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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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چکیده :ایستگاه های شارژ یکی از مهمترین تجهیزات شارژ برای خودروهای برقی ( )EVمحسوب می شوند .یکی از مهمترین
چالش های ایستگاه های شارژ جایابی بهینه آن می باشد که عمالً بهره برداری از اجزای سیستم را در ناحیه ماکزیمم قرار می دهد.
شبکه های توزیع حلقه نهایی زنجیره تامین انرژ ی الکتریکی برای مصرف کنندگان می باشد.لذا کارایی اقتصادی و فنی هرچه بیشتر
این شبکه ها تضمین کننده یک آینده پایدار و مطمئن در صنعت برق می باشد در این راستا بررسی نقش ایستگاهای خودروهای
الکتریکی بسیار مهم خواهد بود .در این مقاله جایابی بهینه ایستگاه های شارژ و دشارژ و برنامه ریزی بهره برداری بهینه خودروهای
برقی در یک شبکه توزیع مورد بررسی قرار گرفته است .فاکتورهای موثر در انتخاب محل و میزان شارژ و دشارژ بهینه در ایستگاهها
ترکیبی از مسائل فنی و اقتصادی میباشد .درخصوص مسائل فنی ،حداقلسازی تلفات ،حداقلسازی افت ولتاژ در فیدرها و
یکنواختسازی منحنی بار شبکه مدنظر قرار گرفته است .در زمینه اقتصادی ،جایابی ایستگاهها و میزان شارژ و دشارژ به نحوی
صورت پذیرفته است که هزینههای شارژ و دشارژ در ایستگاهها و هزینه کل پرداخت شده بابت خرید توان به حداقل مقدار ممکن
برسد .بهمنظور مدیریت بار در سمت مصرف کننده و همچنین یکنواخت سازی منحنی بار ،برنامه پاسخ تقاضای قیمت محور درنظر
گرفته شده و در شبیهسازیها پیاده سازی شده است .جهت یافتن نقطه کار بهینه از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک ،ترکیبی
ژنتیک -ازدحام ذرات و ترکیبی ژنتیک -رقابت استعماری استفاده شده است .کلیه شبیهسازیها در نرم افزار  MATLABانجام
شده و بهمنظور ارزیابی روشهای ارائه شده ،صحتسنجی در هر قسمت بر روی سیستم تست استاندارد  IEEEبا تعداد شین 69
صورت پذیرفته است.
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 -1مقدمه
متعددی به بررسی مسئله جایابی بهینه ایستگاه های شارژ خودروهای
برقی و مدل های شارژ این خودروها پرداخته اند.

با توجه به روند پیشرفت فناوری خودروهای الکتریکی قابل شارژ،
انتظار میرود به زودی تعداد زیادی از خودروهای الکتریکی جهت شارژ
به شبکه قدرت متصل شوند .انرژی مورد نیاز برای شارژ این خودروها
به صورت انرژی الزم جهت تغذیه یک مجموعه بار اضافه برای شبکه
قدرت قابل مدلسازی است .درک اثرات فنی بار اضافی تحمیل شده از
طرف این خودروها بر عملکرد شبکه قدرت ،اهمیت بسیاری برای
متصدیان شبکه دارد .زیرا به کمک این مطالعات ،متصدیان شبکههای
قدرت قادر خواهند بود برنامهریزی تقویت و توسعه آینده شبکه را به
گونهای انجام دهند که اوالً شبکه توانایی تغذیه خودروهای الکتریکی را
داشته باشد و ثانیاً عملکرد شبکه هنگام اتصال این خودروها به صورت
بهینه یا نزدیک به بهینه انجام شود .با وجود مزایای محیطی و
اقتصادی شارژر وسایل نقلیه تاثیرات منفی بر روی عملکرد شبکه دارد.
با اتصال خودروهای الکتریکی به شبکه به علت شارژ و دشارژ متوالی
شبکه برق دچار هارمونی و اعوجاج میگرد که بهترین راه برای برطرف
کردن این مشکل استفاده از ایستگاه های شارژ منابع انرژی تجدیدپذیر
(خورشیدی و  ) ...به منظور تامین انرژی خودروها الکتریکی است[.]1
استراتژی های مختلف عمدتاً در دو مرحله مسئله مدیریت انرژی را
حل می نمایند ،ابتدا ساختار کنترل کننده را تعیین می کنند و سپس
به دنبال انتخاب مناسب و بهینه ای برای پارامترهای سیستم کنترل
کننده می گردند تا اجزای سیستم هایبرید در ناحیه ماکزیمم بازدهی
خود قرار بگیرند .سیاست های تشویقی دولت ها در خصوص انرژی،
انگیزه زیادی را برای افزایش کاربرد منابع انرژی تجدیدپذیر پراکنده
ایجاد کرده است .برای کاربرد موفق تولید پراکنده تجسم کلی از
سیستم نیاز است تا بتوان منابع تولید ،ذخیره و بارهای یک محدوده
خاص را به عنوان یک ریزسیستم مستقل و یکپارچه و یا به عنوان
میکروگرید درنظرگرفت .میکروگرید یک شبکه متمرکز و پایدار است
که شامل انواع بارهای الکتریکی ،منابع تولید و ذخیره انرژی می باشد.
اجزاء میکروگرید شامل منابع انرژی توزیع شده ،ریزسیستم های
کنترل و مدیریت ،ارتباطات و اتصال ایمن ،و مدیریت اطالعات مطمئن
می باشد[.]2در دهه های اخیر مفهوم شبکه های هوشمند توجه
پژوهشگران را به عنوان یک راه حل قابل قبول برای چالش های
سیستم قدرت که به علت رشد بار ،افزایش نفوذ انرژی های نو و
تجدیدپذیر و آرایش منابع تولید پراکنده در سطح توزیع مواجه می
شود را جلب کرده است[ .]3در [ ]4جایابی و تعیین نامناسب ظرفیت
ایستگاه های شارژ میتواند اثرات ناخوشایندی بر توسعه خودروهای
برقی ،آرایش شبکه ترافیکی شهری و راحتی رانندگان خودروها داشته
و نهایتا سبب افزایش تلفات سیستم و کاهش درجه پروفیل ولتاژ در
برخی از شینه های شبکه گردد .از منظر صاحبان خودروهای
الکتریکی ،محل ایستگاه های شارژ می بایست سبب راحتی در تردد
آنها شده و در نزدیکی محل تقاضای شارژ باشد .تاکنون مقاالت

