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Abstract:
The use of the electric energy stored in batteries of electric vehicles connected to the grid
(V2G) will play a significant role in the development of distribution systems in the future.
Electric vehicles (EVs) are able to charge during base load hours and inject energy into the
grid during peak hours. Besides, the grid-connected EVs increase the system reliability under
the outages. In this paper, Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm is employed to solve
the multi-objective problem of development scheduling of electric vehicles in the distribution
network. ε-constraint method is employed to solve the proposed multi-objective problem.
Besides, a fuzzy decision making approach is employed to determine the most compromise
solution among the Pareto solutions obtained by the solving the sub-problems generated by
the ε-constraint method. Decision variables include the location, and charge and discharge
capacity of the smart parking lots of the EVs. IEEE 54-bus distribution test system is
employed as the studied test network. Operation costs of the distribution network are
compared in both states of with or without EVs. The results demonstrate the effectiveness of
the proposed method for EVs’ development scheduling in the distribution network.
Keywords: Particle Swarm Optimization, Electric Vehicle
Distribution Network operation, Parking Lots of Electric Vehicles.
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چکیده:

استفاده از انرژی الکتریکی ذخیرهشده در باتری خودروهای متصل به شبکه (  )V2Gدر آینده نقش مهمی در توسعۀ

سیستمهای توزیع دارد .خودروهای متصل به شبکه در زمانهای کمباری شبکه ،شارژ و در زمانهای پیک بار انرژی به شبکه
تزریق میشوند .همچنین خودروهای متصل به شبکه در هنگام قطع برق قابلیت اطمینان شبکه را افزایش میدهند .در این مقاله با
استفاده از الگوریتم تجمعی ذرات ( )PSOبه حل مسئلۀ برنامهریزی بهینه چندهدفه توسعۀ پارکینگهای هوشمند مجتمع
خودروهای برقی در سطح شبکۀ توزیع پرداخته میشود .از روش مقید  ε-برای حل مسئلۀ چندهدفۀ پیشنهادی استفاده میشود.
همچنین از روش تصمیمگیرندۀ فازی برای انتخاب بهترین جواب بهینه پرتو از میان جوابهای پرتو بهدستآمده از حل مسائل
تکهدفه حاصل از روش مقید  ε-استفاده میشود .متغیرهای تصمیم شامل محل و ظرفیت شارژ و دشارژ پارکینگهای هوشمند
خودروهای برقیاند .شبکۀ نمونۀ توزیع  54باسه استاندارد  IEEEشبکۀ مورد مطالعه در نظر گرفته شده و طرحهای توسعۀ شبکه
در دو حالت با و بدون حضور خودروهای برقی با یکدیگر مقایسه میشوند .نتایج شبیهسازی نشاندهندۀ کارایی طرح پیشنهادی
برنامهریزی توسعۀ خودروهای برقی در شبکۀ توزیعاند.

واژههای كلیدی:


الگوریتم تجمعی ذرات ،برنامهریزی توسعۀ خودروهای برقی ،بهرهبرداری شبکۀ توزیع ،پارکینگهای

مجتمع خودروهای برقی

 -1مقدمه1

لحاظکردن تمام محدودیت ها پیشبینی کنهد  .]1همچنهین

برنامهههری هزی توسههعۀ سیسههتمهههای توزی هع ،یکههی از
بزرگ ترین فعالیت های واحدهای توزیهع بهرای رفهع نیهاز
تقاضای روبهرشد انرژی الکتریکی است .برنامه های توسعۀ
سیستم های توزیع شامل راحتهی نصه

و تقویهت سیسهتم

است؛ بنابراین سیستم باید تقاضا را در پایینترین هزینه بها

اطالعات درخور قبولی از قطع برق ههر مشهتری بایهد بهه
سیستم داده شود تا موج

افزایش قابلیت اطمینان سیسهتم

شود و اطمینان مشتریان افزایش یابد  .]2برنامهریزی توسعۀ
سیستم های توزیع مسئله بسیار پیچیده است که راهحهل هها
بیشتر شهامل اسهتفاده از مهدل ههای ریاضهیات پیشهرفته و
محاسبات عددی میشوند .طرحههای توزیهع سیسهتمههای
قدرت باید شامل سهولت نص

و قابلیت ارتقا آسان باشد.

