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ضثکِ َّضموٌد اسم ا اسمتهادُ اش     کی یویخَدتسه ییتَاًا یکسدّایزٍ يیتس اش هْن یکیهْن  یتازّا یتداٍم تسق زساً چکیدُ:

تِ  یتِ هحض دستسس یتسق یخَدزٍّا یهطلَب اس  کِ تاتس یتاضدا اش طسف صیساًگچالص ت تَاًد یهتِ ایي هٌظَز  یتسق یخَدزٍّا

زا دز  یتاز زا خساب کٌد، ٍ هطکالت یهٌحٌ تَاًد یزٍش ه يیتاضٌد، اها ا داضتِ یطتسیضازض ت یضثکِ ضازض ضَد تا دز هَاقغ اضطساز

ضثکِ َّضوٌد زا تا دٍ ّمدف هطم      کیدز  یتسق یضدُ اس  تا شهاى ضازض خَدزٍّا فیتاتغ ّدف تؼس کیداضتِ تاضدا لرا  یپ

تاز ضثکِ تما احتسماب تماز ضمازض      یاز هٌحٌیاًحساف هؼ یحداقل ساش ،یخَدزٍ تسق یضدُ دز تاتس سُیذخ یاًسض یکٌد: حداکثس ساش

دز  یتسقم  یّما زفتاز خَدزٍدز  دىیٍ هقداز سطح ضازض دز شهاى زس دىیٍ شهاى زس و یدز شهاى ػص یٌیهقالِ ًاهؼ يیدز اخَدزٍّاا 

ّمای   ی، تا کوک زٍشالکتسیکتسای کاّص تؼداد هتغیسّای تاتغ تْیٌِ ساشی دز ضسایط ًهَذ تاالی خَدزٍّای  اًظس گسفتِ ضدُ اس 

تمس   یسماش ِ یاس ا ضث یهصٌَػ یوٌیا ستنیس تنیتاتغ ّدف تس اساس الگَز یساش ٌِیزٍش تْا اًد دستِ تٌدی ضدُ آهازی خَدزٍّا

ِ یهقا گسیکمد یآى تا  جیاجسا ضدُ ٍ ًتا کیضًت تنیذکس ضدُ ٍ الگَز تنیتاس تَسط الگَز IEEE 37ضثکِ استاًدازد  یزٍ ضمدُ   سم

 اکٌد یه دییضدُ زا تأ طٌْادیپ تنیالگَز  یاس  ٍ هَفق

 الگَزیتن سیستن ایوٌی هصٌَػیخَدتسهیوی، ی، ضثکِ َّضوٌد، الکتسیکّای کلیدی: ضازض ّواٌّگ، خَدزٍی  ٍاضُ

 

Abstract: Power continuation of vital loads is one of the most important feature of self-healing 

smart grid. It is desired to charge the batteries of Electric Vehicles (EVs) whenever they can be 

connected to the grid in order to have more energy reserved in the case of emergency. However, 

this method of charging can deteriorate the load curve, daily peak load, energy generation cost, 

reliability and stability of the grid. Therefore, using the vehicle-to-grid (V2G) for this purpose can 

be challenging. A multi-objective optimization is formulated that assigns the charging times of EVs 

in a smart grid by considering two goals; maximizing of energy stored in EVs and minimizing the 

standard deviation (SD) of the grid load curve counting the charging load. Uncertainty of arrival 

time, departure time and state of charge at arrival time of EVs are considered. In order to decrease 

the number of variables of optimization problem in case of high penetration of EVs, the EVs are 

clustered with statistical methods. The proposed optimization method is based on the artificial 

immune system algorithm (AISA). Simulation studies are performed on the IEEE 37-bus 

benchmark, showing that AISA provides better solutions compared to those of the genetic 

algorithm, as more energy is stored in EVs while the SD of the load curve does not deteriorate 

