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Abstract:
Environmental concerns and recent developments in electric vehicle (EV) technology
have attracted the attention of the international community to use EVs. In this paper,
by considering an urban transportation network, a design strategy is presented to
maximize drivers' travel comfort in urban trips. Further, the presented strategy meets
various constraints, such as properly locating charging stations in the city,
considering traffic volume, taking the shortest route per trip, reducing charging
waiting time, etc. The travel comfort index in this paper corresponds to a situation in
which the driver does not experience a depleted battery during a trip and successfully
finish the trip. Therefore, charging stations should be located throughout the city so
that the drivers can access them. Since the movement of vehicles over the course of a
day does not follow any particular pattern, in this paper, we use unscented
transformation (UT) to investigate the uncertainty in different probabilistic
parameters of EVs. Moreover, by clustering the locations of EVs within the urban
area, the optimal locations of EV charging stations are determined over the course of
the day using an objective function based on a genetic algorithm. The simulation
results of the urban transportation confirm the efficacy of the proposed method.
Keywords: Electric vehicles, Charging stations, vehicle trip success, unscented
transformation, k-means clustering, urban traffic volume.
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چکیده :نگرانیهای زیستمحیطی استفاده از خودروهای سوخت فسیلی و پیشرفتهای اخیر در زمینۀ تکنولوژی خودروهاای
الکتریکی 1توجه جامعۀ جهانی را به سمت استفاده از خودروهای الکتریکی جلب کرده است .در این مقاله ،یک استراتژی طراحی
بهمنظور تأمین بیشینۀ شاخص آسایش سفر رانندگان در سفرهای شهری با رعایت شرط در نظر گرفتن سایر پارامترها ،نظیر توزیع
مناسب ایستگاههای شارژ 2در سطح شهر و کمترین مسافت پیمایش خودروها ارائه شده است .فاکتور آسایش سفر در این مقالاه
بدین صورت پیشنهاد میشود که راننده با صرف کمترین مسافت ،در مسیر حرکت خود ،ایستگاه شارژ دردسترس داشته باشاد و
سفر موفقی را به انجام برساند .با توجه به اینکه حرکت خودروهای الکتریکی در طول روز از هیچ الگوی خاصی تبعیت نمیکند،
در این مقاله ،برای بررسی عدم قطعیت پارامترهای خودروهای الکتریکی از تبدیل بیبو 3و دستهبنادی مکاان اولیاه خودروهاای
الکتریکی موجود در منطقۀ شهری ،استفاده و درنهایت بهمنظور طراحی بهینه از الگوریتم ژنتیک بهره گرفته شده است .تابع هدف
شامل دو بخش است؛ بخش اول ،میزان موفقیت سفر خودروهای الکتریکی تا رسیدن به مقصد و بخش دیگر ،تعداد ایستگاههای
شارژ مکانیابی شدهاند .نتایج شبیهسازی روی شبکه حملونقل ،کیفیت روش پیشنهادی را تأیید میکند.
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آنها جلب کرده است []1؛ بنابراین ،تالشهای زیاادی بارای
تشویق جامعه در جهت استفاده هرچه بیشتر از خودروهاای
الکتریکی صورت میگیرد .یکی از پارامترهای مهم تشاویق،
فاکتور آسایش سفر رانندگان صااحب خاودروی الکتریکای
است [ .]2آنچه معماو ا موجاب افازایش ریساک سافر باا
خودروی الکتریکی میشود ،دسترساینداشاتن باه ایساتگاه
شارژ خودرو در طول سفرهای روزانه یا افزایش زمان انتظار
در صف ایساتگاههای شاارژ خاودرو اسات []3؛ بناابراین،
کاهش ریسک های مذکور موجب افازایش فااکتور آساایش
سفر صااحبان خاودروی الکتریکای خواهاد باود .بااوجود
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مزایای ذکرشده برای استفادۀ هرچاه بیشاتر از خودروهاای

امکان  7V2Gوجود دارد .توابع هدف مسئله ،هزینۀ شاارژ و

الکتریکی ،افزایش بار شبکۀ توزیع الکتریکی و وجود برخی

دشارژ و ولتااژ و تلفاات شابکه اسات [ .]14در [ ]15یاک

از محدودیت های فنی الکتریکی و غیر الکتریکی از معایاب

الگااوریتم چندهدفااه باارای اختصااا

بهینااۀ تعاادادی از

اسااتفاده از ای ان تکنولااوژی اساات [ .]4رفتااار خودروهااای

سیستم های انرژی تجدیدپذیر ازجمله پارکینگهای PHEV

الکتریکی در سیساتم حمالونقال ،ماهیات تصاادفی دارد و

به سیستم توزیع ،ارائه شاده اسات .الگاوریتم پیشنهادشاده،

رانندگان الزامی به تبعیت از الگوی خاصی برای طای مسایر

تعداد ،محال و انادازههاای  RESو پارکیناگهاا را تعیاین

روزانه ندارند؛ بنابراین ،زم است بارای مادلساازی رفتاار

میکند .در این مراجع مسافت قابل پیمایش خاودرو مطار

خودروها مطالعااتی مبتنای بار عادم قطعیات انجاام شاود.

نشده است .در [ ،]16مکانیابی و ظرفیتیاابی ایساتگاههای

روشهای مبتنی بر عدم قطعیت به دو دستۀ احتمال و امکان

شارژ سریع خودروهای الکتریکی در شبکههای حملونقل و

تقسیمبندی میشاود [ .]5روش فاازی ازجملاه روش هاای

توزیع بررسی شده است .در ایان مطالعاه ،محادودیتهاای

مبتنی بر امکان است .در [ ]6به مدلسازی عدم قطعیت توان

رانندگان مربوط به شارژ  EVsدر نظر گرفته شده است؛ اماا

مصرفی  4PEVباا اساتفاده از روش فاازی پرداختاه اسات.