1تاریخ ارسال مقاله1396/07/07 :

مشکل اساسی در استفاده از این روشها بهه دام افتهادن در

تاریخ پذیرش مقاله1397/04/30 :

جواب بهینه محلی است که تقری

مناسبی از جواب بهینه

نام نویسندۀ مسئول :ایمان گروهیساردو

واقعی را ارائه نمیدهد  .]3همچنهین هنگهام بهزرگشهدن

نشانی نویسندۀ مسئول :ایران – جیرفت -دانشگاه جیرفت -
دانشکده فنی و مهندسی  -گروه مهندسی برق

اندازۀ سیستم ،تعداد جوابهها بههصهورت انفجهاری رشهد
میکنند .برنامهریزی توسعۀ سیستم های توزیع عمدتاً بهه دو
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روش انجام میگیرد )1 :روش تکمرحلهای؛  )2روش چند

بهصورت همزمان هم بهار و ههم تولیدکننهده مهیبینهد کهه

مرحله ای .آیندۀ برنامهریزی برای شبکۀ توزیع بایهد شهامل

موج

افزایش خطا در نتیجهگیری میشود .در مرجع ] 10

شارژ و دشارژ خودروهای برقی (EV1ها) باشد ]4؛ بنابراین

مدل ریاضی برای تعیین بهره برداری بهینهه و برنامههریهزی

در کنار مالحظۀ تقاضای شبکۀ توزیع ،بایهد ایسهتگاه ههای

شارژ هوشمند ایستگاه ها ی شارژ خودرو برقهی بها در نظهر

شارژ EVها مدنظر قرار گیرند تا برنامهریهزی کامهل شهود.

گرفتن اهداف شرکت ها ی توزیع محلی و همچنین مالکهان

موضوعات فنی ایستگاه های شهارژ شهامل تعیهین ظرفیهت

ایستگاه ها ی شارژ خودروهای برقی ارائه شده است .مرجع
3

ایستگاه های شهارژ ،انتخهاب مکهان ایسهتگاهههای شهارژ و

 ]11الگههوریتم تنومنههد را بههرای مشههارکتدادن بارهههای

برنامهریزی پست ها و فیدرهایی است که ایستگاههای شارژ

انعطاف پذیر در بهرهبرداری شبکۀ توزیع ارائهه مهیکنهد .در

و دشارژ به آن ها متصل است  .]5در بهینهسهازی محهل و

الگوریتم ارائهشده ،مشهارکت در برنامهه ههای پاسهخگویی
4

اندازۀ ایستگاه های شارژ سه مسئلۀ دسترسی آسان ،ترافیهک

تقاضا با در نظرگرفتن خودروهای برقی ،عدمقطعیت قیمت

خودروهای برقی و هزینۀ ایجاد پارکینگ هها بایهد در نظهر

و طهول عمهر بهاتریهها انجهام مهیشهود .در مرجهع ]12

گرفته شوند تا مدل بهینه شارژ از بهین دیگهر حالهتههای

ساختاری مبتنی بر شبیهسازیهای ترتیبی مونتکارلو بهرای

ممکن انتخاب شود  .]6در روشی که مبتنی بر فاکتورههای

تعییت ظرفیت ذخیرۀ پارکینگ خودروهای برقی برای بهبود

جغرافیایی و فاصله تا ایستگاه بعدی شارژ است ،تأثیر تعداد

قابل یت اطمینان سیستم توزیع پیشنهاد شده است .در مقالهۀ

باتریها بر شبکۀ قدرت بهمنظور ایجادکردن ایسهتگاه ههای

حاضر به مسئله تعیین محل و ظرفیهت بهینهۀ خودروههای

شارژ با درنظرگیری مکان و ظرفیت ایسهتگاههها اسهت .در

برقی در سطح شبکۀ توزیع پرداخته میشود .بهدین منظهور

2

کمینهکردن هزینۀ بهرهبرداری شبکۀ توزیع و همچنین تلفات

نام دارد ،مدل ایستگاه شارژ مرکهزی سهاخته مهیشهود تها

شبکه ،توابع هدف مسئله در نظر گرفته شدهاند .نوآوریهای

تصمیم بگیرد ظرفیت و مکان هر خط انتقال چقهدر باشهد.

این مقاله نسبت بهه مراجهع مهرتبط بههصهورت زیهر بیهان

سهههولت و مسههائل اقتصههادی هههر دو بههرای بهینهههسههازی

میشوند:

هنگام عملکرد این حالت که شارژ مرکزی  -توزیع متحد

ایستگاههای شارژ خودروهای برقی و مدلسازی سیستمهای

 - 1ارائۀ مدل جامع چندهدفه برای بهینهسهازی مسهئلۀ

شعاعی لحاظ شهدهانهد .در مقالهه  ]7نیهز از روش «شهارژ

تعیین محل و ظرفیت ایستگاه های شارژ خودروهای برق با

مرکزی  -توزیع متحد» استفاده شده است ،امها سههولت و

در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی سیستم؛

مسائل اقتصادی را در نتیجهگیری خود لحاظ نکرده اسهت.
در تمام موارد باال باEVها تنها به منزلۀ بار رفتهار مهیشهود.
زمانی که مشکالت مربوط به مکان ،اندازه و تأثیر EVها بر
شبکۀ توزیع ارزیابی میشود ،مشخصههای EVها را میتوان

 - 2اسههههتفاده از ترکیهههه

روش مقیههههد  ε-و روش

تصمیمگیرنده فازی برای تعیین جواب بهینه پرتو؛
 - 3بررسی اثرات حضور خودروهای برقی بهر مسهئلۀ
برنامهریزی توسعه سیستمهای توزیع.