در [ ،]5جایابی بهینه ایستگاه های شارژ خودروهای برقی با
استفاده از یک روش بهینه سازی دو مرحله ای پیشنهاد شده است.
مطابق مدل ارائه شده ،در مرحله اول محل بهینه ایستگاه های شارژ با
توجه به شاخص های محیطی و شعاع سرویس دهی هر ایستگاه شارژ
تعیین میگردد در مرحله دوم ،ظرفیت بهینه این ایستگاه های شارژ از
طریق کمینه سازی هزینه های متداول ایستگاه های شارژ اعم از هزینه
سرمایه گذاری ،هزینه نگهداری ،هزینه بهره برداری و هزینه تلفات
برنامه ریزی میشود.
در[ ،]6مطالعاتی در مورد پروفیل شارژ بهینه برای افزایش مصرف
در ساعات کم باری انجام گرفته است .همچنین به بررسی تأثیر
پروفایل شارژ بر شبکه توزیع پرداخته است .جایابی پارکینگ
خودروهای متصل به شبکه با لحاظ کردن قیود تلفات و قابلیت
اطمینان به صورت قیود اقتصادی پیاده سازی شده است.
تولید خودرو های الکتریکی و نیاز به وجود قابلیت سفر در مسافت
های طوالنی موجب پیدایش نیاز به گسترش ایستگاه های شارژ
الکتریکی می شود .ایستگاه هایی که بتوانند شرایط الزم برای ارائه
مقدار قابل توجهی از انرژی الکتریکی را به خودرو ها فراهم کنند .با
توجه به امکان فراگیر شدن استفاده از خودروهای الکتریکی در ایران و
جهان ،نیاز به بهره برداری از ایستگاه های شارژ در آینده ای نزدیک در
بسیاری از کشور ها احساس خواهد شد .بدین دلیل ،از هم اکنون
پژوهش های گسترده ای در زمینه جنبه های مختلف برنامه ریزی،
طراحی و بهره برداری از ایستگاه های شارژ الکتریکی به انجام رسیده
یا در حال انجام است .در[ ،]7در جایابی توأمان منابع تولید پراکنده و
پارکینگ خودروی برقی در شبکه توزیع شعاعی مطالعه شده اند .شبکه
توزیع مورد مطالعه با حضور پارکینگ ها و منابع تولید پراکنده به گونه
ای ارتقا می یابد که عالوه بر تأمین قابلیت اطمینان مورد نظر ،تلفات
نیز به سطح بهینه برسد.
در[ ،]8نویسندگان در این مقاله یک الگوریتم چند هدفه را ارائه کرده
اند که با پیاده سازی آن تعداد پارکینگ های خودرو های الکتریکی،
محل و ظرفیت این پارکینگ ها و همچنین زمان بندی انرژی منابع
تامین کننده توان در سیستم تعیین می گردند
در [ ،]9با توجه به افزایش استفاده از  EVدر مناطق شهری،
محققان در [ ]10,11مدل های تقاضای شارژ  EVبرای تنظیمات
شهری را بررسی کرده اند .و در [ ]12یک مدل زمان-فضا را توسعه
داده اند که یک آنالیز حمل و نقل را با یک آنالیز سیستم قدرت ادغام
کرده است .و در [ ]13یک مدل پیش بینی تقاضای شارژ  EVمبتنی
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منیره احمدی ،سید حسین حسینی ،مرتضی فرسادی
باشد ،می توان از وزندهی به قیود استفاده و انها را به صورت جزئی
از تابع هدف درنظر گرفت و تعداد قیود را کاهش داد .در مراجع [-26
 ]25از الگوریتمهای تکاملی برای حل مساله فوق در حالت چند قیدی
استفاده شده است .در مراجع [ ]27,28میزان دسترسی به ایستگاههای
شارژ و هزینه هر مسافرت به عنوان پارامترهای مساله در نظر گرفته
شده است .در برخی از  EMSهای پیشنهاد شده ،مفاهیم مربوط به
بحث های اقتصادی بررسی و توسعه استراتژی هایی به منظور رسیدن
به حداکثر سود گزارش شده است[ .]29باتوجه به محدودیت های
استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی ،روش های گوناگونی برای برقراری
تعادل انرژی در ریزشبکه ها ارائه شده است[.]30

بر زمان با ایستگاه های شارژ چندگانه در یک منطقه شهری را ارائه
داده اند .آنها نرخ ورود  EVدر یک ایستگاه شارژ را با یک مدل ترافیک
انتقال سلول پیش بینی کرده است .و همچنین [ ]14جنبه زمان-
فضای قرار گیری ایستگاه شارژ را با استفاده از مدل سازی و شبیه
سازی بر مبنای داده های ترافیک واقعی تخمین زده اند .در [-]15در
مسئله مدلسازی پارکینگ های هوشمند از منظر یک یکپارچه ساز
خودرو های برقی در جهت حداکثرسازی سود خود حل شده است .در
مدل ارائه شده چندین شاخص اقتصادی و فنی به همراه قیود امنیتی
سیستم درنظر گرفته شده است.
در[ ]16یک مدل ابتکاری دوگانه پیشنهاد شده است که در سطح
اول ،یک مدل جدید برای پارکینگ شارژ خودروهای برقی ارائه شده
است که ویژگی های  EVsرا به روش دقیق مدل می کند .در سطح
دوم ،یک مدل جدید برای اطمینان از اینکه محدودیت های فنی در
شبکه های توزیع در حالی که به حداقل رساندن هزینه های کلی
سیستم توسعه یافته است در نظر گرفته شده .عالوه بر این ،ورود منابع
تجدید پذیر همچون  PVو باد خورشیدی را هم لحاظ شده است..

در مرجع [ ]31برای حذف مشکالت ناشی از عدم تعادل انرژی،
سیستم های تجدیدپذیر با ذخیره کننده انرژی ترکیب شده است.
عالوه بر پیشرفت های اخیر در تکنولوژی شبکه های هوشمند ،برنامه
ریزی پاسخ تقاضا ،با استفاده از نرم افزاری که از منابع سمت تقاضا ،به
صورت بهینه استفاده می نماید امکان پذیر شده است .در مرجع []32با
یکپارچگی سیستم آرایه فتوولتائیک و شارژرهای  DC-DCدو جهته،
ایستگاه های شارژ خورشیدی انعطاف پذیری بیشتری در مقایسه با
ایستگاه شارژ معمولی دارند .ساختار ایستگاه های خورشیدی مبتنی بر
ترانسفورماتور حالت جامد متشکل از کنترلر  ،SSTماژول مبدل
 DC/ACدو جهته ،ماژول مبدل  DC/DCدو جهته ایزوله ،ماژول
 DC/DCتک جهته برای پانل های آرایه فتوولتائیک ،و شارژرهای
 DC/DCدو جهته برای خودروهای برقی می باشد.ایستگاه های شارژ
خورشیدی ( )PVCSبه عنوان یک واحد قابل کنترل می باشد که به
عنوان یک بار فعال عمل می نماید .ترانسفورماتور فرکانس متوسط
برای انتقال توان به کارگرفته می شود و حجم  PVCSرا بسیار
کوچکتر خواهد نمود .کنترلرهای شارژرهای  DC/DCدو جهته و
کنترل توان خودروهای برقی راحت تر می باشد .با استفاده از
ترانسفورماتور حالت جامد ،دستگاه ها یکپارچه شده و بنابراین هزینه
سیستم یکپارچه کاهش پیدا می کند.