چون این روش در خارج از محدودۀ شاهری مطالعاه شاده،

روش فازی ضمن سادهسازی حل مسائله ،خطاهاایی را باه

پیچیدگیهای شبکۀ حمل ونقل شهری در نظر گرفتاه نشاده

دنبال دارد .این مطالعه بهمنظور سادهسازی مسئلۀ بهینهسازی

است .در [ ،]17رویکرد جدیدی مبتنی بر عدم قطعیت برای

و واردنکردن پیچیدگیهای سیستم حمال ونقال شاهری باه

تعری اف متغیرهااای احتمااالی ماادنظر و مکااانیااابی بهینااۀ

نصب باتری در محال ایساتگاه شاارژ خاودروی الکتریکای

ایستگاههای شارژ  EVارائه شاده اسات .مرجاع [ ]18روی

پرداخته است .روش اصلی مطالعات احتما تی شابیهساازی

طراحی شبکۀ شاارژ پویاا ،یعنای نحاوۀ بهیناهساازی مکاان

مونت کارلو است .در [ ]10-7از این روش برای مطالعاات

ایستگاه شارژ و تعداد شارژرهای موجود در هر ایساتگاه در

روی خودروهای الکتریکی اساتفاده شاده اسات .در [ ]8از

مراحل زمانی مختلف تمرکز دارد .مرجاع [ ]19از الگاوریتم

توزیع آماری نرمال برای متغیرهای مسافت طیشاده ،شاارژ

ژنتیک برای شناسایی محل قرارگیاری ایساتگاه و جزئیاات

اولیه و زمان شروع شارژگیری استفاده شاده اسات .در ایان

طراحی با سود حداکثر استفاده میکند؛ بهطاوریکاه هزیناۀ

مرجااع ،عااالوه باار بررس ای شاابکۀ توزی اع الکتریک ای ،بااه

نصب ،بهرهبرداری و نگهاداری تجهیازات ازجملاه تملاک

روان سازی ترافیک شهری نیاز توجاه شاده اسات .اگرچاه

زمین را در نظر میگیرد .در مرجع [ ]20از الگاوریتم PSO
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روش آماااری موناات کااارلو ،روش دقیق ای باارای بررس ای

استفاده کرده است .مرجع [ ]21مکاانیاابی و ظرفیاتیاابی

باه تعاداد

ایستگاه شارژ عمومی ) )9PCSرا براسااس توزیاع گسساته

تکاارار زیاااد نیاااز دارد .در مطالعااات آماااری مکااانیااابی

تقاضای شارژ  EVپیشنهاد میکند .در بیشتر تحقیقات فوق،

ایستگاههای شارژ ،تعداد متغیرهاای آمااری ،زیااد و شابکۀ

میزان موفقیت سفر و آسایش رانناده در نظار گرفتاه نشاده

حملونقل پیچیده خواهد شد .در [ ]11از تبدیل بیبو بارای

است.

مطالعات آماری است؛ اما برای شبکههای بازر

انجام مطالعات آماری استفاده شده است .تعاداد تکرارهاای

هدف از این مقاله ،ارائۀ روشی جدید برای مکاانیاابی

زم برای بررسی مسئلۀ آماری با این روش بسیار کم است؛

ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی باا در نظار گارفتن

برای مثال ،برای  3متغیر به  4یا  5نمونه نیاز است [ .]12این

شبکۀ حمل ونقل شهری با الگوریتم ژنتیک است .تابع هدف

درحالیست که در روش مونت کارلو به بیش از  1000تکرار

مسئلۀ بهینهسازی ،میزان موفقیت سفر خودروهای الکتریکی

نیاز است .در [ ]13روشی برای مکاانیاابی و ظرفیاتیاابی

خواهد بود؛ بهگونهایکه خودرو با طی کوتاهترین مسایر در

بهینۀ ایستگاههای شارژ  5PHEVو منابع انرژی تجدیدپاذیر

سفر ،آسایش رانندگان را به دنبال داشته باشد و تعداد مکاان

( )6RESارائه شده است .تابع چندهدفۀ بهینه ساازی شاامل

ایستگاههای شارژ نیاز کمیناه شاوند .از قیاود ایان مسائله،

هزینه های شارژکردن و دشارژکردن است .در این ایستگاهها

محدودیت مسافت قابل پیماایش ،حجام ترافیاک مسایرها،
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محدودیت تعداد و ظرفیت ایساتگاههای شاارژ هساتند .در

نرمال به دست آمده است .باا توجاه باه زماان آغااز سافر،

این مقاله بهمنظور انجام مطالعات آماری پارمترهای احتمالی

حرکت خودروها در گامهای زمانی مختلف تعیین میشاود.

خودروهای الکتریکی از روش ساده تبادیل بایباو اساتفاده

پارامتر سوم ،میزان مساافت خاودرو در سافر اسات کاه باا

شده است و به جای مطالعۀ تعداد زیاد حا ت مختلف ،چند

استفاده از توزیع یکنواخت باه دسات آماده و تعیاینکننادۀ

نمونۀ مشخص بررسی شده است.