هم بار و هم تولیدکننده در نظر گرفت .همچنین تواناییها ی

درحقیقت از روش تصمیم گیرنده فازی بهرای انتخهاب

EVههها بههرای شارژشههدن و چنههدین نههوط طههرح

بهتههرین جههواب بهینههه پرتههو از می هان جههوابهههای پرتههو

متصلشده به شبکۀ EVها بررسی شده اند .این مقالهه تهأثیر

بهدستآمده از حل مسائل تکهدفه حاصل از روش

مقید ε-

EVهایی که بهصورت تصادفی به شبکه متصل میشهوند را

استفاده مهیشهود .از روش الگهوریتم  PSOبههمنزلهۀ ابهزار

بر تمام شبکۀ توزیع تحلیل نمیکند .به عالوه واضح اسهت

بهینهسازی برای حل مسائل تک هدفه بهدستآمده از روش

این مشکل را میتوان با درنظرگیری تأثیرEVها بهمنزلۀ بار و

مقید  ،ε-استفاده و شبکۀ توزیع نمونه - 57باسه  ،IEEEشبکۀ

منبع بر شبکۀ توزیع بهطور جداگانه تحلیل کرد .در مراجع

نمونه مورد مطالعه در نظر گرفته میشود .طرح های توسعۀ

 ]8و  ]9نیز چندین نوط طرح بهرای اتصهال خودروههای

شبکه در دو حالت با و بدون حضور خودروهای برقهی بها

برقی به شبکه پیشنهاد میشوند؛ امها خودروههای برقهی را

یکدیگر مقایسه میشوند .در ادامه مقاله در بخش  2به بیان

مختل ه
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مدلسازی ریاضی مسئله پرداخته میشهود .همچنهین مهدل

اطالعات تراکم بار در این مقاله شامل اطالعاتی است که به

پیشنهادی برای ایستگاههای خودروهای برقی در این قسمت

روش تجربی از تراکم بار کاربران مسهکونی حاصهل شهده

ارائه می شود .روش حل پیشنهادی در بخش  3ارائهه شهده

است .برای پیشبینی تراکم بار هر منطقه ) Si (i=1,2,…,Nو

اسهت .بخههش  4بهه مطالعههۀ عهددی و اعتبارسههنجی روش

شکل کلی بار  STotalاز روش تراکم بهار اسهتفاده مهیشهود.

پیشنهادی میپردازد .درنهایت ،نتیجهگیری مقاله در بخش 5

درحقیقت  Siمیهزان بهار در ههر منطقهۀ عملیهاتی را نشهان

ارائه شده است.

میدهد .برای سهولت شارژشدن EVها باید طراحهی نهر
ظرفیت ایستگاه شارژ متناس

 -2توصیفمسئله

EVها را با  Ncarنشان میدهیم .فرمول ظرفیت ایستگاه شارژ

در این قسمت مهدل ریاضهی ارائههشهده بهرای مسهئلۀ
برنامه ریزی توسعۀ خودروهای برقی در شبکۀ توزیع ارائهه

خودوهای برقی EVها عبارت است از:
()1

میشود .همچنین روابط مربوطه شامل توابع هدف و قیهود
نمایش داده میشوند.

 Kنشان دهندۀ تعهداد EVههایی اسهت کهه بههصهورت
همزمان در حال شارژند که مهیتهوان آن را بها روشههای

ستگاههایخودروبرقی

 - 1- 2مدلسازی ای

آماری از نسبت EVهای شارژشونده به کل EVها به دست

تکنولوژی  V2G5مهیتوانهد مشهکالت کمبهود عرضهه
ریزشبکه ها و نوسانات انرژیهای تجدیدپذیر را حل کنهد.
همچنین موج

با تعداد EVها باشد .مجموط

سود برای مالکان EVهها شهود .همچنهین

آورد و  Pchargeنشاندهندۀ متوسط قدرت شارژکردن است.

 - 3- 2توابعهدف

متخصصین اعتقاد دارند تکنولهوژی  V2Gعملکهرد شهبکۀ

مسئلۀ برنامهریزی بهینۀ خودروهای برقی در شبکۀ

V2G

توزیع شامل دو تابع هدف است .تابع هدف نخست ،مسئلۀ

به EVها اجازه میدهد انرژی را به شبکه برگردانند .در طول

کمینهکردن هزینۀ برنامهریزی شبکه شامل هزینۀ بهرهبرداری

دورۀ پیک مصرف ،انرژی ذخیرهشده در EVها به شبکه باز

شبکه و هزینۀ سرمایهگذاری خودروهای برقی است که در

گردانده میشود .در عوض EVها انرژی برق اضهافی را در

رابطه ( )2نمایش داده شدهاند .آنگونه که از این رابطه

زمان های مصرف کم ذخیره میکنند .وقتی تعداد زیهادی از

مشخص است هزینۀ کل بهرهبرداری شبکۀ توزیع بهصورت

EVها به شبکۀ قدرت متصهل شهوند ،تغییهرات زیهادی در

هزینۀ برق دریافتی از شبکه باالدست محاسبه شده است.

