذ با سطح شارژ جایگاه در خودروها

 های برنامه ( منحنی3شکل ) در بار، منحنی با مطابق سپس

 . می گیرد انجام دشارژ خودروها/شارژ

 
 مورد سیستم در خودروها دشارژ/شارژ ( برنامه های3شکل )

مطالعه
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 69( میزان مصرف خودروهای برقی وسایر بارها در شبکه 4شکل )

  IEEEشین استاندارد 

-های فرامساله با استفاده از الگوریتمحل  -5

 ابتکاری

 حل مساله با استفاده از الگوریتم ژنتیک -1-5
های صورت پذیرفته در این بخش از الگوریتم ژنتیک سازیدر شبیه

 80است. از اپراتور تقاطع چند سطحی بر روی باینری استفاده شده 

۷
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درصد  30درصد اعضای هر نسل  استفاده شده و اپراتور جهش بر روی 

درصد از بیت های هر کروموزوم اعمال  30از اعضای هر نسل و بر روی 

های این بخش در شکل سازیمه نتایج مربوط به شبیهشده است. در ادا

 است.  ( نمایش داده شده10( الی )5های )

 
 منحنی تابع هدف در الگوریتم ژنتیک( 5شکل )

 
های شارژ خودروها در اعضای نسل در منحنی مجموع هزینه( 6شکل )

 طول الگوریتم ژنتیک

 
های دشارژخودروها در  اعضای نسل منحنی مجموع هزینه( 7شکل )

 در طول الگوریتم ژنتیک

 
مجموعه اعضای منحنی مربوط به مجموع تلفات شبکه در ( 8شکل )

 نسل در طول الگوریتم ژنتیک

 
( منحنی مربوط به مجموع افت ولتاژ شبکه در طول الگوریتم 9شکل )

 ژنتیک

 
منحنی مربوط به مجموع توان کل کشیده شده در شبکه در ( 10شکل )

 طول الگوریتم ژنتیک

دهد که در ( نشان می10( الی )5های )دست آمده در شکلنتایج به

ن کشیده شده و توا هدف، تلفات، افت ولتاژ یتم ژنتیک، تابعطول الگور

خودروهای های شارژ و دشارژ یابند ولی هزینهاز شین مرجع کاهش می

-رهیابد. در واقع در نقطه کار بهینه، میزان بهبرقی در شبکه افزایش می

برداری از خودروهای برقی در شبکه افزایش یافته و خودروهای برقی 

شده نیز در شبکه خواهند داشت. میزان توان کل کشیده  نفوذ بیشتری

یابد. در نقطه کار بهینه توان کشیده شده در طول الگوریتم کاهش می

چنین افت در نتیجه میزان تلفات خطوط و هم از منبع کاهش یافته و

های بهینه هش خواهد یافت. در این حالت مکانولتاژ در شبکه نیز کا

ای شماره هارژ و دشارژ  خودروهای برقی شینشبرای ایجاد ایستگاه 

در دو  نهیشارژ و دشارژ به زانیم باشند.چهار و شین شماره یک می

 داده شده است. شیساعت نما 24( در طول 11در شکل ) ستگاهیا

( 11زمانی که میزان شارژ و دشارژ در دو ایستگاه به صورت شکل )

ت ولتاژ حداقل مقدار باشد، هزینه ها و هم چنین تلفات توان و اف

 ممکن خواهد بود. 
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 میزان شارژ و دشارژ بهینه در ایستگاه ها( 11شکل )
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 –حل مساله با الگوریتم ترکیبی ژنتیک  -2-5