توسعه خودروهای برقی ( ،)EVتجهیزات شارژ خورشیدی به
عنوان یک زیرساختار تامین انرژی پاک و بالقوه برای خودروهای برقی
درنظرگرفته شده اند[ .]17اساساً ایستگاه های شارژ خورشیدی در
ساختمان های تجاری ،مجتمع های مسکونی و غیره مستقر می
شوند[ .]18تالش های قابل مالحظه ای جهت بررسی استراتژی
مدیریت انرژی ایستگاه های شارژ خورشیدی صورت گرفته اند.
استراتژی های شارژ خودروهای برقی هیبریدی قابل اتصال به شبکه
( ،)PHEVدر مرجع[ ]19مطرح شده است .از طرفی دیگر یکی از
بزرگترین چالشهای پیشرو بهره برداری از خودروهای برقی ،مدت
زمان زیاد شارژ و محدودیت موجود در مدت زمان بهرهبرداری (بهعلت
تخلیه باتری خودرو) میباشد .بنابراین انتخاب محل ایستگاههای شارژ
باید به نحوی باشد که ارائه سرویس شارژ در ظریب نفوذ باالی
خودروهای برقی را تضمین نماید .این موضوع می تواند با انتخاب
محلهایی برای احداث ایستگاههای شارژ که در انها دسترسی
خودروهای برقی راحتتر باشد ،صورت پذیرد [ .]20عالوه بر این
ظرفیت ایستگاه های شارژ باید متناسب با میزان مراجعه خودروها باشد
به طوری که هیچگونه ترافیکی ایجاد نشده و میزان معطلی مالکان
خودروهای برقی حداقل مقدار ممکن شود .چندین راه حل در مقاالت
برای طراحی این مساله ارائه شده است که تحت عنوان مکانیابی
ایستگاههای شارژ تعریف شده است [ .]21برخی از طرحها بر اساس
تامین تقاضای مورد نیاز خودروهای برقی هستند .در این طرح ها
میزان توان درخواستی توسط خودروها در ابتدا تخمین زده می شود
[ .]22در برخی از طرحها ایستگاههای شارژ سایزبندی شده و به نحوی
مکان یابی میشوند که میزان جادههای تحت پوشش را افزایش دهند
[ .]23-24با توجه به اینکه در این حالت حجم قیود مساله زیاد می-

با توجه به مطالعات انجام شده پژوهشی در زمینه مکان یابی
بهینه ایستگاه شارژ خودروهای برقی با لحاظ پاسخگویی بار و و
شاخص های فنی و اقتصادی و در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده
انجام نگرفته است در این مقاله با بکارگیری از لگوریتم های فراابتکاری
ژنتیک ،ترکیبی ژنتیک -ازدحام ذرات و ترکیبی ژنتیک -رقابت
استعماری استفاده شده است که در ادامه ساختار مقاله بصورت زیر
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
مختلف نتایج و خروجی های شبیه سازی اورده شده و در نهایت در
بخش نهایی نتیجه گیری کلی بیان گردیده است.
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جایابی و برنامه ریزی بهره برداری بهینه ایستگاه های شارژ و دشارژ خودروهای برقی با کمک الگوریتم های فراابتکاری
-

 -2بیان مسأله

 :توان شارژ شده از شبکه به خودروهای برقی در ایستگاه
kام در ساعت tام بر حسب کیلووات

تابع هدف اصلی این مقاله با در نظر گرفتن کلیه عوامل در رابطهی ()1
نمایش داده شده است .رابطهی ( )1دارای آیتمهای مالی و فنی می-
باشد.

-

 :توان تولید شده در بخش بادی واحد تولید

-

تجدیدپذیر در ساعت tام بر حسب کیلووات
 :توان تولید شده در بخش خورشیدی واحد تولید
تجدیدپذیر در ساعت tام بر حسب کیلووات

()1

به ترتیب تعداد شین،
و
،
خط و ایستگاههای شارژ و دشارژ خودروهای برقی در شبکه هستند .با
محاسبه توان دریافتی از شرکت توزیع (با استفاده از رابطهی ( ، )4می-
توان از رابطهی ( )5هزینهای که باید به شرکت توزیع پرداخته شود
محاسبه کرد .در این رابطه فرض شده است که شرکت توزیع سود 20
درصدی برای خود در نظر بگیرد.

ضرایب وزنی میباشند.
و
،
،
در رابطه باال
بیانکننده مجموع تلفات در شبکه در طول  24ساعت بوده و به صورت
زیر محاسبه میشود.
()2
بیانکننده جریان عبوری از خط iام در ساعت

در رابطه (، )2
tام بوده و

()5

نیز بیانکننده مقاومت خط iام می باشد.

در رابطهی ( ، )5بیان کننده هزینه انرژی خریداری شده توسط
شرکت توزیع در ساعت tام از واحدهای نیروگاهی شبکه میباشد .در
جدول ( ،)1قیمت انرژی در هر ساعت بر حسب دالر ( با در نظر گرفتن
سه بازه زمانی ،کم باری ،میان باری و پیک بار) نمایش داده شده است.
هزینه شارژ و دشارژ خودروهای برقی در ایستگاههای شارژ عالوه بر
هزینهای که بابت مصرف انرژی در کل شبکه به شرکت توزیع پرداخته
میشود ،دو هزینه زیر که ناشی از حضور خودروهای برقی در شبکه
میباشد نیز باید در نظر گرفته شود:
 -2هزینهای که به هنگام شارژ خودروهای برقی در ایستگاهها باید از
مالکین خودرو دریافت گردد.
 -3هزینه ای که به هنگام تخلیه باتری خودروهای برقی به شبکه به
مالکان آنها باید پرداخت گردد.

در رابطه ( ، )1بیانکننده میزان مجموع افت ولتاژ در شبکه در
طول  24ساعت (پس از ورود منابع تجدید پذیر) بوده و به صورت
رابطهی ( )3تعریف میشود.
()3
در رابطهی (، )3
میباشد.

بیانکننده ولتاژ در شین iام در ساعت tام

بیانکننده میزان هزینه مصرف انرژی است .تابع
رابطهی (،)1
هزینه مصرف انرژی شامل سه بخش اصلی است که به صورت زیر قابل
تعریف میباشد:

 -1هزینهای که بابت مصرف در شبکه به شرکت توزیع بایستی
پرداخت گردد.
برای پرداخت این هزینه ابتدا بایستی توان کل دریافتی از شرکت
توزیع محاسبه شود .با توجه به وجود منابع تجدیدپذیر و خودروهای
برقی در شبکه ،توان دریافتی از شرکت توزیع در ساعت tام به صورت
زیر محاسبه خواهد شد:

مجموع این هزینهها در رابطهی ( ،)6نمایش داده شده است.
همانگونه که در این رابطه دیده میشود بهمنظور تشویق مشتریان
(مالکان خودرو) جهت تخلیه توان باتریهای خود به شبکه ،هزینه
تخلیه یک کیلووات توان به شبکه  10درصد بیشتر از هزینه شارژ
خودرو به میزان یک کیلووات از طریق شبکه است ،که با توجه به
افزایش قیمت ذاتی قیمت انرژی در ساعات پیک بار ،سود قابل قبولی
توسط مالکین خودرو دریافت خواهد شد.