حاصهل مهیشهود؛ بهرای مثهالEV ،هها

تابع هدف دوم تلفات توان اکتیو در شبکه است که در رابطۀ

قدرت سنتی را به سوی تغییر بزرگ سوق خواهد داد.

بسیاری از جوان

میتوانند به منبع اصلی توان در شبکه تبدیل شوند ،شبکه از
میان برداشته میشود و قابلیت اطمینان تأمین برق افهزایش
می یابد؛ بنابراین الزامات جدیدی برای ساختار شبکۀ توزیع

( )3نمایش داده شدهاند.
()2

به وجود می آید .در ایهن مقالهه ویژگهیههای  V2Gلحهاظ
میشوند تا زمانی که برنامهریزی شبکۀ توزیع بهرای شهارژ
EVها کامل شود.

 - 4- 2قیودمسئله

ستگاههایشارژ

 - 2- 2اندازۀای

قیود مسئله با توجه به شرایط شبکه های توزیع شعاعی

در روش پیشبینی تراکم بار برای انطباق تصمیمگیهری
برای ظرفیت شارژ ایستگاه ابتدا ناحیۀ بررسیشده باید به

()3

و ایستگاه های شارژ تعری

میشوند .در کنار رعایت قیهود

N

مربوط به ایستگاههای شارژ مدل برنامهریزی همچنین بایهد

ناحیۀ عملیاتی مطابق با پارامترههای واقعهی تقسهیم شهود.

الزامههات مربههوط بههه محههدودیت ظرفیههت و افههت ولتههاژ
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ایستگاهها ی شارژ را رعایت کند تا از عملکرد صحیح شبکۀ
قدرت اطمینان حاصهل شهود .قیهد رابطهۀ ( )4محهدودیت
ظرفیت ایستگاه های شارژ را نشان میدهد .قیود نشهان داده
شده در روابط ( )7(- )5مربوط به پخش بار پسرو  -پیشرو
در شبکه های توزیع شعاعی اند .رابطۀ ( )8قیهد مربهوط بهه
تعههادل تههوان اکتیههو در شههبکۀ توزیههع را نشههان م هیدهههد.
محدودیت ها ی امنیتی سیستم شامل امنیت ولتاژ گهره ههای
شبکۀ توزیع و همچنین بارگذاری خطوط در روابهط ( )9و
( )10ارائه شده اند .مواقعی که  Viمقدار ولتاژ هر گره بار در
نظر گرفته میشود  Viminو Vimaxبهترتیه

مینهیمم ولتهاژ و

ماکسیمم ولتاژ هر گره در نظر گرفته مهیشهوند .در شهبکۀ
توزیع ،نسبت  Rبر  Xعددی بزرگ اسهت .در مهواقعی کهه
ایستگاه های شارژ بهه منزلهۀ بهار رفتهار مهیکننهد در روش
جانشینی پسرو  -پیشرو ( )Backward/Forwardبا محاسهبۀ
شار قدرت ،این ایستگاهها با شبکۀ توزیع هماهنگ میشوند.

 -3روشحلمسئله
چالش اصلی حل مسائل چندهدفه تعیین جوابی است
که بهصورت همزمان همۀ توابع هدف را بهینه میکنهد .بها
توجه به وجود تناقض میان توابع هدف معموالً یافتن چنین
جوابی دشوار است؛ بنابراین روش چندهدفه کهارا روشهی
است که به تعادل مناس

میان توابع هدف ختم میشود.

 - 1- 3روشچندهدفهمقید ε-
در روش مقید  ،]15 6ε-با توجه به رابطۀ ( ،)12یکی از
توابع هدف را کمینه کرده است؛ در حالی کهه سهایر توابهع
هدف به صورت قید در نظر گرفته میشوند.
()12

min f k (x ), s .t . f p (x )   p , p {1,..., P }\{h} x  X

کهههههههههه در آن

(1 ,...,  h 1 ,  h 1 ,...,  p )  R p 1

و . h {1, 2,..., p}.

در مقام مقایسه در روش نیوتن رافسون محاسبۀ شار زمانی

درحقیقههت در روش مقیههد  ε-بهها تغییههر مقههدار  εدر

درخواست میشود که ایستگاه شارژ ،تهأمینکننهدۀ قهدرت

آن بهصورت قید

محدودۀ تغییرات تابع هدف دوم و تعری

زمانی است که شار چند

تعداد محدودی زیر مسئله تکهدفه ایجاد میشود که با حل

ژنراتور قدرت در شبکه لحاظ شود .رابطۀ ( )11قید مربوط

هریک از این زیرمسائل ،جواب بهینۀ پرتو به دست میآید.