مقصد خودرو است و پاارامتر چهاارم ،مقادار شاارژ اولیاۀ
10

نوآوریهای این مقاله به شر زیرند:

خودروهای الکتریکی ( ) SOCاست که با استفاده از توزیع

• طراحی ایستگاههای شارژ خاودروی الکتریکای در

نرمال تعیین میشود.

شبکۀ حملونقل شهری شامل عدم قطعیت؛
• کاهش پیچیدگیهاای مسائلۀ جایاابی ایساتگاههای
شارژ با استفاده از روش احتما تی تبدیل بیبو؛
• محدودیت حجم ترافیک شهری
این مقاله به بخشهای ذیل تقسیم میشود :در بخاش 2
به مدل شارژ خودروهای الکتریکی و پارامترهاای احتماالی
آنها اشاره شده است .بخش  3شامل مدلسازی سافر و تاابع
هدف مسئلۀ بهینهسازی است .تبدیل بیباو و رواباآ آن در
بخش  4شر داده شدهاند .بخش  5شاامل اساتراتژی روش
پیشنهادی است .شبکۀ مطالعهشاده و نتاایج شابیهساازی در
بخش  6آمده اند و سرانجام در بخش  7نتیجاهگیاری مقالاه
بیان شده است.

خودروهااایالکتریکاایومدلسااا ی
پارامترهایاحتماالتی 
خودروهای الکتریکی به دلیل داشاتن ماهیات تصاادفی
دارای پارامترهای احتما تی مختلفیاناد کاه بساته باه ناوع
مدلسازی از آنها استفاده میشود؛ بارای مثاال ،مکاان اولیاۀ
خودرو ،زمان آغاز و پایان سافر ،طاول مسایر سافر ،مقادار
شارژ اولیه و ظرفیت باتری خودرو ،مدل رفتاار راننادگان و
 ...ازجمله پارامترهای احتمالی است که از توزیعهای آماری
مختلفی برای مدلسازی آنها استفاده میشود.
در این مقاله ،برای خودروهای الکتریکی چهاار پاارامتر
احتما تی در نظر گرفته شده است .پارامتر اول ،مکان اولیاۀ
خودروهای الکتریکی است کاه باا اساتفاده از تاابع توزیاع
یکنواخت یا در طاول مسایرهای پرتاردد یاا در کال شابکۀ
حملونقل مطالعهشده پخش شده است .دومین پارامتر ،زمان
آغاز سفر خودرو است که باا اساتفاده از توزیاع لگااریتمی

مکانیابی 
تابعهدفمسئلۀ 
خودروهای الکتریکی تاوان ماورد نیااز خاود را بارای
حمل ونقل در محل ایساتگاههای شاارژ و از شابکۀ توزیاع
انارژی الکتریکای دریافاات مایکننااد؛ بنااابراین ،زم اساات
مکانهاای کاندیادا بارای احادا

ایساتگاه شاارژ ،جادا از

مباحث اقتصادی دارای ویژگیهایی ازقبیل دردسترس باودن
زمین ،دسترسی مناسب باه شابکۀ توزیاع ،ایجادنشادن باار
ترافیکی در مسیرهای منتهی به ایستگاههای شارژ و رعایات
مؤلفههای الکتریکی و غیر الکتریکی دیگار باشاد تاا بادین
وسیله نیاز رانندگان را بارای شاارژ خودروهاای الکتریکای
خود برآورده سازند .ظرفیت ایستگاههای شارژ خودروهاای
الکتریکی به ظرفیت فیدر تغذیۀ توزیاع ،ظرفیات تجهیازات
شارژ و ظرفیت فیزیکی محال ایساتگاه بساتگی دارد .بارای
کاااهش زمااان انتظااار رانناادگان باارای شااارژ خودروهااای
الکتریکی ،ایستگاههای شارژ به سیستم شارژ سریع مجهزند؛
البته در بلندمدت شارژ سریع خودروهاا موجاب فرساایش
سریع باتری میشود و عمر مفید آنهاا را کااهش مایدهاد؛
بنابراین ،در برخی از ایستگاههای شارژ ،باتری تحت شاارژ
کند قرار میگیرد و نیز گاهی هنگام مراجعۀ راننادگان بارای
تأمین شارژ ،باتری خالی با باتری پُر تعویض میشاود [.]16
تأکید این مقالاه بیشاتر بار آساایش سافر راننادگان اسات؛
بنابراین ،ظرفیت ایستگاههای شارژ براساس تعاداد خاودرو
در نظر گرفته شده است؛ بهطوریکه  200خودرو مایتواناد
در یک بازه زمانی مشخص به ایستگاه شارژ مراجعه کنند.
بهمنظاور موفقیات جاایگزینی تکنولاوژی خودروهاای
الکتریکی با خودروهاای ساوخت فسایلی ،زم اسات ایان
تکنولوژی جدید ،خواستههای اولیۀ رانندگان را برآورده کند.
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یکی از این خواسته ها آسایش سفر است که در ایان مقالاه،