()4
در رابطهی ( ،)4پارامترهای استفاده شده بهشرح زیر هستند:
-

() 6
میزان سود و هزینه مالک خودروهای برقی در جدول ( )1نمایش
داده شده است:

 :توان دریافتی از شرکت توزیع بر حسب کیلووات در
ساعت tام

-

 :بار مصرفی در شین iام در ساعت tام بر حسب کیلووات

-

 :تلفات در خط jام در ساعت tام بر حسب کیلووات

-

 :توان تخلیه شده از خودروهای برقی به شبکه در
ایستگاه kام در ساعت tام بر حسب کیلووات
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منیره احمدی ،سید حسین حسینی ،مرتضی فرسادی

µk

جدول ( )1محاسبه سود مالکان خودروهای برقی
دوره

کم باری

میانباری

اوج بار

بازه زمانی

][9-23

][18-10

][22-19

قیمت هر کیلووات ساعت ( بر
حسب دالر)

10

15

قیمت خریداری انرژی توسط
مالک خودرواز شرکت توزیع

12

18

24

قیمت فروش انرژی به شرکت
توزیع توسط مالک خودرو

11

16/5

22

1

20

)fi(sij

همانگونه که در جدول ( )1دیده میشود ،مالکان خودرو می-
توانند انرژی الکتریکی را در ساعات کمباری و میانباری ( که
قیمت انرژی کمتر است) خریداری نموده و در ساعات پیک بار (
که قیمت انرژی باالتر است) میتوانند انرژی را به فروش برسانند.
در رابطه ی ( f3 ،)1بیانکننده تابع هزینه بوده و بهصورت رابطهی ()7
محاسبه خواهد شد.
()7
با توجه به اینکه پارامترهای مورد استفاده در تابع هدف (که
شامل هزینه ،تلفات و افت ولتاژ میباشند) از یک نوع نیستند ،لذا
بایستی تابع هدف با پریونیتسازی این کمیتها نسبت به حالت اولیه
(حالتی که در آن ایستگاه شارژ خودروهای برقی وجود ندارد) اصالح

در هر تکرار مقدار هر تابع هدف با توجه به تابع عضویت فازی طبق
رابطه( )9محاسبه میشود که :
()9
Fi  Fi min
Fi min  Fi  Fi max
Fi  Fi min

به صورت رابطهی

در رابطهی ( n ،)8تعداد قیود رعایت نشدهاند و
ثابت میباشد.

1

 F −F
k (Fi ) =  i i min
 Fi max − Fi min
0

این امر موجب میشود که هرچهار تابع هدف هموراه عددی در بازه
[1و ]0و به صورت نرمالیزه باشد [ .]32پس از نرمالیزه شدن ،تابع
هدف جدید حداقل کردن ماکزیمم توابع هدف نرمالیزه شده میباشد،
یعنی در هر تکرار ،برازندگی هر بردار در الگوریتم  ICAبرابر است با
بزرگترین تابع هدف نرمالیزه شده در بین چهار تابع هدف نرمالیزه شده
میباشد .بنابراین تابع هدف نهایی به صورت رابطه ( )10خواهد شد.
()10

بیانکننده تاثیر قیود ناشی از عملکرد
شود .در رابطهی (،)1
خودروهای برقی است و در صورتی که قیود مساله رعایت گردند ،مقدار
برابر با صفر خواهد شد به طور کلی مقدار
( ،)8محاسبه میشود:
()8

fmax
fmin
شکل ( )1سطح موفقیت برای اهداف فازی

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

یک عدد

معموال بزرگتر از مقادیر مربوط به بخشهای

 -2-2قیود مساله

اصلی تابع هدف در نظر گرفته میشود .تابع به منظور تبدیل مساله
به یک مساله قابل حل با الگوریتم فراابتکاری و دخالت دادن قیود در
تابع هدف تعریف شده است.

قیودی که برای مساله در نظر گرفته شده است را میتوان به
صورت زیر بیان کرد:
 -1قید میزان شارژ و دشارژ
میزان شارژ و دشارژ در هر لحظه در هر ایستگاه بایستی از ظرفیت
آن ایستگاه همواره کوچکتر باشد.

 -2-1چند هدفه فازی
با توجه به این که توابع هدف ارائه شده در این تحقیق بیشتر از یک
تابع هدف می باشد ،برای حل این مساله بهینه سازی چند هدفه باید از
روشهای چند هدفه استفاده کرد .بنابراین میبایست روشی برای به
دست آوردن یک پاسخ بینابین این توابع هدف پیدا کنیم ،زیرا ممکن
است بهبود یکی از توابع هدف موجب بدتر شدن سایر توابع شود .در
این تحقیق از روش فازیسازی برای اینکار استفاده شده  .بر این اساس
ابتدا مقدار حداکثر و حداقل هر یک از توابع هدف به طور جداگانه
محاسبه میشود .در مرحله بعد برای بهینه سازی همزمان این توابع ،هر
کدام به عنوان یک تابع عضویت برای فازی ساری معرفی میشود .شکل
( )1سطح موفقیت تابع عضویتها را در این تحقیق نشان میدهد.

()9
در رابطه (،)9

و

به تر تیب بیانکننده میزان

بیان
شارژ و دشارژ درایستگاه شماره  iدر ساعت  tمیباشند.
کننده ظرفیت ایستگاه شماره  iبوده و  nنیز بیانکننده تعداد ایستگاه-
های شارژ و دشارژ میباشد.
 -2قید مجموع شارژ و دشارژ
در هر ایستگاه چندین دستگاه شارژر و دشارژ دو سویه کوچک
استفاده میشود و این دستگاهها ممکن است در هر ساعتی تعدادی در

نشریه علمی -پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال دهم شماره  3شماره پیاپی  24پاییز 1400
۵

جایابی و برنامه ریزی بهره برداری بهینه ایستگاه های شارژ و دشارژ خودروهای برقی با کمک الگوریتم های فراابتکاری
شود .این ضریب حساسیت همواره مثبت است .جزئیات مربوط به
توصیف ریاضی مساله در این حالت به شرح زیر است:

حال شارژ و تعدادی در حال دشارژ خودروهای برقی باشند .مجموع
ظرفیت توان تبادل شده در این دستگاهها ظرفیت کلی ایستگاه را
تعیین مینماید .در هر ایستگاه مجموع کل توان شارژ و دشارژ بایستی
از ظرفیت ایستگاه کوچکتر باشد:

-1

زمانی که ، s = t

ضریب حساسیت ،خودی نامیده

می شود .تنها قطع بار میتواند اتفاق بیفتد و
خواهد بود.