به ظرفیت پست ها را نشهان مهیدههد .مهواقعی کهه S iPost

سپس با استفاده از روش تصمیمگیرنده فازی بهترین جواب

ظرفیت پست ها ،فیدرها یا ایستگاه های شارژ در نظر گرفته

بهینۀ پرتو با توجه به ترجیحهات برنامههریهز شهبکه تعیهین

شود ،ماکسیمم ظرفیتی که بهصورت برابر به پستها ،فیدرها

میشود .]16

یا ایستگاه های شارژ تخصیص داده مهیشهود بها S imax,Post

مگیرندهفازی 7
 - 2- 3روشتصمی 

است  . ]13- 14این روش ،مناس

نشان داده میشود.
,max
PjCAR  p CAR
j

()4

*Si
* Vi

()5

max
PUSN  PUSN

()6
()7
()8

Ii 

 PD  PLOSS

با استفاده از روش مقید  ε-تعداد مشخصی جواب بهینه
پرتو به دست میآید که با استفاده از روش تصهمیمگیرنهدۀ
فازی و با توجه به مقدار ضرای

وزنی تعیینشهده بهتهرین

جواب بهینۀ پرتو تعیین میشود .در این روش در ابتهدا بها
استفاده از تابع عضویت فازی نشان داده شده در رابطۀ ()13

V i V j  Z ij .I ij

درجۀ مطلوبیت هر تابع هدف مربوط به هر جهواب بهینهۀ

PUSN 

پرتو به دست میآید .سپس با استفاده از رابطۀ ( )14درجهۀ

N CAR

CAR
j

P
j 1

مطلوبیت کلی هر جواب بهینه پرتو به دست میآید .جواب

V i min  V i  V i max

بهینه پرتو با درجۀ مطلوبیت بیشتر ،جهواب نههایی مسهئلۀ

()10

S L  S L max

وزنهی ωp

()11

S iPost  S imax,Post

()9

چندهدفه در نظر گرفته میشود  .]16ضهرای

دارای مجموط واحد است و با توجه به ترجیحات برنامهریز
شبکه تعیین میشوند.
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) Fpk  Min( Fp

()13

) Min( Fp )  Fpk  Max( Fp
) Fpk  Max( Fp


1

Max
( Fp )  Fpk

 pk  
Max
(
F
) p )  Min( Fp


0
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همراه محل بهینۀ این پارکینگها  -که متغیر تصهمیمگیهری
مسئله را تشکیل مهیدهنهد  -موقعیهت ذرات در الگهوریتم
 PSOدر نظر گرفته شدهاند .در این الگهوریتم بهرای تعیهین
جریان فیدرها و ولتاژ ایستگاههای شارژ از روش پخشبهار

()14

پسرو  -پیشرو ایستفاده میشود .در پایهان بیشهترین مقهدار

 - 3- 3الگوریتمپیشنهادیحلمسئله
یکی از چالشهای اصلی بهینهسازی خودروهای متصل
به شبکه ،تعیین ضرای

وزنی هریک از عوامهل دخیهل در

درجه مطلوبیت کلی بههدسهتآمهده از رابطهۀ ( )14مقهدار
برازندگی مربوط به هر موقعیت ذرات در نظر گرفته میشود
و موقعیههت و سههرعت ذرات بهها عملگرهههای الگههوریتم
بهروزرسانی میشوند.

نتیجه گیر ی است .همچنین مدلسازی واقعی مسئله از دیگهر

شرو

چالش های بهینهسازی خودروهای متصل به شبکه است؛ به
گونه ای که تقری

بسیار دقیقی از جوابی را به دست آوریم

مقداردهیاولیه

که در واقعیت با آن مواجهیم .در این مقاله به علت ساختار
ساده و همگرایی سریع الگوریتم تجمعی ذرات ( )PSO8در

دریاف حدودمت یرهایتصمیمگیری

Vmin  Vi  Vmin

مقایسه با سایر روشهای فراابتکاری از این الگوریتم بهرای

Pdc  Pch

حل مسئلۀ تکهدفه برنامهریزی توسعۀ خودروهای برقی در
شبکۀ توزیع استفاده شده است .همچنین الگوریتم  PSOدر

تعیی  رفی شارژودشارژخودروها

مقایسه با الگوریتم ژنتیک باینری از مقدار واقعهی متغیرهها

تعیی  ریانفیدرهاوولتاژایستگاههایشارژ

بهعنوان اعضای جمعیت استفاده میکند و درنتیجه ،حجهم
محاسباتی مسئله کاهش مهییابهد .بها اسهتفاده از الگهوریتم
تجمعی ذرت مهیتهوان تصهمیمگیهری چندهدفهه را در آن
دخالت داد و با وزندهی مناسه

عناصهر کمهی و کیفهی،

میتوان تحلیلی جامع به دست آورد .در این مقاله ضهری
آدرس ایستگاه های کاندید با الگوریتم تجمعی ذرات تعیین
میشود .در مدل برنامهریزی شبکه ،ضری