برای تعیین صحت بررسی ،مناسب است؛ درنتیجه ،طراحای

موفقیت مسافرتهای شهری خودروهاا بادون آنکاه دچاار

مبتنی بر بهرهبرداری تصادفی  24ساعته خواهد بود؛ البته هر

کمبود شارژ شوند و با پیمودن کوتاهترین مسایر و کمتارین

خودرو با توجه به میزان شارژ اولیه و طول مسیر طایشاده،

حجم ترافیک باه مقصاد برساد ،تعریاف شاده اسات .هار

در هر لحظه از  24ساعت به شارژ نیاز پیدا میکند؛ بنابراین،

خودروی الکتریکی در ابتدای سفر با توجه به میازان شاارژ

زم است بررسی مسئلۀ بهرهبارداری باا دقات یاک دقیقاه

اولیۀ باطری خود ( )SOC0مقداری از مساافت سافر پایش

صورت گیرد .این نشاان مایدهاد در حال مسائلۀ جایاابی

روی خود را به مقدار  L1بر حسب واحد طول مسیر ()km

ایستگاههای شاارژ بارای تعاداد زیااد خودروهاا در شابکۀ

مطابق رابطه ( )1طی میکند تاا میازان شاارژ بااتری آن باه

شهری باا دقات یاک دقیقاه تعاداد گاامهاا خیلای زیااد و

مقدار حاداقل ( )SOCminبرساد SOCmin .حاداقل مقادار

محاسبات ،سنگین و مشکلساز میشود.

شارژ باتری است که خودرو باید سریعاا باه ایساتگاه شاارژ
مراجعه کند.

حالتهای تکاراری ،طراحای در گاامهاای زماانی پیشانهاد
) C p * ( SOC0  SOCmin

()1

در این مقاله ،بهمنظور کاهش حجم محاسبات و حذف

Pc

L1 

میشود؛ به این صورت که بازۀ مطالعاتی  24ساعته به چناد
گام زماانی تقسایم مایشاود کاه در هار گاام خودروهاای

کااه  Cpظرفیاات خااودرو باار حسااب  kwو  Pcمیاازان

الکتریکی سفر خود را کامل به انجام میرسانند .در هر گاام

خاودرو بایاد

زمانی ،خودروهای الکتریکی میتوانند سفری داشاته باشاند

برای شارژ به نزدیکترین ایساتگاه شاارژ مراجعاه کناد تاا

که دارای مبدأ و مقصد مشخصی است؛ بدینگونه که در گام

ظرفیت باتری را حداکثر ( )SOCmaxکند .بعاد از آن ،سافر

زمانی اول ،خودرو از مبدأ سفر خود را آغااز مایکناد و باا

خود را ادامه دهد و مطابق رابطه ( )2مقادار  L2دیگاری را

توجه به میزان شاارژ اولیاه ( )SOC0و ایساتگاههای شاارژ

طی کند.

مسیر پیش رو به مقصد میرسد و سفر آن موفق خواهد بود.

مصرف توان بر حسب  kw/kmاست .ساپ

()2

) C p * ( SOCmax  SOCmin
Pc

L2 

حال مجموع مسافت قابل پیمایش خاودرو بار حساب
 kmبهصورت رابطه ( )3به دست میآید:

اگر پارامتر  Dtبر حساب  kmطاول مسایر خاودرو در
سفر از مبدأ تاا مقصاد تعریاف شاود ،آنگااه سافر خاودرو
الکتریکی زمانی موفق خواهد بود کاه میازان مساافت قابال
پیمایش خودرو از طول مسیر کمتر شود.
then trip is successful

گام زمانی دوم تعریف خواهد شد و خودرو ،سفر جدید باا
مقصد جدیدی را آغاز میکند .این عمال همانناد آنچاه در
شکل ( )1مشاهده میکنید ،مانند حرکت خودرو در ابتادای

Lt  L1  L2

()3

در مرحلۀ بعد ،مقصد گام اول بهعنوان مبدأ خودرو در سافر

صبح از منزل تا محل کار و بعد مراجعه به فروشاگاه بارای
خرید و سپ

برگشت از محل کار باه منازل در بعادازظهر

است .در طول شبانهروز و بعد از طی سه گام زماانی ،سافر
خودرویی موفق خواهد بود که در تمام گامهاای زماانی باا
موفقیت به مقصد برسد.

if Dt≤Lt

برای بررسی صحت طراحی ایستگاههای شارژ خاودرو

گامهای مانیدرسفرخودروهایالکتریکی
شکل( :)1

در یک شبکۀ حملونقل شهری ،زم است عملکرد سیساتم
شارژ خودروها در یک بازه زماانی مشاخص ،بهارهبارداری

مکان بهینۀ ایستگاههای شارژ باید باه گوناهای انتخاا

شود .با توجه به اینکه در سافرهای درونشاهری خودروهاا

شود تا میزان موفقیت سفر خودروها در طول یک شبانهروز

هیچگونه الگاوی خاصای تکارار نمایشاود و بارای انجاام

و بعد از پیماایش سافرهای مختلاف در چناد گاام زماانی

بهرهبرداری از الگوهای تصادفی استفاده شده ،بازه  24ساعته
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حداکثر و برای کاهش هزینهها از تعداد ایساتگاههای شاارژ

مطالعات سیستم قدرت تا چند هزار یا چند ده هازار تکارار

کمتری استفاده شود؛ زیرا بدیهی است با وجود تعاداد زیااد

به همراه خواهد داشت .با وجود این ،در مطالعاتی که تعداد

ایستگاههای شارژ هیچ خودرویی برای سفر خود به مشکلی

متغیرهای احتما تی زیااد اسات ،زماان شابیهساازی بارای

بر نخواهد خورد .همچنین به دلیال هزیناههاای مرباوط باه

رسیدن به همگرایی ،بسیار طو نی و پیچیاده خواهاد باود.