همواره منفی

 ،ضریب حساسیت متقاطع
باشد،
زمانی که
-2
نامیده میشود .در این حالت شیفت بار میتواند اتفاق بیفتد و

()10
 -3قید مربوط به پیشبینی صورت پذیرفته از نحوه تبادل خودروهای
برقی باشبکه
مجموع توان شارژ شده به خودروهای برقی (از شبکه) منهای
مجموع توان دشارژ شده به شبکه (از خودروهای برقی) بایستی برابر با
میزان توان پیشبینی شده باشد .درواقع می توان را بطهای بهصورت
زیر برای این قید در نظر گرفت:
()11

هم واره مثبت خواهد بود و در ادامه تغییرات بار نیز مثبت
خواهد بود.
تغییرات بار ) ( ،پس از برنامه پاسخ بار قیمت محور ،طبق رابطه
( )13به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

میزان توان مصرفی پیشبینی شده برای
در رابطه باال
مجموعهی خودروهای برقی در شبکه در ساعت  tرا نمایش میدهد.

()13
تغییرات بار پس از برنامه پاسخ بار قیمت

که در این رابطه،
محور است.
با استفاده از برنامه پاسخ بار قیمت محور ،درآمد بهدست آمده از
فروش توان تغییر خواهد کرد .اختالف درآمد ناشی از فروش توان ،قبل
و بعد از اجرای برنامه پاسخ بار مبتنی بر زمان با استفاده از رابطه ()14

 -3پیاده سازی برنامه پاسخ تقاضا
در مدل برنامه پاسخ بار قیمت محور ارائه شده در این مقاله ،شیفت
بار و قطع بار هر دو در مدل برنامه پاسخ بار قیمت محور میتواند اتفاق
بیفتد و رفتار مشتری ها با قیمتبندی زمان های مصرف و انتقال
تقاضا از زمان پیک بار به زمانهای کمباری ،رفتار مشتری را بهینه
خواهد شد .تاثیر برنامه پاسخ بار قیمت محور ،بر روی میزان مصرف
مشتریها ،میتواند توسط ضریب حساسیت بهصورت زیر تعریف شود:

این اختالف را نمایش می دهد.

محاسبه خواهد شد.
()14
در برنامه پاسخ تقاضا ،ضریب حساسیت بار نسبت به تغییرات
زمانی قیمت نقش مهمی در محاسبات مربوط به برنامه پاسخ تقاضا
دارد .این ضریب که ناشی از میزان عکس العمل مشتریها نسبت به
تغییر قیمت میب اشد و به پارامترهایی مهمی از قبیل رفتار اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی بستگی دارد .ضریب حساسیت در این مقاله از
مرجع ] [11بهدست آمده است

()12
در این رابطه  sبیان کننده زمان است ( .)s=1,2,3,…,Tدر
رابطه ( )12پارامترهای موجود در رابطه به صورت زیر تعریف شده اند:
 :تغییرات بار مصرفی پس از اجرای برنامه پاسخ بار قیمت محور
(قیمت محور)

جدول ( )2ضریب حساسیت بار نسبت به تغییرات قیمت در طول
دورههای های مختلف

 :بار مصرفی قبل از برنامه پاسخ بار قیمت محور
 :تغییرات قیمت برق پس از اجرای برنامه پاسخ بار قیمت محور
 :قیمت برق قبل از برنامه پاسخ بار قیمت محور
اگر قیمت برق در دورههای مختلف تفاوت کند ،پاسخ مشتری میتواند
به دو صورت باشد .پاسخ اول به این صورت است که ،مشتری میتواند
تنها برخی از بارهایی که نمیتواند آنها به دورههای دیگر منتقل کند را
روشن نماید ( منظور بارهای روشنایی) .چنین بارهایی که تنها در یک
دوره دارای حساسیت میباشند ،بارهای حساس به خود نامیده می-
شوند .ضریب حساسیت برای این نوع بارها همواره منفی است .پاسخ
دوم به این صورت است که ،میتوان برخی از بارها را از دوره پیک به
دورههای غیر پیک یا کم مصرف منتقل نمود .چنین رفتاری حساسیت
چند مرحله ای نامیده شده و با ضریب حساسیت متقاطع ارزیابی می-

پیک بار

میان باری

کم باری

0/006

0/008

-0/2

کم باری

0/008

-0/2

0/01

میان باری

-0/2

0/016

0/012

پیک بار

حداکثر میزان تغییرات مجاز بار در برنامه پاسخ تقاضای قیمت
محور بایستی محدود گردد تا از انتقال بیش از حد بارها به کم باری
جلوگیری شود چون در غیر این صورت با انتقال محدود نشده بارها از
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
پاسخ تقاضا به ده درصد بار اولیه پیشبینی شده محدود شده است .در
واقع بارها تنها مجاز به ده درصد کاهش یا افزایش بار در طول ساعت
های مختلف میباشند.
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 -4حل مساله در شبکه تست نمونه

نیز اجرا نمیشود ،برابر با  73مگاوات است .زمانی که دو منبع
تجدیدپذیر در نظر گرفته میشود میزان توان درخواستی از شبکه به
 47مگاوات کاهش مییابد .در این مقاله با داشتن انرژی کل روزانه 47
مگاوات (در مجموع  24ساعت) ،خودروهای برقی را طوری استفاده
خواهیم کرد که حداقل نوسانات فرکانسی را داشته باشیم و صاف ترین
منحنی بار را داشته باشیم .در واقع رفتار خودروهای برقی را با رعایت
حداقلسازی انحراف فرکانسی و یکنواخت کردن منحنی بار برنامهریزی
کردهایم.
الزم به اشاره است که زمان ورود و خروج خودروها به جایگاه شارژ با
توجه به تابع توزیع ذکر شده به صورت تصادفی تولید میگردد و حشور
خودروها در جایگاه شارژ با سطح نفوذ  30درصد در نظر گرفته میشود،
سپس مطابق با منحنی بار ،در شکل ( )3منحنی برنامه های
شارژ/دشارژ خودروها انجام می گیرد.