much.  
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 هقدهِ ا1

آلَدگی هحیظ صیست ٍ ًیاص تِ کاّص هػشف سَخت تاػث ضذُ است 

تا توایل تِ خَدسٍّای الکتشیکی آى لذس صیاد ضَد کِ ّن اکٌَى تِ 

ّای خَد، تاس صیادی  اها آًْا تشای ضاسط تاتشی اًذ. تَلیذ اًثَُ سسیذُ

تَاًٌذ تِ ضثکِ تشق تحویل  هیسا حتی تیطتش تاس یک هٌضل هسکًَی 

تِ ّویي دلیل ضاسط ّواٌّگ دس ٌّگام افضایص ًفَر آًْا  .>1= کٌٌذ

  گشفتِ ضَد.تایذ دس ًظش 

 هَسد یا ٌذُیتِ عَس فضا غیتَص یّا ستنیس َىیاتَهاس شیاخ یّا دس سال

 یّا ستنیس ٌاىیاعو تیلاتل یتش سٍ یطتشیٍ توشکض ت ِ لشاس گشفتتَخِ 

ٍ  عیتطخ یتشا ستنیس ییتَاًا یویاًدام ضذُ است. خَدتشه غیتَص

تِ غَست  یچٌذ اتفاق تػادف ای کیٌّگام هَاخِْ تا  سد ستنیس شیتؼو

 یَّضوٌذ ًمص هْو یّا ستنیسدس  تیخػَغ يیخَدکاس است. ا

ضذُ  شُیرخ یتْشُ تشدى اص اًشط یویخَدتشه یاص ساُ کاسّا یکی. داسد

اص  پس شیاست. هؼوَال هذت صهاى تؼو یکیالکتش یخَدسٍّا یدس تاتش

ٌّگام . >2=ستیساػت ً چٌذاص  طتشیت غیا دس ضثکِ تَصخغ کیٍلَع 

 یضذُ دس خَدسٍّا شُیرخ یهْن سا تا اًشط یتاسّا تَاى ی، هلغؼی تشق

 گطاىیفط ّ ز یػاضف داس کشد. تشق یکیالکتش

 کیکطزى  نیتمؽ یضا تطا یتویالگْض

 یاتیّ جا سیگطضیع ٌستَ چ غیتْظ ؽتنیؼ

پطاکٌسٍ ّ هٌاتغ  سیهٌاتغ تْل ٌَیتِ

 ْیضاکت یپطاکٌسٍ ّ هٌاتغ اًطژ یطژاً

تَ  یعیپطاکٌسٍ زض هطحلَ تطًاهَ ض

 فٌِازیپ یویهٌظْض اُساف ذْزتطه

 یُا ؽتنیؼ یی[. تاظآضا3اًس ] کطزٍ

 سیهٌاتغ تْل یتْاى ذطّج غ،یتْظ

 اتیؼَ ػول ،پطاکٌسٍ ّ کاُؿ تاض

کَ زض حالت ّلْع اًْاع  اؼت یویذْزتطه

. زض ـْز اًجام هی ٌَیذطاُا تَ لْضت تِ

 یُا ّ کاُؿ تاض ضّؾ یی[، تاظآضا4]

زض زّ  ةیُؽتٌس کَ تَ تطت یویذْزتطه

هحوسی  اًس. هطحلَ تَ کاض گطفتَ ـسٍ

حؽیي ًژاز ّ زیگطاى الگْضیتوی تطای 

ؼایع پاضکیٌگ ذْزضّی هکاى ّ یافتي 

تطلی پیفٌِاز کطزٍ اًس تا ػولیات 

ایي [. 5]ذْزتطهیوی ضا تمْیت کٌس. 

ُای  اتَ اگطچَ ضّؾهماالت ّ هماالت هف

تا  اًس، اها هفیسی ضا پیفٌِاز کطزٍ

اًس،  آًجا کَ ًْیؽٌسگاى جؽتجْ کطزٍ

تِ هٌظَس استفادُ اص خَدسٍّای تشلی تشای اّذاف ای  همالَ

 اًذ. پیذا ًکشدُ تشداسی خَدتشهیوی دس صهاى تْشُ

حذاکثش  یصهاى ضاسط خَدسٍّا تشا یساص ٌِیهمالِ اتتذا هسألِ تْ يیدس ا

 اسیضذُ دس خَدسٍّا ٍ حذالل کشدى اًحشاف هؼ شُیرخ یاًشط کشدى

تَضیح خَدسٍّا  یتاس سٍصاًِ ضثکِ تا احتساب تاس ضاسط تاتش یهٌحٌ

تْیٌِ هسألۀ هتغیشّای تؼذاد تِ هٌظَس کاّص سپس دادُ ضذُ است. 

هتغیشّای احتوال  یتاتغ چگال یپاساهتشّاخَدسٍّا تا تَخِ تِ ساصی، 

 لِیتِ ٍساًذ. دس ًْایت ایي هسألِ  ذی ضذُتػادفی آًْا دستِ تٌ

 (AISA) یهػٌَػ یوٌیا ستنیس تنیٍ الگَس (GA) کیطًت تنیالگَس

ضذُ است. سٍش حل  Octave ظیدس هح یسیتشًاهِ ًَ لِیتِ ٍس

اػوال ضذُ است ٍ ًوًَِ  غیتَص ستنیس کی یضذُ تش سٍ طٌْادیپ

 اًذ. ضذُ سِیهما گشیکذیتا  تنیدٍ الگَس لِیتِ ٍس یساص ِیضث حیًتا

 ساشی هسألِهدل  ا2

 ّای دس ًظش گشفتِ ضذُ فشؼ ،دس ایي تخص، تِ تَضیح هذلساصی هسألِ

 .ضَد پشداختِ هی ٍ سٍش حل

 اٌذاف مسألً -2-1
ًطذُ   تأهیي یاًشط ،ٌاىیاعو تیلاتل یّا ضاخع يیتش هْناص  یکی

 :ضَد ی( هحاسثِ ه2( ٍ )1) ّای است کِ اص ساتغِ

(1)     



n

i
ii ULENS

1

. 

(2)     iii rU . 