ایسااتگاههای شااارژ شااامل زمااین و تجهیاازات و همچنااین

روش قدرتمند تبدیل بیبو ،ضمن فاراهمکاردن دقات باا ،

محدودیتهای جغرافیایی ،بایاد تعاداد ایساتگاههای شاارژ

حجم پردازش ناچیزی را به دنباال دارد .در ایان مقالاه ،باه

کمینه شود؛ بنابراین ،باید مکان و تعداد ایستگاههای شارژ به

دلیاال زیااادبودن متغیرهااای احتمااا تی روش پیشاانهادی ،از

گونهای بهینه شود تاا خودروهاای الکتریکای سافر ماوفقی

روش تبدیل بیبوی کروی برای مطالعات احتما تی استفاده

داشته باشند و هزینه های اضافی به سیساتم تحمیال نشاود؛

شده است .گاام هاای مطالعاات احتماالی باه روش تبادیل

بنابراین ،رابطه ( )4بهعنوان تابع هادف مسائله ،باه گوناهای

بیبوی کروی بهصورت زیر است [.]22

تعریف میشود که باید مقدار ناموفقبودن سفر خودروهاا و

برای محاسبۀ بردار مقدار میانگین ) (mو محاسابۀ مااتری

تعداد ایستگاههای شارژ کمینه شود.
N succes
N
) )   2 ( cs
NT
NTcs

()4

F  1(1 

داشتهاند،

کل خودروهای موجود در شبکه،

مکان ایستگاههای شارژ مکانیابیشاده و

NTcs

کوواریان

Ncs

( . )7

حجم ترافیک هیچیک از مسیرها مطابق رابطاه ( )5نبایاد از
()7

مقصد با پیمایش کمتارین مسایر ممکان طای کناد و بارای
کاهش زمان انتظار به ایستگاه شارژی مراجعه کند کاه دارای
ظرفیت خالی در آن گام زمانی باشد.
for b=1,…, B

که در این رابطه

<

میزان ترافیک مسیر bام و

1 g0
, k  1, 2, ..., n  1
n 1

gk 

ج) تولید بردارهای  Uبهصورت بازگشتی مطابق رابطاه

محدودیت ظرفیت ایستگاه شارژ در نظر گرفته شاده اسات.
مقدار مجاز آن تجاوز کند و خودرو سفر خود را بین مبدأ و

ضریب وزنی  gمطابق رابطه (:)6

که .0≤g0≤1

تعاداد کال

است .برای این مسئله ،قیاود محادودیت حجام ترافیاک و

k

()6

تعداد

مکانهای موجود در شبکه برای نصاب ایساتگاههای شاارژ

()5

متغیرهای ورودی ).(COV

) انتخا

که  Nsuccesبرابر تعاداد خودروهاایی کاه سافر موفاق
NT

الف) استفاده از اطالعاات ورودی متغیرهاای تصاادفی





i0 


i  1,..., j 




i  j 1 



U ( j 1) 
 0

 0 



1


j ( j  1) g 1 
][0


j

j ( j  1) g 1 
)( j 1

Ui








( j ) 
U i  






 

که  U1(1)=-1/2g1 ،U0(1)=0و  U2(1)=1/2g1اساتU .

معرف بردار نمونهها i ،شامارنده بازگشاتی و  j=nهساتند؛

ماکزیمم حجام ترافیاک مجااز مسایر bام و  Bتعاداد کال

بنابراین ،نمونههایی که زم اسات باه سیساتم مطالعاهشاده

مسیرها است.

اعمال شوند تا بتوان با استفاده از آنهاا خروجای را تخماین
زد ،مطابق رابطه ( )8است.

تبدیلبیبو 

در مطالعااات احتمااا تی ،جااامعتاارین روش بررساای،
شبیهسازی مونت کارلو اسات .ایان روش دقیاق آمااری باا
اجرای تمام حاا ت ممکان متغیرهاای احتماالی در برخای

()8

, i  0,1,..., n  1

j

mi  m  COV . U i

با مشخصشدن نمونهها و ضرایب وزنای ،خروجایهاا
بهصورت رابطههای ( )9تا ( )11محاسبه میشوند .همانطور
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که مشاهده میشود برای  nمتغیر تعداد  n+2نمونه از روش

به جای اجرای شبیهسازی برای تمام  1000خودرو ،فقاآ 4

تبدیل بیبوی کروی به دست میآید.

نمونه اجرا میشود .هر نمونه دارای ضریب وزنی مربوط به

()9

Y k  f (mk ) , k  0,1,...,2n

خود است که باید با در نظر گرفتن هر نمونه باه آن اعماال

Y 

شااود .بااا اسااتفاده از روش دسااتهبناادی  kmeansمکااان

2n

g Y

k k

()10

k 0

2n

(Y k . Y )(Y k  Y )T

()11

k

g

COV (Y ) 

0

که  Yبردار متغیرهای خروجای و ) COV(Yکواریاان
متغیرهای خروجی است.
استراتژیپیشنهادی 
برخالف مطالعات گذشاته کاه باهمنظاور ساادهساازی
طراحی ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی در ساعات
خاصی از شبانهروز انجاام گرفتاه اسات [ ،]25-23در ایان
مقاله ،برای مدلسازی بهتار و دقیاقتار تعیاین مکاان بهیناه،

خودروهای الکتریکی به تعداد دستههاای مشخصای تقسایم
میشود تا از حجم زیاد محاسبات و پیچیدگی مسئله کاساته
شود .هر دسته دارای نماینده و میزان احتمال مشخصی برای
آن دسته بوده و در این شبیهسازی ،تعداد دستهها  12در نظر
گرفته شاده اسات [ .]26در جادول ( )1مقاادیر میاانگین و
انحراف معیار برای توابع توزیع پارامترهای مذکور نشان داده
شده است.
جدول(:)1متغیرهایتوابعتو یعاحتمالیمسئله 
متغیرهای
احتماالتی
مکان اولیۀ
خودروها