شبکه  69شین استاندارد  IEEEبه عنوان شبکه تست در این مقاله
مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .به منظور حل مساله فوق از
الگوریتمهای فرابتکاری ژنتیک ،ازدحام ذرات و رقابت استعماری
استفاده شده است .در طول شبیهسازیها ابتدا مساله با استفاده از
الگوریتم ژنتیک حل شده و نتایج بهدست آمده در الگوریتم ژنتیک به
عنوان ورودی به دو الگوریتم ازدحام ذرات و رقابت استعماری ارائه شده
است .متغیرهای مساله شامل مکان احداث ایستگاههای شارژ و دشارژ
بوده و وضعیت شارژ و دشارژ در ایستگاهها میباشد .فرض شده است
که دو منبع تجدیدپذیر در شینهای  63و ،61موجود باشند . .عالوه بر
این مجموع توان مصرفی در مجموع خودروهای برقی در شبکه در هر
لحظه مشخص بوده و جزء داده های مساله می باشد .از عدم قطعیت
منابع تجدیدپذیر صرف نظر شده است و فرض شده است که پروفایل
تولید توان الکتریکی در منابع بادی و خورشیدی به صورت شکل ()2
باشد .هر واحد تجدیدپذیر دارای هر دو منبع بادی و خورشیدی می-
باشد .حداکثر توان قابل تولید در کل مجموعه بادی و خورشیدی برابر
با 1مگا وات در نظر گرفته شده است و فرض شده است که هر یک از
منابع بادی و خورشیدی توانایی تولید حداکثر  0/5مگاوات را داشته
باشند .منابع تجدیدپذیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک مکانیابی شده-
اند .مکان آنها به نحوی انتخاب شده است که تلفات شبکه و افت ولتاژ
در شبکه توزیع حداقل گردند.
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شکل ( )3برنامه های شارژ/دشارژ خودروها در سیستم مورد
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در شبکه تست مورد بحث ،فرض شده است که دو ایستگاه شارژ
خودروهای برقی با ظرفیت  1/5مگاوات داشته باشیم  .در شکل (، )4
مجموع بار مصرفی خودروهای برقی نمایش داده شده است .در شکل
فوق در ساعتهایی که میزان مصرف خودروهای برقی منفی میباشد
به این معنی است که مجموعهی خودروهای برقی در حال تزریق توان
اکتیو به شبکه هستند و در ساعتهایی که میزان مصرف خودروهای
برقی مثبت باشد به این معنی است که خودروهای برقی در حال
دریافت انرژی از شبکه هستند .در شبکه  69شین مورد بحث میزان
مصرف توان اکتیو ( در مجموع  24ساعت) در شبکه در حالتی که هیچ
گونه منبع تجدیدپذیر و خودرو برقی وجود ندارد و برنامه پاسخ تقاضا

شکل ( )4میزان مصرف خودروهای برقی وسایر بارها در شبکه 69
شین استاندارد IEEE

 -5حل مساله با استفاده از الگوریتمهای فرا-
ابتکاری
-5-1

حل مساله با استفاده از الگوریتم ژنتیک

در شبیهسازیهای صورت پذیرفته در این بخش از الگوریتم ژنتیک
باینری استفاده شده است .از اپراتور تقاطع چند سطحی بر روی 80
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جایابی و برنامه ریزی بهره برداری بهینه ایستگاه های شارژ و دشارژ خودروهای برقی با کمک الگوریتم های فراابتکاری
درصد اعضای هر نسل استفاده شده و اپراتور جهش بر روی  30درصد
از اعضای هر نسل و بر روی  30درصد از بیت های هر کروموزوم اعمال
شده است .در ادامه نتایج مربوط به شبیهسازیهای این بخش در شکل
های ( )5الی ( )10نمایش داده شده است.

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

شکل ( )5منحنی تابع هدف در الگوریتم ژنتیک

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

نتایج بهدست آمده در شکلهای ( )5الی ( )10نشان میدهد که در
طول الگوریتم ژنتیک ،تابع هدف ،تلفات ،افت ولتاژ و توان کشیده شده
از شین مرجع کاهش مییابند ولی هزینههای شارژ و دشارژ خودروهای
برقی در شبکه افزایش مییابد .در واقع در نقطه کار بهینه ،میزان بهره-
برداری از خودروهای برقی در شبکه افزایش یافته و خودروهای برقی
نفوذ بیشتری در شبکه خواهند داشت .میزان توان کل کشیده شده نیز
در طول الگوریتم کاهش مییابد .در نقطه کار بهینه توان کشیده شده
از منبع کاهش یافته و در نتیجه میزان تلفات خطوط و همچنین افت
ولتاژ در شبکه نیز کاهش خواهد یافت .در این حالت مکانهای بهینه
برای ایجاد ایستگاه شارژ و دشارژ خودروهای برقی شینهای شماره
چهار و شین شماره یک میباشند .میزان شارژ و دشارژ بهینه در دو
ایستگاه در شکل ( )11در طول  24ساعت نمایش داده شده است.
زمانی که میزان شارژ و دشارژ در دو ایستگاه به صورت شکل ()11
باشد ،هزینه ها و هم چنین تلفات توان و افت ولتاژ حداقل مقدار
ممکن خواهد بود.

شکل ( )6منحنی مجموع هزینههای شارژ خودروها در اعضای نسل در
طول الگوریتم ژنتیک

شکل ( )7منحنی مجموع هزینههای دشارژخودروها در اعضای نسل
در طول الگوریتم ژنتیک

DisCH2
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شکل ( )8منحنی مربوط به مجموع تلفات شبکه در مجموعه اعضای
نسل در طول الگوریتم ژنتیک
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شکل ( )11میزان شارژ و دشارژ بهینه در ایستگاه ها
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حل مساله با الگوریتم ترکیبی ژنتیک –

در عوض پارامترهای جدید (موارد هزینه های ذکر شده) کاهش یافته و
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
پذیرفته در این بخش بر روی جمع پاسخهای بهدست آمده بر روی
مجموعه ذرات بحث شده است و در ادامه آنالیز نتایج بر روی پاسخ
بهینه نهایی صورت خواهد پذیرفت.
در ادامه پاسخ بهینه نهایی که با استفاده از آنالیز ترکیبی ژنتیک-
ازدحام ذرات به دست آوردهایم را مشخص خواهیم کرد و سپس پاسخ
بهینه بهدست آمده در الگوریتم ترکیبی ژنتیک -ازدحام ذرات را با
پاسخ بهینه بهدست آمده در الگوریتم ژنتیک مقایسه خواهیم کرد .در
جدول ( ، )3پاسخ بهینه بهدست آمده در دو حالت استفاده از الگوریتم
ژنتیک و استفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتیک -ازدحام ذرات نمایش داده
شده است.
همانگونه که در جدول ( )3دیده میشود ،نتایج بهدست آمده در
الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ترکیبی ژنتیک -ازدحام ذرات شبیه هم
بوده و تنها پارامتر افت ولتاژ نسبت به الگوریتم ژنتیک بهبود قابل
توجهی داشته است .در مورد هزینههای مربوط به شارژ و دشارژ
خودروهای برقی نیز میزان کاهش نسبتا ً قابل توجه میباشد .الگوریتم
ترکیبی ژنتیک -ازدحام ذرات ،محل بهینه برای ایجاد ایستگاه شارژ
خودروهای برقی را شینهای شماره یک و سیزده پیشنهاد میکند ،در
حالی که در الگوریتم ژنتیک شینهای شماره یک و شماره چهار به
عنوان محل ایجاد ایستگاههای شارژ خودروهای برقی پیشنهاد شده
بود .با توجه به اینکه تابع هدف در الگوریتم ترکیبی ژنتیک -ازدحام
ذرات مقدار کمتری دارد لذا محل مناسبتر برای ایجاد ایستگاههای
شارژ خودروهای برقی ،شینهای شماره سیزده و شماره یک بایستی در
نظر گرفته شود.
شکلهای ( )12و ( )13بهترتیب بیانکننده میزان شارژ در
ایستگاههای شماره یک و شماره دو میباشند .همانگونه که در این دو
شکل دیده میشود منحنی شارژ دو ایستگاه تقریبا ً شبیه هم بوده و در
ایستگاه شماره دو این شباهت بیشتر میباشد .در ایستگاه شماره یک
میزان شارژ در الگوریتم ترکیبی نسبت به الگوریتم ژنتیک کاهش
داشته است .شکلهای ()14و ( ،)15بهترتیب بیانکننده میزان دشارژ
در ایستگاههای شماره یک و شماره دو میباشند .همانگونه که در این
دو شکل دیده میشوند منحنیهای مربوط به دشارژ دو ایستگاه در
الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ترکیبی ژنتیک -ازدحام ذرات شباهت
زیادی دارند ،که البته این شباهت در منحنی دشارژ ایستگاه شماره
یک بیشتر بوده و در منحنیهای دشارژ ایستگاه شماره دو ،در الگوریتم
ترکیبی میزان دشارژ نسبت به الگوریتم ژنتیک کاهش یافته است.
جمعبندی کلی آنالیز این بخش را میتوان به این صورت انجام داد که
هر دو الگوریتم ژنتیک و ترکیبی به نتایجی تقریبا ً مشابه هم رسیده
است که این موضوع صحت نتایج بهدست آمده را تایید میکند و هم-
چنین با توجه به اینکه اندازه تابع هدف بهدست آمده در الگوریتم