وزنی ،ضهری

حرك ذرات

م اسبهكمینههزینهشارژخودروها

تعیی بهتری ایستگاه ه شارژودشارژ
بههنگا سازیسر

وموقعی

بررسیبهتری موقعی هرذرهو
معی ذرات

خیر

شر خاتمهالگوریتم
برقراراس

هزینۀ ایستگاه ههای شهارژ در نظهر گرفتهه شهده اسهت .در
برنامهریزی ایستگاه های شارژ نبایهد فقهط بهه بهینههسهازی

بله

اقتصادی توجه کرد؛ بلکه باید پارامترهای امنیتی شبکه را نیز
در نظر گرفت .این ،مسئلۀ تصمیمگیری بها دو نهوط عامهل
مختل

است که با روش ترکیبی الگوریتم تجمعی ذرات و

وزن دهی پارامترهای مختل

بها اسهتفاده از روش مقیهد ε-

حلشدنی است.
فلوچارت روش پیشنهادی برای برنامهریزی ایستگاههای
شارژ بر مبنای الگوریتم  PSOدر شکل ( )1نمایش داده شده
است .آنگونه که از این شکل مشخص است ظرفیت شارژ و
دشارژ پارکینگ های مجتمع هوشمند خودروهای برقهی بهه

پایان

برنامهریزی
شکل( :)1فلوچارتروشپیشنهادیبرای 
ستگاههایشارژبرمبنایالگوریتمPSO

ای

 -4شبیهسازی
شبکه نمونۀ مورد مطالعه شبکۀ استاندارد توزیع  54باسه
 IEEEاست که در شکل ( )2تپولوژی نخستین آن رسم شده
اسهت  .]17در ایهن شههکل خطهوط پیوسههته نشهاندهنههدۀ
فیدرهای شبکۀ شعاعی و خط چین ها نشان دهندۀ مکان های

برنامهریزی بهینۀ چندهدفۀ توسعۀ خودروهای برقی در شبک ۀ توزیع با استفاده از الگوریتم تجمعی ذرات
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احتمههالی بههرای توسههعه سیسههتمانههد؛ مربههعهههای S1و

S2

نشههاندهنههدۀ پسههتهههای موجههود و مربههعهههای  S3و

S4

نشان دهندۀ پست های در حال احهدا انهد .پسهتههای در
دست احدا

در شبیهسهازی در حالهت متصهل بهه شهبکۀ

باالدست در نظر گرفته نمیشوند؛ بنابراین قابلیت تبادل توان
با شبکه باالدست در این پستها وجود نهدارد .درحقیقهت
شبکۀ نمونه دو پست فوق توزیع  S1( 115KV/12.66KVو
 )S2و  50نقطه بار دارد .ظرفیت پستها برابر  7MVAبرای
تأمین بار کل برابر  5.1MWاست .ولتاژ پستها برابهر

1p.u

( )12.66KVانتخاب شده است و سایر گهرههها مهیتواننهد

شکل(:)3پروفیلسا تیبارمصرفیشبکه

م قهادیر مبنههای ولتههاژ و تههوان شههبکه بهههترتی ه

برابههر

ولتاژی بین  0.95p.uتا  1.05p.uداشته باشند .ظرفیت شهارژ

 12.66KVو  1MWدر نظههر گرفتههه شههدهانههد .شههکل ()4

برابهر  0/6و 1/3

وضعیت فرضی اتصال خودروهای برقی به شبکه را نشهان

پریونیت انتخاب شده اند .برای نمونه در ایهن مقالهه مقهدار

میدهد .آنگونه که در این شهکل نمهایش داده شهده اسهت

وزنی توابع هدف برابر  0/75و  0/25در نظر گرفته

تها  6صهبح در

و دشارژ پارکینگهای هوشمند بههترتیه
ضرای

خودروهای برقی در ساعت ههای  22شه

شده اند؛ یعنی اهمیت تابع هدف هزینۀ برنامهریزی سیسهتم

پارکینگ های هوشمند واقهع در منطقهه مسهکونی بهه بهرق

برای برنامهریز شبکۀ توزیع سه برابر تابع هدف کمینهکردن

متصلاند و قابلیت شارژ و دشارژ با شبکه را دارند .همچنین

تلفات است.

در ساعتهای  14- 10روز در پارکینگهای هوشهمند قهرار
گرفته در محل کار به شبکه متصهلانهد و قابلیهت شهارژ و
دشارژ با شبکه را دارند.