ایستگاههای شاارژ براسااس موفقیات سافر در طاول یاک

مقدار SOC

شبانهروز و در چند گاام زماانی شابیهساازی شادهاناد و از

طول مسیر سفر

الگوریتم ژنتیک برای بهینهسازی تابع هدف مسائله اساتفاده

زمان آغاز سفر

شده است.
کروموزوم پیشنهادی که مکاان کاندیادای ایساتگاههای
شارژ را نشان میدهد ،برای تمام گاامهاای زماانی بارازش
میشود و مقدار تابع هدف نهایی مجموع مقادیر توابع هدف
در گامهای زمانی مختلف است.
با توجه باه مکاان اولیاۀ تصاادفی خودروهاا و وجاود
مسیرهای مختلاف در شابکه ،دو ساناریوی مختلاف بارای
مدلسازی روش پیشنهادی ارائه شده اسات .در ایان مقالاه،
تعداد  1000خودرو الکتریکی در نظر گرفته شده کاه بارای
آنها چهار متغیر تصادفی شامل مقادار ( SOC0میازان شاارژ
اولیه باطری) ،مکاان خاودرو در شابکه ،طاول مسایر سافر
روزانه که تعیینکننادۀ مقصاد اسات و زماان شاروع سافر،
مدلسازی شده است .برای متغیرهای مکان اولیاۀ خاودرو و
زمان سافر در ساناریوهای مختلاف از توزیاعهاای آمااری
متناسب با آن سناریو استفاده شده است؛ ولای بارای مقادار
 SOC0و طول مسیر با استفاده از روش  UTکاروی تعاداد
نمونه های زم به دست آمده است .با استفاده از این روش،

نوع تابع توزیع
احتمالی

میانگین

انحراف
معیار

تابع توزیع احتمالی یکنواخت دوبعدی
نرمال

0/5

0/15

تابع توزیع احتمالی یکنواخت تکبعدی
لگاریتمی نرمال

ساعت
7صبح

 5ساعت

برای مدلسازی میزان ترافیک مسیرهای شبکۀ حملونقل
مطالعه شده ،با استفاده از داده های حجم ترافیکی ساال هاای
گذشته ،چند مسیر پرتردد ،مسیرهای پایشفار

مشاخص

شدهاند و برای آنها میزان حجم مشخصی از ترافیاک تعیاین
شده است .خودروهای الکتریکی برای سفرهای روزانۀ خود
باید از این مسیرهای پیشفر

و با توجه به حجم ترافیکی

آنها تردد کنند تا همیشه ترافیک کنترل شود .همچنین بارای
سفر خودروها بین مبدأ و مقصد کوتاهتارین مسایر ممکان،
بررسی و انتخا

میشود.

در سااناریوی اول ،خودروهااا براساااس حجاام ترافیااک
مسیرهای پیشفر

و مقصد ،به یکی از مسیرها اختصاا

مییابند و با توجه به میازان شاارژ اولیاۀ خاودرو ()SOC0
مسافتی از سفر خاود را طای مایکنناد و مکاان آن باهروز
میشود و بعد از آن ،متقاضی مراجعه به ایستگاههای شاارژ
خواهد بود؛ اما در سناریو دو ،مکان خودروها در کل شابکۀ
شهری شامل معابر و کوچهها و مناازل پخاش مایشاود تاا

هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال دوازدهم ،شماره سوم ،پاییز 1400
بتوان در مطالعات بعدی از بهبود قابلیت اطمیناان شابکه باا
استفاده از امکان  V2Gخانگی سود برد .سپ
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تعیین میشود؛ با ایان تفااوت کاه در ساناریو اول ،پا

از

هار خاودرو

اعمال تبدیل  UTبه پارامترهای احتمالی ،به دلیل بهروزشدن

و

مکان خودروها دستهبندی صاورت مایگیارد و در ساناریو

 SOC0سفر خود را آغاز میکند و در طول سفر در صورت

دوم ،قبل از تعیاین متغیرهاای تصاادفی دساتهبنادی انجاام

نیاز باید به ایستگاههای شارژ مراجعه کند.

میشود؛ درنتیجه ،خروجی مسئلۀ مکان ایستگاههای شارژی

براساس مقصاد ،حجام ترافیاک مسایرهای پایشفار

در شبکۀ مطالعهشده خواهد بود کاه ضامن رعایات حجام

برای به دست آمادن مکاان بهیناه ،ایساتگاههای شاارژ
قسمتهایی از شبکۀ مطالعهشده را مکاان کاندیادا انتخاا

ترافیک مسیرها ،خودروهای الکتریکی باا پیماایش کمتارین

کرده که حداکثر ظرفیت آنها تعداد  200خودروی الکتریکی

مساایر ممکاان و کاااهش تعااداد مکااان ایسااتگاههای شااارژ

در هر باازه زماانی مطالعاهشاده اسات .در هار دو ساناریو

بیشااترین میاازان موفقیاات ساافر و درنتیجااه ،آسااایش ساافر

خودروها در هار گاام زماانی دساتهبنادی مایشاوند .ایان

رانندگان را به دنبال خواهد داشت .فلوچارت کلی مسئله در

دستهبندی با توجه به مکان خودروها در شبکۀ شهری طباق

شکل ( )2نشان داده شده است.