ازدحام ذرات
در این بخش مساله جایابی بهینه و عملکرد بهینه ایستگاههای شارژ
خودروهای برقی را با استفاده از یک الگوریتم ترکیبی حل خواهیم
کرد .در این الگوریتم ترکیبی از الگوریتمهای ژنتیک و ازدحام ذرات
) (PSOدر کنار یکدیگر استفاده خواهیم کرد .در الگوریتم ترکیبی
مورد نظر تابع هدف به دو قسمت مجزا تقسیم شده و در ابتدا جواب
بهینه با در نظر گرفتن تلفات شبکه و افت ولتاژ شبکه توسط الگوریتم
ژنتیک مشخص خواهد شد .در ادامه جوابهای بهدست آمده از
الگوریتم ژنتیک بهعنوان ورودی به الگوریتم ازدحام ذرات داده خواهد
شد .در الگوریتم ازدحام ذرات هزینه خرید توان از شبکه ،هزینههای
مربوط به شارژ خودروهای برقی و هزینههای مربوط به دشارژ
خودروهای برقی بهینه خواهند شد .در هر دو الگوریتم متغیرهای
مساله مشابه هم بوده و درواقع متغیرهای مساله همان موقعیت دو
ایستگاه شارژ و همچنین وضعیت شارژ و دشارژ در دو ایستگاه شارژ
می باشد .برای حل مساله جایابی بهینه ایستگاه شارژ خودروهای برقی
و عملکرد بهینه خودروهای برقی در شبکه از الگوریتم ازدحام ذرات
باینری استفاده خواهیم کرد .در الگوریتم انبوه ذرات باینری فضای
جستجو(جوابها) کمیتهایی باینری بوده و تمامی متغیرها رشتههایی
(مانند کروموزوم های الگوریتم ژنتیک) از صفر و یک هستند .در واقع
در مساله ما هر جواب (مکان هر ذره یا ذره) یک رشتهای از صفر و یک
با تعداد بیتهایی برابر با تعداد شینهای مساله خواهد بود .همچنین
سرعت نیز رشتهای از مقادیر صفر و یک خواهد بود.
به طور کلی نتایج بهدست آمده در این بخش نشان میدهد که در
پاسخ بهینه نهایی پس از  1500مرحله در الگوریتم ازدحام ذرات،
میزان تلفات و هزینه کل در طول الگوریتم ازدحام ذرات (نسبت به
موقعیت اولیه ذرات که خروجی های الگوریتم ژنتیک هستند) به
ترتیب  %0/9و %0/01افزایش داشتهاند .اما هزینههای مربوط به شارژ و
دشارژ خودروهای برقی و همچنین افت ولتاژ و تابع هدف بترتیب
 12%/4 ،0%/3 ، 0%/27و %3/48کاهش یافتهاند .در واقع با توجه به
ابنکه تابع هدف به میزان  %3/48کاهش یافته است لذا روند مشاهده
شده در الگوریتم ازدحام ذرات مورد تایید میباشد چون تابع هدف
روندی نزولی داشته است .البته ذکر این نکته نیز الزم است که در
پارامترهای که افزایش داشته اند میزان افزایش بسیار ناچیز بوده و
حداکثر مقدار افزایش در حدود  %0/9می باشد .علت افزایش برخی
پارامترها که بایستی در کل روندی نزولی باید داشته باشند را می توان
اینگونه تفسیر کرد که چون در بخش ژنتیک و بخش ازدحام ذرات
الگوریتم ترکیبی ژنتیک -ازدحام ذرات  ،تابع هدف متفاوت میباشد و
در بخش ژنتیک الگوریتم ترکیبی هزینههای مربوط به شارژ و دشارژ و
هزینه خرید توان در نظر گرفته نشدهاند ،لذا برخی پارامترهای بهینه
شده در الگوریتم ژنتیک زمانی که با در نظر گرفتن پارامترهای دیگر
در الگوریتم ازدحام ذرات بهینه میشوند لذا کمی افزایش مییابند تا
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ترکیبی ژنتیک -ازدحام ذرات نسبت به الگوریتم ژنتیک کوچکتر می
باشد لذا پاسخ بهینهتر را میتوان همان نتایج بهینه بهدست آمده در
الگوریتم ترکیبی ژنتیک -ازدحام ذرات در نظر گرفت.
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شکل ( )12مقایسه میزان شارژ بهینه در ایستگاه شماره یک در
الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ترکیبی ژنتیک – ازدحام ذرات
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رقابت استعماری
در این بخش مساله جایابای و برنامه ریزی بهینه ایستگاه های شارژ