 ازدحام ذرات

های شارژ بی بهینه و عملکرد بهینه ایستگاهدر این بخش مساله جایا

ک الگوریتم ترکیبی حل خواهیم خودروهای برقی را با استفاده از ی

های ژنتیک و ازدحام ذرات این الگوریتم ترکیبی از الگوریتمکرد. در 

(PSO)  در کنار یکدیگر استفاده خواهیم کرد. در الگوریتم ترکیبی

مورد نظر تابع هدف به دو قسمت مجزا تقسیم شده و در ابتدا جواب 

شبکه توسط الگوریتم  بهینه با در نظر گرفتن تلفات شبکه و افت ولتاژ

دست آمده از های بهیک مشخص خواهد شد. در ادامه جوابژنت

عنوان ورودی به الگوریتم ازدحام ذرات داده خواهد الگوریتم ژنتیک به

های هزینه خرید توان از شبکه، هزینه شد. در الگوریتم ازدحام ذرات

 های مربوط به دشارژط به شارژ خودروهای برقی و هزینهمربو

خودروهای برقی بهینه خواهند شد. در هر دو الگوریتم متغیرهای 

مان موقعیت دو مساله مشابه هم بوده و درواقع متغیرهای مساله ه

چنین وضعیت شارژ و دشارژ در دو ایستگاه شارژ ایستگاه شارژ و هم

می باشد. برای حل مساله جایابی بهینه ایستگاه شارژ خودروهای برقی 

از الگوریتم ازدحام ذرات خودروهای برقی در شبکه  و عملکرد بهینه

استفاده خواهیم کرد. در الگوریتم انبوه ذرات باینری فضای باینری 

هایی بوده و تمامی متغیرها رشتههایی باینری ها( کمیتجستجو)جواب

در واقع  .هستند)مانند کروموزوم های الگوریتم ژنتیک( از صفر و یک 

ای از صفر و یک کان هر ذره یا ذره( یک رشتهمدر مساله ما هر جواب )

چنین ی مساله خواهد بود. همهاهایی برابر با تعداد شینبا تعداد بیت

 ای از مقادیر صفر و یک خواهد بود. سرعت نیز رشته

دهد که در دست آمده در این بخش نشان میبه طور کلی نتایج به

وریتم ازدحام ذرات، مرحله در الگ 1500پاسخ بهینه نهایی پس از 

میزان تلفات و هزینه کل در طول الگوریتم ازدحام ذرات )نسبت به 

( به هستندموقعیت اولیه ذرات که خروجی های الگوریتم ژنتیک 

شارژ و های مربوط به اند. اما هزینهافزایش داشته%01/0و  %9/0ترتیب 

یب چنین افت ولتاژ و تابع هدف بترتدشارژ خودروهای برقی و هم

اند. در واقع با توجه به کاهش یافته%48/3و  4/12%، 3/0%،  27/0%

کاهش یافته است لذا روند مشاهده  %48/3که تابع هدف به میزان ابن

باشد چون تابع هدف وریتم ازدحام ذرات مورد تایید میشده در الگ

روندی نزولی داشته است. البته ذکر این نکته نیز الزم است که در  

های که افزایش داشته اند میزان افزایش بسیار ناچیز بوده و پارامتر

می باشد. علت افزایش برخی  %9/0حداکثر مقدار افزایش در حدود 

باید داشته باشند را می توان پارامترها که بایستی در کل روندی نزولی 

گونه تفسیر کرد که چون در بخش ژنتیک و بخش ازدحام ذرات این

باشد و زدحام ذرات ، تابع هدف متفاوت میا -یکالگوریتم ترکیبی ژنت

های مربوط به شارژ و دشارژ و بخش ژنتیک الگوریتم ترکیبی هزینهدر 

اند، لذا برخی پارامترهای بهینه ینه خرید توان در نظر گرفته نشدههز

شده در الگوریتم ژنتیک زمانی که با در نظر گرفتن پارامترهای دیگر 

بند تا یاشوند لذا کمی افزایش میات بهینه میحام ذردر الگوریتم ازد

موارد هزینه های ذکر شده( کاهش یافته و در عوض پارامترهای جدید )

در کل تابع هدف جدید روندی نزولی به سمت پاسخ بهینه داشته 

باشد. البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که آنالیزهای صورت 

دست آمده بر روی های بهاسخی جمع پپذیرفته در این بخش بر رو

مجموعه ذرات بحث شده است و در ادامه آنالیز نتایج بر روی پاسخ 

 بهینه نهایی صورت خواهد پذیرفت. 

-ژنتیک در ادامه پاسخ بهینه نهایی که با استفاده از آنالیز ترکیبی

ایم را مشخص خواهیم کرد و سپس پاسخ ازدحام ذرات به دست آورده

ازدحام ذرات را با  -ده در الگوریتم ترکیبی ژنتیکدست آمبهینه به

رد. در دست آمده در الگوریتم ژنتیک مقایسه خواهیم کپاسخ بهینه به

دست آمده در دو حالت استفاده از الگوریتم ( ، پاسخ بهینه به3جدول )

ازدحام ذرات نمایش داده  -ژنتیک و استفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتیک

 شده است. 