 Liٍ  شیتؼو یصهاى الصم تشا يیاًگیه ri ،یًشخ خشات λiدس آى  کِ

 یهمذاس اًشط یتِ هؼٌ ENSام است. ضاخع -iتاس دس ًمغِ  يیاًگیه

ضثکِ هغلَب است  کیفشٍختِ ًطذُ است. دس  يیاست کِ تِ هطتشک

 یکیالکتش یدسٍّاهمالِ اثش خَ يیضاخع حذالل ضَد ٍ دس ا يیکِ ا

 يیا یهَسد هغالؼِ لشاس گشفتِ است. تشا خعضا يیا یساص ٌِیکو یتشا

کِ خَدسٍّا تِ ضثکِ هتػل ّستٌذ، حذاکثش  یهٌظَس الصم است تا صهاً

تتَاى اص  دس هَالغ اضغشاسیضذُ تاضذ تا  شُیآًْا رخ یدس تاتش یاًشط

اص  تَاى یه سا ّا یضذُ دس تاتش شُیرخ یآى استفادُ کشد. اًشط یاًشط

 ( هحاسثِ کشد:3ساتغِ )
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دس ّش ساػت  ّا یضذُ دس تاتش شُیرخ یهدوَػِ اًشط Eدس آى  کِ

-i یخَدسٍ یتاتش تیظشف Ci ،یکیالکتش یتؼذاد خَدسٍّا Nevاست، 

 ام است.-jام دس ساػت -i یخَدسٍ یسغح ضاسط تاتش SOCi,jام ٍ 

 اسیاًحشاف هؼ ضثکِ،تاس  یهٌحٌ ص خشاب ضذىتِ هٌظَس خلَگیشی ا

 کیتِ ػٌَاى تاسّا  گشیضاهل تاس ضاسط کشدى خَدسٍّا ٍ د ِضثک یتاسّا

 ضذُ است. فیتؼش گشیتاتغ ّذف د

(4)     )(1 LSDf  

ضثکِ دس ساػات هختلف تِ غَست  یضاهل تاسّا یاِ یآسا Lدس آى  کِ

تاس غاف تش  یکوتش تاضذ، هٌحٌ اسیضذُ است. ّش چِ اًحشاف هؼ ییکای

 است.

 ن،یکٌ ٌِیضَد کِ آى سا کو فیتؼش یآًدا کِ الصم است تا تاتغ ّذف اص

ضشب دس غذ  ی، همذاس هؼکَس اًشطEکشدى  ٌِیطیاستفادُ اص ت یتِ خا

استفادُ ضذُ است تا همذاس تاتغ ّذف  یکیالکتش یتشاتش تؼذاد خَدسٍّا
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تاضذ. همذاس تاتغ ّذف دٍم اص  سِیهمادٍم تا همذاس تاتغ ّذف اٍل لاتل 

 :ذیآ یتِ دست ه شیص اتغِس

(5)     
E

Nev
f

100
2


 

است کِ تاال چٌذ ّذفِ تا دٍ ّذف  یاضیهذل س کی ییّذف ًْا تاتغ

 ضَد. ٌِیتاتغ کو يیا ذی( آهذُ است ٍ تا6دس ساتغِ )

(6)     2211 .. fwfwft  

ّش تاتغ ّذف است ٍ تَسظ اپشاتَس ضثکِ  ٍصى هشتَط تِ wiدس آى  کِ

 .ضَد یَّضوٌذ هطخع ه

 دستً بىذی خُدرٌَا -2-2

اگش تؼذاد خَدسٍّای تشلی خیلی کن تاضذ، ًیاصی تِ تْیٌِ ساصی 

تَاًٌذ دس  تشهیوی ّن تِ کاس سًٍذ، هی-ًیست ٍ اگش تِ هٌظَس خَد

 ضشٍع تِ ضاسط کٌٌذ تا صهاًی کٌٌذ صهاًی کِ دستشسی تِ ضثکِ پیذا هی

ّا لاتل تَخِ تاضذ، تشای خلَگیشی اص آثاس کِ پش ضًَذ. اها اگش تؼذاد آى

م است تا آٍسد، الص ًاهغلَتی کِ چٌیي سٍش ضاسطی دس ضثکِ پذیذ هی

دس غَستی کِ تؼذاد خَدسٍّای تْیٌِ ساصی صهاى ضاسط اًدام پزیشد. 

 صیاد تاضذ ٍ ًفَر آًْا دس ضثکِ تاال تاضذ، هسألِ رکشخیلی الکتشیکی 

ضذُ داسای تؼذاد هتغیشّای صیادی خَاّذ ضذ، صیشا صهاى ضاسط ّش 

تایذ هطخع کٌذ. تشای سا دس هذتی کِ تِ ضثکِ دستشسی داسد، خَدسٍ 

ایي کِ دس ایي ضشایظ حل هسألِ اهکاى پزیش تاضذ الصم است تا تؼذاد 

 هتغیشّا کاّص پیذا کٌذ. 