)CH in Station2 (Kw

2000

خودروهای برقی را با استفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتیک-رقابت
استعماری حل خواهیم کرد .در این بخش کلیه پارامترهای مربوط به
مساله که شامل تلفات شبکه ،افت ولتاژ و هزینه های شارژ و دشارژ و
هزینه خرید توان از شبکه هستند را در نظر گرفته و همچنین پاسخ-
های بهدست آمده از الگوریتم ژنتیک بهدست آمده را بهعنوان جواب-
های اولیه در نظر خواهیم گرفت .در الگوریتم ژنتیک تنها دو عامل
تلفات و افت ولتاژ در شبکه بهعنوان پارامترهای تابع هدف در نظر
گرفته شده بودند و با استفاده از الگوریتم ژنتیک این دو مقدار بهینه
گردیده اند .در ادامه الگوریتم ترکیبی ژنتیک -رقابت استعماری  ،نتایج
بهدست آمده برای تلفات و افت ولتاژ در الگوریتم ژنتیک بهعنوان
ورودی ( وضعیت اولیه کشورها) به بخش رقابت استعماری الگوریتم
ترکیبی داده شده و سپس در بخش رقابت استعماری الگوریتم
ترکیبی ،با در نظر گرفتن پارامترهای تلفات ،افت ولتاژ ،هزینههای شارژ
و دشارژ و هزینه خرید توان از شبکه ،پاسخ بهینه نهایی مساله مشخص
خواهد گردید .در شبیهسازیهای صورت پذیرفته در الگوریتم رقابت
استعماری ،تعداد اولیه کشورها برابر با  50عدد در نظر گرفته شده و
تعداد امپراطورهای برابر با  10عدد میباشد.
در جدول ( )4نتایج بهدست آمده برای بخشهای مختلف تابع هدف در
سه الگوریتم ژنتیک ،ترکیبی ژنتیک -ازدحام ذرات و ترکیبی ژنتیک-
رقابت استعماری نمایش داده شده است .همانگونه که در این جدول
دیده میشود نتایج بهدست آمده برای الگوریتم ترکیبی ژنتیک -رقابت
استعماری بهتر از الگوریتم ترکیبی ژنتیک -ازدحام ذرات بوده و نتایج
بهدست آمده در الگوریتم ترکیبی ژنتیک -رقابت استعماری بهتر از
نتایج بهدست آمده در الگوریتم ترکیبی ژنتیک -ازدحام ذارت میباشد.
محل بهینه ایجاد ایستگاه شارژ خودروهای برقی در الگوریتم
ترکیبی ژنتیک -رقابت استعماری  ،شینهای شماره دو و پانزده می-
باشد در حالی که الگوریتم ترکیبی ژنتیک -ازدحام ذرات شینهای

)time(H
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الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ترکیبی ژنتیک -ازدحام ذرات
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شکل ( )14مقایسه میزان دشارژ بهینه در ایستگاه شماره یک در
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منیره احمدی ،سید حسین حسینی ،مرتضی فرسادی
شماره یک و سیزده و الگوریتم ژنتیک شینهای شماره یک و چهار را
پیشنهاد میکرد .با توجه به اینکه الگوریتم رقابت استعماری پاسخهای
بهتری را نمایش میدهد لذا محل احداث ایستگاههای شارژ خودروهای
برقی را شینهای شماره دو و پانزده انتخاب میکنیم .با توجه به
موقعیت شینها در شبکه ،جوابهای بهدست آمده در خصوص محل
احداث شینها تقریبا در دو الگوریتم مشابه بوده و تفاوت زیادی با
یکدیگر ندارند.
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های ژنتیک ،ژنتیک -ازدحام ذرات و ژنتیک -رقابت استعماری

در شکلهای ( )16الی ( )19الگوهای شارژ بهینه در طول  24ساعت
شبانهروز در سه الگوریتم ژنتیک  ،ژنتیک -ازدحام ذرات و ژنتیک-
رقابت استعماری نمایش داده شدهاند .همانگونه که در این شکلها
دیده میشوند ،پاسخهای بهدست آمده در سه الگوریتم الگوی تقریبا ً
مشابهی را برای شارژ و دشارژ در ایستگاهها پیشنهاد میکنند با توجه
به اینکه اهداف تابع هدف (شامل کاهش هزینهها ،کاهش تلفات و
کاهش افت ولتاژ) در الگوریتم ترکیبی ژنتیک -رقابت استعماری بیشتر
برآورده شده بود لذا الگوی شارژ و دشارژ ارائه شده در الگوریتم ترکیبی
ژنتیک -رقابت استعماری به عنوان پاسخ بهینه نهایی در نظر گرفته
خواهد شد.

شکل ( )16الگوی دشارژ بهینه در ایستگاه شماره دو در الگوریتم های
ژنتیک ،ژنتیک -ازدحام ذرات و ژنتیک -رقابت استعماری
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در این مقاله مکانیابی احداث ایستگاههای شارژ و دشارژ و برنامهر زیززی
سزت .در
بهینه خودروهای برقی در ایستگاهها مورد بررسی قرار گرفته ا ز
شزارژ بهی نززه
واقع هدف اصلی این مقاله دستیابی به الگوهایی شارژ و د ز
در محلهای مناسبی از شبکه است ،به نحوی که این کار هزی نززه هززا را
کاهش داده و برخی اهداف تکنیکنال را در شبکه توزیع به دنبال داشته
باشد .همچنین در این مقاله یک الگوی اولیه از م زیززان شززارژ و د شززارژ
شزبکه
شزارژ ک زلزی در ز
شزارژ و د ز
کلی در شب که ارائه شده است .م زیززان ز
شزده در کززل
جزذب ز
طوری در نظر گرفته شده است که م زیززان زتزوان ز
شزارژ و
شبکه تقریبا ً یکنواخت باشند .البته قبل از برنامهریزی م زیززان ز
دشارژ از منابع تولید پراکنده در شبکه استفاده شده و همچنین برنا مززه
پاسخ تقاضا نیز اجرا شده است .استفاده از منابع تولید پراک نززده با زعزث
میزان کاهش توان ورودی به شبکه شده و دستیابی به اهداف مقاله که
شزود را
شامل کاهش تلفات ،افت ولتاژ و هزینه های ب زهزره بززرداری زمزی ز
شزارژ در چ نززد
میسر میسازد .در ادامه با در نظر گرفتن ایستگاه هززای ز
نقطه از شبکه ،محل ایستگاهها و همچنین میزان شارژ و دشارژ در هززر
ایستگاه در هرساعت طوری محاسبه شده است که میزان تلفات شبکه،
میزان افت ولتاژ در شبکه و میزان هزینه پرداخت شده بابت خرید توان
شزبکه  69شززین
کل مصرفی شبکه کاهش بیابد .مساله زفزوق در زیزک ز
استاندارد  IEEEمورد بررسی قرار گرفته است .برای حل مساله از سززه

شکل ( )17الگوی شارژ بهینه در ایستگاه شماره دو در الگوریتم های
ژنتیک ،ژنتیک -ازدحام ذرات و ژنتیک -رقابت استعماری
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ژنتیک ،ژنتیک -ازدحام ذرات و ژنتیک -رقابت استعماری
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- با توجه به ن زتزایج بززه.رقابت استعماری و ازدحام ذرات ارائه شده است
سزبت بززه دو
سزتعماری ن ز
 رقابت ا ز- الگوریتم ترکیبی ژنتیک،دست آمده
 همگرایی باال و نتایج بهتری جهت کاهش توابع هدف را،الگوریتم دیگر
خزاب
 همان م زکزان انت ز،داشته و به همین دلیل مکان ایستگاههای شارژ
.شده با این الگوریتم بهینهسازی ترکیبی خواهد بود

سزتفاده
سزتعماری ا ز
 ازدحام ذرات و رقابت ا ز،الگوریتم فرابتکاری ژنتیک
 در ابتدا مساله با در نظر گرفتن تمامی اجزاء تابع هززدف زبزا.شده است
استفاده از الگوریتم ژنتیک حل شده است و در ادامه مجدداً م سززاله زبزا
در نظر گرفتن بخشی از تابع هززدف در ال زگزوریتم ژنت زیزک حززل شززده و
نتایج بهدست آمده در الگوریتم ژنتیک به عنوان ورودی به دو الگوریتم
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