دست آمده در شود، نتایج به( دیده می3ونه که در جدول )گهمان

ازدحام ذرات شبیه هم  -الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ترکیبی ژنتیک

 بوده و تنها پارامتر افت ولتاژ نسبت به الگوریتم ژنتیک بهبود قابل

های مربوط به شارژ و دشارژ توجهی داشته است. در مورد هزینه

باشد. الگوریتم ن کاهش نسبتا ً قابل توجه میمیزاخودروهای برقی نیز 

ستگاه شارژ ازدحام ذرات، محل بهینه برای ایجاد ای -ترکیبی ژنتیک

ر کند، دهای شماره یک و سیزده پیشنهاد میخودروهای برقی را شین

های شماره یک و شماره چهار به حالی که در الگوریتم ژنتیک شین

خودروهای برقی پیشنهاد شده  های شارژهعنوان محل ایجاد ایستگا

ازدحام  -که تابع هدف در الگوریتم ترکیبی ژنتیکبود. با توجه به این

های تر برای ایجاد ایستگاهمقدار کمتری دارد لذا محل مناسب ذرات

های شماره سیزده و شماره یک بایستی در شارژ خودروهای برقی، شین

 نظر گرفته شود. 

کننده میزان شارژ در تیب بیانتر( به13( و )12های )شکل

گونه که در این دو باشند. همانهای شماره یک و شماره دو میایستگاه

شود منحنی شارژ دو ایستگاه تقریبا ً شبیه هم بوده و در شکل دیده می

باشد. در ایستگاه شماره یک گاه شماره دو این شباهت بیشتر میایست

وریتم ژنتیک کاهش به الگمیزان شارژ در الگوریتم ترکیبی نسبت 

کننده میزان دشارژ ترتیب بیان(، به15(و )14های )داشته است. شکل

گونه که در این باشند. همانه یک و شماره دو میهای شماردر ایستگاه

های مربوط به دشارژ دو ایستگاه در شوند منحنیدو شکل دیده می

ذرات شباهت  ازدحام -الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ترکیبی ژنتیک

شماره  زیادی دارند، که البته این شباهت در منحنی دشارژ ایستگاه

های دشارژ ایستگاه شماره دو، در الگوریتم یک بیشتر بوده و در منحنی

وریتم ژنتیک کاهش یافته است. ترکیبی میزان دشارژ نسبت به الگ

که  توان به این صورت انجام دادبندی کلی آنالیز این بخش را میجمع

ه هر دو الگوریتم ژنتیک و ترکیبی به نتایجی تقریبا ً مشابه هم رسید

-کند و همدست آمده را تایید میاست که این موضوع صحت نتایج به

دست آمده در الگوریتم که اندازه تابع هدف بهچنین با توجه به این

۹
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می  ازدحام ذرات نسبت به الگوریتم ژنتیک کوچکتر -ترکیبی ژنتیک

دست آمده در توان همان نتایج بهینه بهتر را میذا پاسخ بهینهباشد ل

 ازدحام ذرات در نظر گرفت. -الگوریتم ترکیبی ژنتیک
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مقایسه میزان شارژ بهینه در ایستگاه شماره یک در ( 12شکل )

 ازدحام ذرات  –الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ترکیبی ژنتیک 
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مقایسه میزان شارژ بهینه در ایستگاه شماره دو در ( 13شکل )

 ازدحام ذرات -الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ترکیبی ژنتیک
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مقایسه میزان دشارژ بهینه در ایستگاه شماره یک در ( 14شکل )

 ام ذراتازدح –الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ترکیبی ژنتیک 
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مقایسه میزان دشارژ بهینه در ایستگاه شماره دو در ( 15شکل )

 ازدحام ذرات  -الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ترکیبی ژنتیک

 –حل مساله با الگوریتم ترکیبی ژنتیک  -3-5

 رقابت استعماری

رژ این بخش مساله جایابای و برنامه ریزی بهینه ایستگاه های شادر 

رقابت -خودروهای برقی را با استفاده از الگوریتم  ترکیبی ژنتیک

در این بخش کلیه پارامترهای مربوط به استعماری حل خواهیم کرد. 