شکل(:)4وضعی اتصالخودروهابهشبکه
شکل(:)2شبکۀ استانداردتوزیع54باسهIEEE

با اعمال روش مقید  ε-و تقسیم بازه حدود تابع ههدف
دوم به  20قسمت مساوی تعداد  21زیرمسئله تکهدفه بهه

هدف مسئله ،انتخاب محهل و ظرفیهت بهینهه ایسهتگاه

دست میآید که از حل هریک از آنهها یهک جهواب بهرای

شارژ و دشارژ مربوط به پارکینگ های هوشمند خودروهای

مسئله به دست میآید؛ البته با توجه به اینکه روش الگوریتم

برقی است  .همچنین مطابق استانداردهای صنعتی نر شارژ

 PSOخاصههیت تصههادفی دارد و ممکههن اسههت بههاوجود

هم زمان  0/01است  .]1پروفیل بار روزانهه شهبکۀ توزیهع

تمهیدات در نظر گرفته شده به جهواب ههای بهینهه محلهی

مطابق شکل ( )3فرض شده است.

همگرا شود ،باید کنترل کرد  20جواب بههدسهتآمهده بهه
همههدیگر بلبههه نکننههد .در ایههن مههورد تعههداد  4جههواب
بهدستآمده با سایر جواب ها مغلوب مهیشهوند؛ بنهابراین
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درنهایت تعداد  17جواب بهینۀ پرتو به دست آمهده اسهت.

بههرای بررسههی کههارایی روش چندهدفههه پیشههنهادی و

سپس با استفاده از روش تصمیمگیرنده فازی و با توجه بهه

برنامهریزی توسعۀ خودروهای برقی در شبکۀ توزیع چههار

مقدار ضرای

وزنی تعری شده مطلوبترین جواب بهینهۀ

حالت زیر ،تعری

پرتو مسئله از میان  17جواب پرتهو بههدسهتآمهده تعیهین
میشود .اطالعات مربوط به طرح توسعۀ پیشهنهادی شهامل

حالت  :1برنامهریزی چندهدفه توسعۀ خودروهای برقی
در شبکۀ توزیع  -الگوریتم .PSO

محل و ظرفیهت شهارژ و دشهارژ پارکینهگههای هوشهمند
خودروهای برقی در جدول ( )1نمهایش داده شهده اسهت.
همچنین شکل  5توزیع ساعتی شارژ و دشارژ ایستگاهههای
خودروهای برقی را نشان میدهد .مقادیر مثبت در این شکل
مربوط به مجموط توان تولیدی (شارژ) ایستگاه های خودرو
برقههی و مقههادیر منفههی مقههدار تههوان مصههرفی (دشههارژ)
ایستگاههای خودروهای برقی را نشان میدهند.
نگهایهوشمند
برنامهریزیاحداثپاركی 
دول(:)1طرح 

خودروهایبرقی

و نتایج آنها با هم مقایسه شدهاند:

حالهت  :2بههرهبههرداری شهبکۀ توزیههع بهدون حضههور
خودروهای برقی  -الگوریتم .PSO
حالت  :3برنامهریزی تکهدفه توسعۀ خودروهای برقی
در شبکۀ توزیع  -الگوریتم .PSO
حالت  :4برنامهریزی چندهدفه توسعۀ خودروهای برقی
در شبکۀ توزیع  -الگوریتم ژنتیک.

برنامهریزی شبکه
 - 1- 4تأثیرحضورخودرهابر 
نتایج مربوط به شاخصهای اقتصادی و تلفهات شهبکه

شماره

شمارهگرهم ل

رفی شارژ

ایستگاه

ایستگاه

()p.u

)(p.u

1

9

0/72

0/52

2

14

0/84

0/38

3

26

0/94

0/44

4

31

0/66

0/6

5

42

1/04

0/47

هدف در داخل پرانتز نمایش داده شده است .همچنین مقدار

6

50

0/81

0/72

درجۀ مطلوبیت کلی جواب هر حالت در این جدول نمایش

رفی دشارژ

برای چهار حالت  3 ،2 ،1و  4در جهدول ( )2بها یکهدیگر
مقایسه شدهاند .در این جدول درحقیقت حالتها از این نظر
مقایسه میشوند که طرح برنامهریزی توسعه حاصل از کدام
حالت بهینهتر و به شاخصهای توابع هدف مناس تری منتج
میشود .در این جدول ،درجۀ مطلوبیت مربوط به هر تهابع

داده شده است .با توجه به مقایسۀ نتایج حالت  1و حالت 3
در جدول ( ،)2حضور خودروهای برقی در شهبکۀ توزیهع
سب

کاهش  9/96درصدی هزینۀ بهرهبرداری شبکۀ توزیع و

همچنین سب کاهش  35/97درصدی تلفات شبکه میشود ؛
این موضوط کارایی توزیع ایستگاههای خودروهای برقی در
شکل(:)5توزیعسا تیشارژودشارژایستگاهایخودروهایبرقی 

شبکۀ توزیع را نشان میدهد .شکل ( )6پروفیل بار را قبل و
بعد جایگذاری پارکینگ های هوشمند خودروهای برقی در
شبکه نشان می دهد .آنگونه که از این شکل مشخص اسهت
حضور پارکینگهای خودروهای برقی سب

نرمشدن منحنی

بار و کاهش به اصطالح درهها و برآمدگیهای آن شده است.
این موضوط عالوه بر تسهیل مدیریت بههرهبهرداری شهبکۀ
توزیع به دلیل کاهش هزینه های راه اندازی و خاموشکردن
شکل(:)6مقایسۀ پروفیلبارقبلوبعدازحضور
ینگهایهوشمندخودروهایبرقی
پارك 

واحدها و همچنین کاهش هزینه ههای رزرو سهب

کهاهش
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هزینه های کلی بهره برداری شبکه میشود و میهزان تلفهات

دول(:)2مقایسۀشاخصاقتصادیوتلفاتسیستمبرای

حال هایمختلف

سیستم را نیز کاهش میدهد.