تَاى  هییي آًْا صهاى ٍسٍد ٍ خشٍج هیاًگ اصخَدسٍّا تشای دستِ تٌذی 

دستِ است. اها  24×24;576ّا تشاتش  حذاکثش تؼذاد دستِ کشد.استفادُ 

تشای اکثش خَدسٍّای تا تَخِ تِ ایي کِ صهاى ٍسٍد تِ پاسکیٌگ ضاسط 

تؼذ  20تا  14غثح ٍ صهاى خشٍج تیي ساػت  11تا  6تیي ساػت  تشلی

 خَاّذ ضذ. 6×7;42ّا تشاتش  اص ظْش است، تؼذاد دستِ

ٍسٍد ٍ خشٍج ّش دستِ تشاتش هیاًگیي صهاى ٍسٍد ٍ خشٍج  صهاى

دستِ تشاتش ّش ّای  ظشفیت تاتشیخَدسٍّای آى دستِ است. ّن چٌیي 

سغح ضاسط دس ّای خَدسٍّای آى دستِ است ٍ  هدوَع ظشفیت تاتشی

ٍاسیاًس  هیاًگیي ٍ .آیذ تِ دست هی( 7) ِصهاى ٍسٍد دستِ ًیض اص ساتغ

 هؼادالتتش اساس تشای ّش دستِ ُ ًیض هتغیشّای تػادفی رکش ضذ

 ضَد. ِ هیهحاسثآهاسی 

(7)   
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ُا ّ هفرمات  پػ اظ ایي کَ تؼساز زؼتَ

ّ تْاتغ تْظیغ احتواالتی ُط زؼتَ هفرك 

ـس، هؽألَ تِیٌَ ؼاظی طثك ترؿ تؼسی 

حل ـسٍ ّ ظهاى ـاضژ ُط زؼتَ هفرك 

  .ُا اػالم هی ـْز ّ تَ آى ـْز هی

 سطح شارژ هیتخم -2-3

دس ٌّگام اتػال تِ  یکیالکتش یخَدسٍّا یسغح ضاسط تاتش يیتخو

ػاهل داسد: سغح ضاسط  يیچٌذ یهختلف تستگ یّا ضثکِ دس ساػت

دس ٌّگام اتػال تِ ضثکِ، ضشٍع صهاى ضاسط ٍ ًَع ضاسط.  ِیاٍل یتاتش

ٍ سغح ضاسط دس ٌّگام خذا ضذى  یساًٌذگ کلیتِ س ِیسغح ضاسط اٍل

 کیاست.  ذىیضاسط عثؼاً پس اص صهاى سس عکِ داسد. صهاى ضشٍاص ضث

دس ًظش  تا تَخِ تِ صیشساخت ضثکِ َّضوٌذکِ  یساص فشؼ سادُ

لاتل اتػال تِ ضثکِ  یاست کِ هالکاى خَدسٍّا يیاگشفتِ ضذُ، 

 یکٌٌذ، اها صهاً تِ ضثکِ هتػل هی ذىیخَد سا دس ٌّگام سس یخَدسٍ

ضَد ٍ تا  ّذ، ضاسط ضذى ضشٍع هیکِ ضثکِ َّضوٌذ تِ آى اخاصُ د

 . اتذی کاهل ضاسط ضًَذ، اداهِ هی سکِ تِ عَ یصهاً

ٍخَد داسد: سغح  یکیالکتش یخَدسٍّا یًَع استاًذاسد ضاسط تاتش سِ

سِ ًَع دس  يیا اتی. خػَغ غیسش نیهستم اىیٍ ضاسط خش 2، سغح 1

توشکض ضذُ  2سغح ضاسط  یهمالِ تش سٍ يیآهذُ است. دس ا 1خذٍل 

کٌٌذ،  ًَع ضاسط، استفادُ هی يیاص ا ٍست ٍ فشؼ ضذُ کِ هالکاى خَدسا

دس ًظش گشفتِ ضذُ است. سغح  ایستگاُ ضاسطخَدسٍّا دس  ضاسط شایص

تَاًذ  هی 1دس هذت صهاى ضاسط ضذى تش اساس ضکل  یضاسط تاتش

 >.6صدُ ضَد = يیتخو

 : هط صات اًَاع ضازض استاًدازد1جدٍل 

 ضاسط خشیاى 2سغح  1سغح  

 هستمین سشیغ

ٍلت  120 ٍلتاط

 هتٌاٍب

ٍلت  240/208

 هتٌاٍب

ٍلت  500تا 

 هستمین

 kW 3.6/7.2 kW 50 kW 1.4 تَاى خشٍخی ًَػی

تَاى  حذاکثش

 خشٍخی

1.9 kW 19.2 kW 50 kW 
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 2: سطح ضازض تاتسی لیتیَهی ٌّگام ضازض ضدى تا سطح 1ضکل 

 شذي شىٍادیپ تمیالگُر -2-4

ض کل اس ت ک ِ اپشات َس      يی  وٌذ ت ِ ا ضثکِ َّض   فشؼ ضذُ یهؼواس

س اخت   شی  ٍ ص یشیگ ٍ اتضاسات اًذاصُ لیلذست تا استفادُ اص ٍسا ستنیس

ٍ سغذ کٌذ. تا تَخ ِ ت ِ    ضیسا آًال غیتَاًذ ضثکِ تَص هیضثکِ َّضوٌذ، 
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تَاتغ ّ ذف   تَاًذ هیاپشاتَس  غ،یٍ ساختاس ضثکِ َّضوٌذ تَص شساختیص