مساله که شامل تلفات شبکه، افت ولتاژ و هزینه های شارژ و دشارژ و 

-پاسخچنین را در نظر گرفته و هم هزینه خرید توان از شبکه هستند

-عنوان جوابدست آمده را بهت آمده از الگوریتم ژنتیک بهدسهای به

مل دو عاهای اولیه در نظر خواهیم گرفت. در الگوریتم ژنتیک تنها 

عنوان پارامترهای تابع هدف در نظر تلفات و افت ولتاژ در شبکه به

گرفته شده بودند و با استفاده از الگوریتم ژنتیک این دو مقدار بهینه 

رقابت استعماری ، نتایج  -نتیکر ادامه الگوریتم ترکیبی ژگردیده اند. د

عنوان الگوریتم ژنتیک بهدست آمده برای تلفات و افت ولتاژ در به

وضعیت اولیه کشورها( به بخش رقابت استعماری الگوریتم ورودی )

رقابت استعماری  الگوریتم ترکیبی داده شده و سپس در بخش 

های شارژ مترهای تلفات، افت ولتاژ، هزینها، با در نظر گرفتن پارترکیبی

و دشارژ و هزینه خرید توان از شبکه، پاسخ بهینه نهایی مساله مشخص 

های صورت پذیرفته در الگوریتم رقابت سازیدر شبیهخواهد گردید. 

عدد در نظر گرفته شده و  50استعماری، تعداد اولیه کشورها برابر با 

 باشد. عدد می 10ورهای برابر با تعداد امپراط

های مختلف تابع هدف در دست آمده برای بخش( نتایج به4در جدول )

 -ازدحام ذرات و ترکیبی ژنتیک  -سه الگوریتم ژنتیک، ترکیبی ژنتیک

گونه که در این جدول تعماری نمایش داده شده است. همانرقابت اس

رقابت  -دست آمده برای الگوریتم ترکیبی ژنتیکشود نتایج بهدیده می

ازدحام ذرات بوده و نتایج  -یکاستعماری بهتر از الگوریتم ترکیبی ژنت

رقابت استعماری بهتر از  -مده در الگوریتم ترکیبی ژنتیکدست آبه

 باشد. ازدحام ذارت می -تم ترکیبی ژنتیکدست آمده در الگورینتایج به

محل بهینه ایجاد ایستگاه شارژ خودروهای برقی در الگوریتم 

-های شماره دو و پانزده میرقابت استعماری ، شین -کیبی ژنتیکتر

های ازدحام ذرات شین -باشد در حالی که الگوریتم ترکیبی ژنتیک

۱۰



 منیره احمدی، سید حسین حسینی، مرتضی فرسادی
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ی شماره یک و چهار را هایک و سیزده و الگوریتم ژنتیک شینشماره 

های سخکه الگوریتم رقابت استعماری پاکرد. با توجه به اینپیشنهاد می

های شارژ خودروهای دهد لذا محل احداث ایستگاهایش میبهتری را نم

کنیم. با توجه به های شماره دو و پانزده انتخاب میبرقی را شین

مده در خصوص محل دست آهای بهها در شبکه، جوابموقعیت شین

تقریبا در دو الگوریتم مشابه بوده و تفاوت زیادی با  هااحداث شین

 یکدیگر ندارند.
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(  الگوی دشارژ بهینه در ایستگاه شماره دو در الگوریتم های 16شکل )

 رقابت استعماری -ازدحام ذرات و ژنتیک -ژنتیک، ژنتیک
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(  الگوی شارژ بهینه در ایستگاه شماره دو در الگوریتم های 17شکل )

 رقابت استعماری -یکازدحام ذرات و ژنت -ژنتیک، ژنتیک
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( الگوی شارژ بهینه در ایستگاه شماره یک در الگوریتم های 18شکل )

 رقابت استعماری -ازدحام ذرات و ژنتیک -ژنتیک، ژنتیک
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( الگوی دشارژ بهینه در ایستگاه شماره یک در الگوریتم 19شکل )

 رقابت استعماری -ازدحام ذرات و ژنتیک -ژنتیک های ژنتیک،

ساعت  24( الگوهای شارژ بهینه در طول 19( الی )16های )در شکل

 -ازدحام ذرات و ژنتیک -روز در سه الگوریتم ژنتیک ، ژنتیکشبانه

ها گونه که در این شکلاند. همانرقابت استعماری نمایش داده شده

آمده در سه الگوریتم الگوی تقریبا ً دست های بهشوند، پاسخیده مید

کنند با توجه ها پیشنهاد میرا برای شارژ و دشارژ در ایستگاهمشابهی 

ها، کاهش تلفات و اف تابع هدف )شامل کاهش هزینهکه اهدبه این

رقابت استعماری بیشتر  -کاهش افت ولتاژ( در الگوریتم ترکیبی ژنتیک

دشارژ ارائه شده در الگوریتم ترکیبی برآورده شده بود لذا الگوی شارژ و 

رقابت استعماری به عنوان پاسخ بهینه نهایی در نظر گرفته  -ژنتیک

 خواهد شد. 