روش دستهبندی  kmeansصورتگرفته و نمایندۀ دساتههاا

شروع

در نظر گرفتن شبکه حمل و نقل و میزان حجم ترافیک مسیرها و تعیین نقاط کاندیدا برای ایستگاه شارژ
در نظر گرفتن پارامترهای احتمالی برای خودروهای الکتریکی
استفاده از تبدیل  UTبرای پارامترهای احتما تی مختلف و تولید نمونه ها جهت کاهش حجم محاسبات
بروز رسانی مکان خودروها با توجه به SOC
دسته بندی مکان خودروها توسآ Kmeans

تعیین کروموزوم مربوط به الگوریتم ژنتیک
مکانیابی ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی با محاسبه تابع هدف میزان موفقیت سفر

بله

رعایت قیود مسئله
بهینه سازی

خیر

تعیین مکان بهینه ایستگاههای شارژ خودروهای برقی با توجه به توابع هدف هزینه و موفقیت سفر
پایان
فلوچارتمسئلۀمکانیابیایستگاههایشارژ

شکل(:)2

ونتایجشبیهسا

سیستممطالعهشده


ی

شکل ( )3برای انجام شبیهسازی شبکۀ حمالونقال در
نظر گرفته شده و این شبکه مطابق شکل ( )4شامل  20گره
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(تقاطع) و  31خیابان است .برای شابکۀ ماذکور 8 ،مسایر

پیشنهاد میشود و با توجه به شکل ( ،)5بُعاد افقای مکاان

پُرتردد در نظر گرفته میشود که باا توجاه باه ساناریوهای

ایستگاههای شارژ در نقاط کاندیدا نشان داده میشود و بُعد

توضیح داده شده در حین برنامه ،شبیهسازی خودروهاا باه

عمودی مکان نمایندۀ دسته ها را نشاان مایدهاد .مجماوع

ماییابناد .بادینگوناه خودروهاای

درایههای هر سطر ،عدد یک بوده و مجموع درایههای هار

الکتریکی سافر خاود را در طاول ایان مسایرها باه انجاام

ستون ،کمتر از ظرفیت آن ایستگاه است که در ایان مسائله

میرسانند و در صورت نیاز باید به ایستگاههای شارژ برای

 200خودرو است .درخور ذکر است ضرایب وزنی مربوط

تأمین انرژی مورد نیاز برای طی کردن مابقی مسیر مراجعاه

به نمونه های  UTو احتمال نمایندۀ دسته های  kmeansدر

کنند .در شکل ( )4تعدادی از مسیرهای پرتردد و مکانهای

هر مرحله اعمال میشود .شکلهاای ( )6و ( )7باهترتیاب

ایستگاههای شارژ شامل گرههاای ،1

مکااان اولیااۀ خودروهااای الکتریکاای را قباال و بعااد از

این مسیرها اختصا

کاندیدا برای احدا

 17 ،15 ،13 ،8 ،6 ،4و  20نشان داده شده است.

دستهبندی در سناریو یک نمایش میدهد.

مکانیابیایستگاههایشارژ-
شکل(:)5كدبندیمسئلهبرای 
حملونقلمطالعهشده[]27
شکل(:)3شبکۀ 

مکانهایكاندیدا
شکل(:)4تعدادیا مسیرهایپرترددو 

 -1-6سناریویک 
در سناریو یک ،همانطور کاه در بخاش قبال توضایح
داده شااد ،مکااان اولیااۀ خودروهااا در طااول مساایرهای
پیشفر

است و بعد از طی مسافتی براساس نموناههاای

 UTمکان آنها بروز میشود و سپ

خودروها دستهبنادی

میشوند .در این سناریو ،کروماوزوم باهصاورت دوبعادی

سناریویک

حملونقل-
شکل(:)6شماتیکمکانخودروهادرشبکۀ 
سناریویک

هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال دوازدهم ،شماره سوم ،پاییز 1400

دستهبندیمکانخودروهادرشبکۀحمل
شکل(:)7شماتیک 
ونمایندههردسته-سناریویک

9

دستهبندیمکانخودروهادرشبکۀ
شکل(:)10شماتیک 
حملونمایندۀهردسته-سناریویک

 -2-6سناریودو 
در سناریو دو ،مکان خودروها در تماام شابکۀ شاهری
بهصورت یکنواخت است و براسااس بُعاد جغرافیاایی باا
 kmeansدستهبندی میشود و نمایندۀ هر دسته بارای هار
نمونه  UTسفر خاود را انجاام مایدهاد .در ایان ساناریو
کروموزوم بهصورت تکبعدی شاکل ( )8و شاامل مکاان
کاندید ایستگاههای شارژ است که هر درایه حضورداشاتن
یا نداشتن ایستگاه شارژ را در مکان مربوطه نشان میدهاد.
شکل های ( )9و ( )10بهترتیاب مکاان اولیاۀ خودروهاای
الکتریکی را قبل و بعد از دستهبنادی در ساناریو دو نشاان

شکل(:)11روندهمگراییتابعهدف-سناریویک

میدهد.

…………….
شکل(:)8كدبندیمسئله-سناریودو

شکل(:)12روندهمگراییتابعهدف-سناریودو
حملونقل-
شکل(:)9شماتیکمکانخودروهادرشبکۀ 
سناریودو

منحنیهای همگرایی ساناریو یاک و دو باهترتیاب در

شکلهای ( )11و ( )12نشان داده شاده کاه بارای تاابع
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هدف ،رابطه ( )4باا ضارایب

1  0.9

و

 2  0.1

باه

به ایستگاههای شارژ دردسترس بیشتری نیاز است.