کٌ ذ.   ٌِیتْ یگًَاگًَ اتیػول لِیکٌذ ٍ آى سا تِ ٍس فیسا تؼش یهتفاٍت

پاسخگَ ت ِ   یٍ کٌتشل تاسّا تیشیهذ ،ییتاصآسا ضاهل گًَاگَى  اتیػول

اػالم ضذُ ت ِ   یوتیکٌتشل تاس تش اساس ل ایتاس  نیغَست کٌتشل هستم

پشاکٌ ذُ   یّ ا  هَل ذ  َی  ٍ ساکت َیتَاى اکت ذیکٌتشل تَل يیآى، ٍ ّوچٌ

هتػ ل ت ِ    یتشل   یخَدسٍّ ا  اص ٌِیاستفادُ تْ یهمالِ تش سٍ يیاست. ا

 یت شق داس ک شدى تاسّ ا    یت شا  یاً شط  شُی  رخ ستنیضثکِ تِ ػٌَاى س

 تشق است. یدس ٌّگام لغؼ یضشٍس
 تنیفلْچکککاضت الگکککْض 2ـککککل  زض

. زض ـثکَ سیکٌ هیضا هفاُسٍ  یفٌِازیپ

ـوٌس، زازٍ ُا یُا ُْ ُا ّ ذْزضّ  یتاض

زض اتاق کٌتطل لاتل هفاُسٍ اؼت.  یتطل

هطتثط تا آى  سضیس، فضخ زُ ییاگط ذطا

لطغ ذْاُس ـس ّ اپطاتْض آى ضا هالحظَ 

ّ تا کوک ذْزضُّای تطلی تاضُای  کٌس هی

 . کٌٌس زاض هی هِن ضا تطق

 رَش حل مسألً -2-4-1

سیستن ایوٌی تذى سیستوی َّضوٌذ است کِ تذى سا دس هماتل ّدَم 

کٌذ. ٌّگ اهی ک ِ    ّا، یؼٌی سوَم ٍ هَاد خاسخی هحافظت هی آًتی طى

ضَد تا آًت ی   سیستن ایوٌی تحشیک هیضَد،  طى ٍاسد تذى هی یک آًتی

تادی هٌاسة سا تَلیذ کٌذ تا دس هماتل آى  دفاع کٌذ. تَلیذ آًتی ت ادی  

هٌاسة سًٍذی َّضوٌذاًِ است کِ تْیٌِ ض ذُ اس ت ت ا ت ا آًت ی طى      

الگَسیتن سیس تن ایوٌ ی هػ ٌَػی ی ک الگ َسیتن      تاضذ.  تغاتك داضتِ

اس اس هذلس اصی سیاض ی تَلی ذ آًت ی ت ادی       تْیٌِ ساصی است کِ تش 

ّ ایی ت ا    هٌاسة پیطٌْاد ضذُ است. اگشچ ِ ای ي الگ َسیتن هط اتْت    

سس ذ ک ِ ًمغ ِ تْیٌ ِ کل ی سا تْت ش        الگَسیتن طًتیک داسد، تِ ًظش هی

 تَاًذ پیذا کٌذ. هی

ٍ تػحیح گیشًذُ دٍ خاغیت لاتل تَخ ِ دس سیس تن ایوٌ ی     فشاخْص

 یدس تکاهل آًت تن،یالگَس يیحافظِ ا تیغّستٌذ. آًْا تا استفادُ اص خا

 یلثل یّا یتاد یکِ داسای هیل تشکیثی تیطتشی اص آًت ذیخذ یّا یتاد

کٌٌذ. فشاخْص ضثیِ تِ ػولگ ش خْ ص    ّستٌذ کوک هی ّا طى یتا آًت

طًتیک است، اص آى سٍ کِ ّش دٍ تغییشات تػادفی سا ت شای   سیتندس الگَ

ٌٌذ. اها تفاٍت آًْ ا دس ً شخ   ک هتٌَع ساختي فضای خستدَ هؼشفی هی

 .طًی داسد ل ًْفتِ است کِ تستگی تِ هیل تشکیثی آًتیتؼذی

ُکاي زاضاي هیکل  تازي کلي آًتي تطْض

ژى زض یکک ًکطخ  تطکیثي پاییي تا آًتکي

ُکاي  تکازي تیفتط زض همایؽکَ تکا آًتکي

ژى،  زاضاي هیل تطکیثکي تکاال تکا آًتکي

کٌٌس. ایکي پسیکسٍ تکَ  فطاجِؿ پیسا هي

ز ّ ـکْ ػٌْاى تمحیح گیطًسٍ ـٌاذتَ هکي

هي ی فطاجِؿ ضا ازاضٍ  ٌس. ا گط  يک ػول

 ـْز : هی اىیط تیطثك فطهْل ظ

(12)   )1,0()..( * NXX e
f  

 یُکاطیهتغ یمیهمساض حم Xزض آى  کَ

 یثاتکت تکطا ةیضط کی β ،یتاز یآًت کی

 کیلفط ّ  يیلسم جِؿ اؼت کَ هؼوْال ت

 f ی همساض ًطهال ـکسٍ *f ـْز، یاًتراب ه

( اؼت، ّ ُا یتاز یآًت یؽتگی)همساض ـا

N(0,1) اؼت ککَ اظ تکاتغ  یتمازف یهمساض

لفط ّ  يیاًگیاحتوال ًطهال تا ه یچگال

حطا ؼتاًساضز  فاً ٌس یه یطّیپ 1ا . ک

 :سیآ یزؼت هَ ت طیاظ ضاتطَ ظ *fهمساض 

(13)    min

max min

*
f f

f
f f





 