 گیرینتیجه -5

یزززی های شارژ و دشارژ و برنامهیابی احداث ایستگاهدر این مقاله مکان ر

سززت. در در ایستگاهبهینه خودروهای برقی  ها مورد بررسی قرار گرفته ا

نززه دف اصلی این مقاله دستیابی به الگواقع ه شززارژ بهی وهایی شارژ و د

نززههای مناسبی از شبکه در محل هززا را است، به نحوی که این کار هزی

کاهش داده و برخی اهداف تکنیکنال را در شبکه توزیع به دنبال داشته 

شززارژ چنین همباشد.  شززارژ و د یزززان  در این مقاله یک الگوی اولیه از م

شززبکه کلی در شب لززی در  شززارژ ک شززارژ و د یزززان  که ارائه شده است. م

کززل  شززده در  جززذب  تززوان  یزززان  طوری در نظر گرفته شده است که م

شززارژ و واخت باشند. البته قبل از برنامهشبکه تقریبا ً یکن یزززان  ریزی م

مززه راکنده در شبکه استفاده شده و همدشارژ از منابع تولید پ چنین برنا

عززث پاسخ تقاضا نیز اجرا  نززده با شده است. استفاده از منابع تولید پراک

میزان کاهش توان ورودی به شبکه شده و دستیابی به اهداف مقاله که 

هززرهشامل کاهش تلف مززیات، افت ولتاژ و هزینه های ب شززود را بززرداری 

شززارژ در ادامه با در نظر گرفتن ایستگاهدسازد. میسر می نززد هززای  ر چ

هززر ها و همنقطه از شبکه، محل ایستگاه چنین میزان شارژ و دشارژ در 

ایستگاه در هرساعت طوری محاسبه شده است که میزان تلفات شبکه، 

میزان افت ولتاژ در شبکه و میزان هزینه پرداخت شده بابت خرید توان 

شززبکه  یززک  فززوق در  شززین  69کل مصرفی شبکه کاهش بیابد. مساله 

سززه مورد بررسی قرار گرفته است IEEEاستاندارد  . برای حل مساله از 

۱۱
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سززتفاده  سززتعماری ا الگوریتم فرابتکاری ژنتیک، ازدحام ذرات و رقابت ا

بززا   هززدف  شده است. در ابتدا مساله با در نظر گرفتن تمامی اجزاء تابع 

بززا  سززاله  استفاده از الگوریتم ژنتیک حل شده است و در ادامه مجدداً م

گززوریتم  هززدف در ال شززده و ژدر نظر گرفتن بخشی از تابع  حززل  یززک  نت

دست آمده در الگوریتم ژنتیک به عنوان ورودی به دو الگوریتم نتایج به

بززهبا توجه به است. رقابت استعماری و ازدحام ذرات ارائه شده  تززایج  -ن

سززبت  -الگوریتم ترکیبی ژنتیک ،دست آمده سززتعماری ن دو بززه رقابت ا

وابع هدف را ت جهت کاهشنتایج بهتری همگرایی باال و الگوریتم دیگر، 

خززاب داشته و به همین دلیل مکان ایستگاه کززان انت های شارژ، همان م

 سازی ترکیبی خواهد بود.شده با این الگوریتم بهینه

 ازدحام ذرات  -دست آمده در الگوریتم ترکیبی ژنتیکه در الگوریتم ژنتیک با نتایج بهمددست آ( مقایسه نتایج به3جدول )
توان کل خریداری  هزینه کل  هزینه خرید توان  هزینه دشارژ هزینه شارژ تاژ افت ول تلفات الگوریتم

 شده 

 واتمگا084/55 دالر910750 دالر886617 دالر399967 دالر424100 پریونیت69/21 واتمگا734/1 ژنتیک 

 واتمگا088/55 ردال916318 دالر886584 دالر338361 دالر368095 پریونیت9/18 واتمگا7511/1 ازدحام ذرات  -ژنتیک
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