دست آمده است.

جدول(:)2مقایسهنتایجحاالتمختلف 

 -3-6سناریودو بادرنظرگرفتنگام مانی 
در این بخش ،مکانیابی ایستگاههای شارژ خودروهای
الکتریکی در سناریو دو در مادت  24سااعت شابانهروز و
بهازای سه گام زمانی انجام شده است؛ یعنی هر خودرو در
طول یک روز سفرهای متعددی دارد کاه هار کادام دارای
مبدأ ،مقصد و مسیر متفاوتی خواهند باود؛ بناابراین ،مکاان
بهینۀ ایساتگاههای شاارژ بارای تاابع هادف در طاول 24
ساعت تعیین میشود؛ بنابراین ،با در نظر گرفتن گام زمانی
و تکرار مسئله در سناریو دو خروجی تابع هدف ،محاسابه
و منحنی همگرایی تابع هدف بارای ایان بخاش در شاکل
( )13نشان داده شده است.

روش حل

سناریو
1

سناریو
2

سناریو  2با
سه گام
زمانی

مرجع
][2

مکان
ایستگاههای
شارژ

-5-1
17

-10-2
17-16

-13-10-2
17

-7-6
-17-11
20

مقدار تابع
هدف
موفقیت
سفر()%

/0735
0

0/0578

0/0974

-

93/5

95/8

91/4

96/5

براساس نتایج سناریو دو با گام زمانی ،مشاهده میشود
به دلیل در نظر گرفتن سه گام زمانی در طول  24ساعت و
افزایش حجم سفرها ،موفقیت سفر خودروهاای الکتریکای
کاهش یافته است؛ یعنی ممکان اسات خاودرویی در گاام
زمانی اول ،سفر موفقی داشته باشد؛ اما در گامهاای زماانی
بعد با موفقیت به مقصد نرسیده باشد؛ بنابراین ،باید طراحی
و بهرهبرداری برای مدلسازی دقیاقتار و باه دسات آوردن
مکااان بهینااهتاار ایسااتگاههای شااارژ ،در یااک بااازه زمااانی
مشخص انجام گیرد .جدول ( )2نشان میدهاد مرجاع []2
درصااد موفقیاات ساافر بااا تری نساابت بااه سااناریوهای
پیشنهادی ما دارد؛ زیرا بدون در نظر گرفتن هزیناههاا و باا
احدا

یک ایستگاه شارژ ،درصد موفقیت سفر را افازایش

داده است.
شکل ( :)13روند همگرایی تابع هدف  -سناریو دو با در نظر
گرفتن گام زمانی

نتایج سه حالات ماذکور در جادول ( )2نماایش داده
شده اند که با یکدیگر و با مرجع [ ]2مقایساه شادهاناد .از
مقایسۀ نتایج سناریو یک و دو مشاهده میشود ساناریو دو
نسبت به سناریو یک میزان موفقت سفر را با اضاافهکاردن
یک ایستگاه شارژ در شبکه افزایش داده است؛ بهطوریکاه
تابع هدف رابطه ( )4دارای مقدار پایینتری است؛ زیارا باا
حضور خودروهاای الکتریکای در کال شابکه باهصاورت
یکنواخت ،مسافت قابل پیمایش خودروها افزایش یافتاه و

نتیجهگیری

در این مقاله ،به مکاانیاابی بهیناۀ ایساتگاههای شاارژ
خودروهای الکتریکی با در نظر گارفتن شااخص موفقیات
سفر و کمینهسازی مکان ایستگاههای شارژ بهمنظور کاهش
هزینهها با استفاده از الگوریتم ژنتیک پرداخته شده است .با
توجه به اینکه تعداد متغیرهای تأثیرگذار شامل شارژ اولیاۀ
خودروها و مسافت طیشده در شبکۀ شهری کامالا تصادفی
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عالوه بر در نظر گرفتن پارامترهاای احتماالی مانناد مکاان
 زماان،اولیۀ خودروها و مقدار شارژ اولیۀ باتری خودروهاا
 ساعت و در سه گاام زماانی24 بهرهبرداری در مدت زمان
.لحاظ شود
) و مقایساۀ ساناریوهای2( با توجه باه نتاایج جادول
 مشخص است در صورت افزایش طول مسیر سفر،مختلف
 باه ایساتگاه شاارژ بیشاتری بارای،خودروهای الکتریکای
با بردن میزان موفقیت سفر خودروها در شبکۀ حملونقال
 سااعت شابانهروز و24  اگر در طول،نیاز است و همچنین
 در، تعداد سفر خودروها افازایش یاباد،در چند گام زمانی
صورت نبود ایساتگاه شاارژ کاافی درصاد موفقیات سافر
]2[  مطابق مرجاع،کاهش خواهد یافت که برای جبران آن
،باید تعاداد ایساتگاههای شاارژ را افازایش داد و بناابراین
.هزینهها افزایش خواهد یافت
 روش پیشنهادی توانسته اسات،بر طبق نتایج این مقاله
با کنترل حجام ترافیاک شاهری و کااهش مساافت قابال
،پیمااایش خودروهااای الکتریکاای در شاابکۀ حماال نقاال
بهینهترین مکان ایستگاههای شارژ با میازان موفقیات سافر
سفر رانندگان را به دنبال داشته

با تر و به دنبال آن آسای
.باشد

 سپاسگزاری
بدینوسیله نویسندگان مقاله از آقاای محسان عکاافی
 کمال قادردانی را،مبارکه برای راهنماییهای راهگشایشان
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