 ی ٌَیفکککیساض تهمککک fmax زض آى ککککَ

ًؽل اؼت. زض ّالغ تا  يیزض ا یؽتگیـا

 کی یتاز یتَ ُط آًت یًطهال ؼاظ يیا

 کیلفط ّ  يیکَ ت نیزُ هیًؽثت  یؽتگیـا

ًس یه یتغ تْا ٌس. ا طی  یؽتگیـا يیک

تطا ـسٍ  هال  ت یًط کَ  ییُا یتاز یآً

ضا زاضًس تطاتط لفط ّ  یؽتگیـا يیکوتط

کَ ت آى یتطا ضا  یؽتگیـا يیفتطیُا 

ذْاُس ـس. ُواًطْض کَ  کیًس تطاتط زاض

چَ ـا هی سٍی( ز12اظ )  یؽتگیـْز ُط

 یتاـس، لسم جِؿ تطا فتطیت یتاز یآًت

 آى کوتط ذْاُس تْز.
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 هط   کسدى شهاى ضازض یضدُ تسا طٌْادیپ تنی: الگَز2ضکل 

 یتسق یخَدزٍّا

 تمیالگُر انیپا اریمع -2-4-2

 یشىٍادیپ

 یس اص  ٌِیتشًاهِ تْ کی اىیخْت پا یٌیخاظ ٍ هؼ اسیهؼ یعَس کل تِ

 عیٍخ َد ً ذاسد. تٌ ا ت ِ تط خ      یط ٌْاد یپ تنیالگَس يیتا استفادُ اص ا

ِ  یتَاًذ صهاى اخشا هی تنیاتوام الگَس اسیاپشاتَس هؼ تؼ ذاد تک شاس    ،تشًاه 

 ت ا  یؼٌ  یصهاى  اسیحذاکثش همذاس تاتغ ّذف اًتخاب ضَد. هؼ ای تنیالگَس

. ات ذ یتشًاهِ خاتوِ  تن،یالگَس يیاص اًدام ا یاى هطخػگزضت هذت صه

دس ًظ ش گشفت ِ ض َد     یآى است کِ اگش هذت صهاى کو اسیهؼ يیا شادیا

 تنیالگ َس  اىیخَاب، تِ ًمغِ پا يیتِ تْتش ذىیاص سس صیهوکي است پ

ضَد کِ همذاس  ذایپ یکِ پاسخ یحذاکثش همذاس، ٌّگاه اسی. دس هؼنیتشس

آى کوتش اص همذاس هط خع ض ذُ تاض ذ،     یتشاهحاسثِ ضذُ  ّذفتاتغ 

تؼ ذاد تک شاس حلم ِ     اسی  همالِ اص ّش دٍ هؼ يی. دس ااتذی هیتشًاهِ خاتوِ 

 .نیٍ حذاکثش همذاس تاتغ ّذف استفادُ کشد یساص ٌِیتْ

 ضثیِ ساشی ٍ ًتیجِ گیسی ا3

> IEEE =7تاسِ  37ضثکِ استاًذاسد  یدادُ ضذُ تشا حیتاتغ ّذف تَض

تذى  یوٌیا ستنیس تنیٍ الگَس کیطًت تنیلگَسضذُ ٍ تَسظ ا فیتؼش

 4.8تاس  35 یضثکِ داسا يیاًذ. ا ضذُ سِیهما حیاخشا ضذُ ٍ ًتا

است.  لٍَلتیک 0.48تاس  کیٍ  لٍَلتیک 230تاس  کی لٍَلت،یک

ٍ  لٍَاتیک 2457 ةیتِ تشت ستنیس یتاسّا َیٍ ساکت َیاکت ىهمذاس تَا

 است.  لٍَاسیک 30

 1000 نیدس ضثکِ، فشؼ کشد یکیالکتش یاخَدسٍّ یساص ِیضث یتشا

هحل پخص ضذُ است. پاسکیٌگ  3دس  یخَدسٍ تِ غَست تػادف

> دس ًظش گشفتِ ضذُ است. 8پاسکیٌگ ّا دس ضثکِ هطاتِ هشخغ =