تکهدفه
 - 2- 4روشچندهدفهدرمقابلروش 
از مقایسۀ نتایج حاصل از روش چندهدفهه پیشهنهادی
(حالت  )1با روش تکهدفه تنها بها در نظهر گهرفتن تهابع
هدف هزینۀ برنامهریزی (حالت  )3در جهدول ( ،)2نتیجهه
میگیریم اگرچه مقدار هزینۀ بهرهبرداری شبکه در حالت 3

حال 

بهرهبرداری 
هزینه 
شبکه( )$

تلفات(  )p.u

مقداركلیمطلوبی 
واب( )  k

حالت 4957.42 (0.97) 1

)0.073 (0.74

0.912

حالت 5506.37 (0.71) 2

)0.114 (0.2

0.582

حالت 3

)4901.66 (1

)0.095 (0.44

0.86

حالت 4

5163.48
)(0.918

)0.043 (0.83

0.896

نسبت به حالت  1تا حدودی بهبود یافته است ،تلفات شبکه
در حالت  3بسیار بیشتر از تلفات شبکه در حالت  1اسهت.
این به گونهای است که مقهدار کلهی مطلوبیهت جهواب در
حالت  1نسبت به حالت  6/04 ،3درصد بهبود یافته اسهت
که این موضوط کارایی روش چندهدفه پیشنهادی نسبت به
روش تکهدفه را نشان میدهد.

 - 3- 4الگوریتمPSOدرمقابلالگوریتمژنتیک

شکل(:)7من نیهمگراییالگوریتمPSO

جهگیری
 -5نتی 

از مقایسه نتایج حاصل از روش پیشنهادی برنامهریهزی

در ایههن مقالههه بههه حههل مسههئله برنامهههری هزی توسههعۀ

توسعه خودروهای برقی در شبکه مبتنی بر الگوریتم PSO

خودروهای برقهی در شهبکۀ توزیهع پرداختهه شهد .ههدف

(حالت  )1با مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (حالت  )4در جدول

مسههئله ،تعیههین محههل بهینههه و ظرفیههت شههارژ و دشههارژ

 ،2نتیجه میگیریم روش مبتنی بر الگوریتم  PSOدر مقایسه

خودروهای برقی در شبکۀ توزیع و با ههدف کمینههکهردن

با الگوریتم ژنتیک ،جواب های بهینهتری داده است .این بهه

هزینۀ بهره برداری شبکه و همچنین کمینهکردن تلفات توان

گونه ای است که مقدار کلی مطلوبیت جهواب در حالهت 1

اکتیو در شبکه است .از روش چندهدفه مقید  ε-برای حهل

نسبت به حالت  1/78 ،4درصد بهبود یافته است .درحقیقت

مسئله چندهدفه پیشنهادی استفاده میشود .الگوریتم ،PSO

روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به تعهداد  14جهواب بهینهۀ

ابزار بهینهسازی برای حل زیرمسائل تکهدفه بهدستآمهده

پرتو ختم میشود که در مقایسه با روش مبتنی بر الگوریتم

از روش مقید  ε-به کار گرفتهه شهده اسهت .کهارایی روش

ژنتیک ( 17جواب بهینه پرتو) کاهش داشته است کهه ایهن

پیشنهادی چندهدفه برنامهریزی خودروهای برقی در شبکۀ

مسئله نیز کارایی بیشتر روش مبتنی بهر الگهوریتم  PSOدر

توزیع در مقابل روش تک هدفه تنها با در نظر گرفتن تهابع

مقایسه با روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک را نشان میدههد.

هدف هزینۀ برنامهریزی و همچنین در مقابل بههرهبهرداری

منحنی همگرایی الگهوریتم  PSOدر شهکل  7نمهایش داده

شبکۀ توزیع بدون حضور خودروهای برقی ارزیهابی شهده

شده است .این منحنی بهبود مقدار تابع ههدف را در طهول

است .نتایج حاصل اثبات میکند حضور خودروهای برقهی

تکرارهای الگوریتم نشان میدهد.

سهب

بهبههود شههاخصهههای اقتصهادی سیسههتم م هیشههود.

همچنین روش چندهدفه در مقابل روش تکهدفه اگرچهه
به هزینۀ بهرهبرداری بیشتری منتج میشود؛ اما تلفات را بهه
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