 یسِ ًَع تاتش يیاص ت یتِ غَست تػادف ضیّش خَدسٍ ً یتاتش تیظشف

 شیاًتخاب ضذُ است. هماد لٍَاتیک 24ٍ  16ٍ  12 َىی-َمیتیل

خَدسٍ اص تَاتغ  لفهخت یشّایهشتَط تِ هتغ غیتاتغ تَص یپاساهتشّا

 اًذ. اًتخاب ضذُ 2رکش ضذُ دس خذٍل  غیتَص

: تاتغ تَشیغ هقادیس اًت اب ضدُ تسای پازاهتسّای تاتغ تَشیغ 2جدٍل 

 هستَط تِ هتغیسّای ه تلف خَدزٍ 

 اًحشاف استاًذاسد هیاًگیي 

 N(8.5,0.5) N(0.5,0.1) صهاى سسیذى

 N(0.5,0.1) N(0.05,0.02) سغح ضاسط ٌّگام سسیذى

 N(17,1) N(1,0.5) صهاى سفتي

سغح ضاسط  ذى،یصهاى سس یّا ًوًَِ ،یسٍص ًَػ کی یساص ِیضث یتشا

 یکیالکتش یٍ صهاى سفتي تش اساس سفتاس ّش خَدسٍ ذى،یٌّگام سس

 اًتخاب ضذُ است.
طْض کَ زض لثل شکط ـس، ظهاى  ُواى

کَ  یزض ٌُگاه سىیى ضؼـاضژ پػ اظ ظها

ـطّع  ُس  جاظٍ ز ـْز.  هیـثکَ ُْـوٌس ا

فعا ـسى  ؿیا ـاضژ  گام  ـاضژ زض ٌُ ؼطح 

تَ اظا22 ـاضژ  ی%  هاى  تا ظ ؼاػت  ُط 

 يیکاهل ـسى زض ًظط گطفتَ ـسٍ اؼت. ا

ـکل  تَ  جَ  تا تْ ؼت زض  2فطن  مْل ا هؼ

 فککتطی% ت99کککَ ؼککطح ـککاضژ اظ  یحککالت

 ًثاـس.

تط ضّ یتطا ؼَ  ضا یهطال تاض  یتما

کَ تاض ضّظاًَ  ؼت  ضّظاًَ، فطن ـسٍ ا

 یـککثکَ تککَ جککع تککاض ـککاضژ ذْزضُّککا

ـًْس تا زض  هیضطب  یثیزض ضط یکیالکتط

ُط ؼاػت  ةیُط ؼاػت تاض هفرك ـْز. ضط

ـکل  ؼاػت  3زض  ؼت.  ـسٍ ا فاى زازٍ  ً

اؼت ّ پػ اظ  14ـکل ؼاػت  يیزض ا کیپ

 کککاُؿهمککساض تککاض ضّ تککَ  15ؼککاػت 

 گصاضز. هی

 تلِ

 خیش تلِ

 خیش

 ػولیات فشاخْص سا اًدام تذُ.

 ّا سا خایگضیي کي. آًتی تادی

 ضشط خاتوِ؟

صهاى ضاسط ّش خَدسٍ سا 

 هطخع کي.

 ضشٍع

 ّای ضثکِ ٍ خَدسٍّای تشلی دادُ

 تؼذادصیادخَدسٍ؟

 ا تا تَخِ تِ صهاى ٍسٍد ٍ خشٍج دستِ تٌذی کي.خَدسٍّا س

هتغیشّای هؼادل صهاى ٍسٍد، صهاى خشٍج ٍ سغح ضاسط ّش 

 دستِ سا هطخع کي.
 

 ّای اٍلیِ سا ایداد کي. آًتی تادی

 ّا سا تسٌح  طى ّا تا آًتی هطاتْت آًتی تادی

 )تاتغ ّذف سا هحاسثِ کي(

ّای هٌاسة سا اًتخاب کي.  آًتی تادی

 سا هحاسثِ کي. ّا اخْص آىضشیة فش
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یة تاز ضثکِ )تِ جص تاز ضازض خَدزٍّا( دز ساػات : ضس3ضکل 

 ه تلف
ـککسٍ تْؼککط  فککٌِازیُککسف پ تککاتغ

 ؽککتنیؼ تنیّ الگککْض کیککژًت تنیالگککْض

زّ  يیـسٍ اؼت. ا ٌَیتِ یهمٌْػ یوٌیا

گْض ٌس لیتَ زل تنیال فاتِت زض چ  يیه

اًس. تؼساز تکطاض زض  جٌثَ اًتراب ـسٍ

زض ًظط گطفتَ ـسٍ  59 تنیُط زّ الگْض

ؼ ؼت. ت گْض ُا ژى تیساز جوؼا  تنیزض ال

زض  ُا یتاز یآًت تیّ تؼساز جوؼ کیژًت

ّ  کؽاىی یهمٌْػ یوٌیا ؽتنیؼ تنیالگْض

 اًتراب ـسٍ اؼت. 59تطاتط 

کِ  یدس ٌّگاهخَدسٍ تِ پاسکیٌگ  ذىیصهاى ضاسط پس اص صهاى سس

سغح ضاسط دس ٌّگام  صی. افضاضَد یضثکِ َّضوٌذ اخاصُ دّذ ضشٍع ه

ّش ساػت تا صهاى ضاسط کاهل ضذى دس ًظش  یِ اصا% ت22ضاسط ضذى 

هؼمَل  2استفادُ اص ضاسط سغح فشؼ تا تَخِ تِ  يیگشفتِ ضذُ است. ا

 ًثاضذ. طتشی% ت90کِ سغح ضاسط اص  یاست دس حالت
تَ زؼت آهسٍ تْؼط  یُا پاؼد يیتِتط

 ؽککتنیؼ تنیّ الگککْض کیککژًت تنیالگککْض

( a) 4 زض ـککلتَ تطتیة  یهمٌْػ یوٌیا

( ّb) ُا ـککل يیًفاى زازٍ ـسٍ اؼت. ا 

تاغتاض  یؼاػت غیتْظ ُای  ـثکَ زض 

لف  ؼاػات هرت فاى  ـثاًَ ضّظزض  ضا ً

 زُس.  هی

 چِکاضتکاض ضا زض هٌحٌی  (c) 4 ـکل

ُس:  هیحالت ًفاى  تسّى حضْض ذْزضّ، ز

ـسٍ  یؼاظ ٌَیتِ ،یؼاظ ٌَیتسّى تِ

گْض ؼط ال  یؼاظ ٌَیّ تِ کیژًت تنیتْ

 یوٌککیا ؽککتنیؼ تنیـککسٍ تْؼککط الگککْض

مٌْػ حسّزا . یه ُا  کَ ذْزضّ جا  اظ آً

ؼاػات  ضْض  29تا  6تیي  ٌگ ح زض پاضکی

ـاضژ  یس  ُن تا هاى  ویي ظ ًس ّ زض ُ زاض

ـثکَ  تاض  یک  گط پ ططف زی ـًْس، ّ اظ 

ؼاػت  حسّز  یع  ُط  15ً لصا زض  ؼت،  ا

گطفتي  ظط  تا زض ً ـثکَ  یک تاض  لْضت پ

یاتس. تا ایي حال،  تاض ـاضژ افعایؿ هی

ٌ یت تِی گْضیتن هع تا ال ؼاظی   ؽتنیؼَ 

ٌیا مٌْػ یو تسّى  یه لت  تَ حا ؽثت  ً

تِیٌککَ ؼککاظی یککا تِیٌککَ ؼککاظی تْؼککط 

تاض  کَ  ؼت  یک زض آى ا گْضیتن ژًت ال

ـاضژ تَ لْضت تمطیثًا یکٌْاذت زض ایي 

ـسٍ اؼت رؿ  ٌ هست پ  یّ هؽطح کطزى هٌح

ـکل . ـْز هی سٍیتاض ز تَ  جَ   4تا تْ

(c ،) ًؽکثت تکَ حالکت تکسّى پیک تکاض

% تِثْز پیسا کطزٍ اؼت 39ٌَ ؼاظی تِی

ّ ًؽککثت تککَ حالککت تِیٌککَ ؼککاظی تککا 

 % تِتط ـسٍ اؼت.22الگْضیتن ژًتیک 

 

( تَشیغ تاز ضثکِ تا b، )GA( تَشیغ تاز ضثکِ تا a: )4ضکل 

AISA( ،c هٌحٌی تاز ضثکِ دز حال )  ّای: تدٍى خَدزٍ، تدٍى

AISA ،(d )، تْیٌِ ساشی تا GAتْیٌِ ساشی، تْیٌِ ساشی تا 

ّای: تدٍى تْیٌِ ساشی،  ّا دز حال  اًسضی ذخیسُ ضدُ دز تاتسی

 AISA، تْیٌِ ساشی تا GAتْیٌِ ساشی تا 
هتمل  یاًطژی شذیطٍ ـسٍ زض ذْزضُّا

 (d) 4تَ ـثکَ زض ؼَ حالت ًیع زض ـکل 

ـْز کَ  هیًفاى زازٍ ـسٍ اؼت. هفاُسٍ 

اًطژی شذیطٍ ـسٍ تْؼط الگْضیتن ؼیؽتن 

مٌْػی اظ  ٌی ه گط ایو لت زی تط کوزّ حا

ؼاػات  کَ زض  ؼت  یي ا یل آى ا ؼت. زل ا

ـسٍ یطز ُا  ـاضژ ذْزضّ تَ  لسام  تطی ا

زُس کَ زض لْضت لطؼی  هیاؼت. ایي ًفاى 

تطی کواًطژی ، 16تا  7تیي ؼاػات تطق 

یاض  تَ زض اذت تْاى اظ آى  تا ت ؼت  ا

، زض ػْن تطهیوی اؼتفازٍ کطزهٌظْض ذْز

زّ  هٌحٌی تاض پیک ذیلی کوتطی ًؽثت تَ

 .حالت زیگط زاضز

تْیٌِ ساصی تا کوک الگَسیتن  ،ضَد دیذُ هی 4دس ضکل  کِّواى عَس 

ّای  ایوٌی هػٌَػی تاػث ضذُ است تا هٌحٌی تاس ًسثت تِ حالت

 تذٍى تْیٌِ ساصی ٍ یا تا کوک الگَسیتن طًتیک تسیاس تْتش تاضذ.
تْاتغ ُسف  یطُایهتغ طاتییتغ 5 ـکل

ُا فاى  یزض تکطاض لف ضا ً ٌس.  هیهرت زُ

ـس،  کط  کَ ش طْض  واى  ُسف ُ تاتغ  زّ 

ًطژ فیتؼط کطزى ا حساکثط  ؼت:   یـسٍ ا

ًفسٍ ّ حسالل  يیتأه یکاُؿ اًطژ یتطا

 یتاض. تاتغ ُسف کل اضیکطزى اًحطاف هؼ

تاض کل ضّظاًَ ّ  اضیهجوْع اًحطاف هؼ

ؽ ُا تم ؼساز ذْزضّ تط ت تط  نیلس تطا
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زض  ُا یـسٍ زض تاتط طٍیشذ یهجوْع اًطژ

م ـثکَ تؼطهست ات تَ  ؼت.  فیال  ـسٍ ا

ًطژ کْغ ا مساض هؼ ؼتفازٍ  یه جا ا اظ آً

ـسٍ اؼت کَ تا حسالل کطزى آى، همساض 

ًطژ مساض  طٍیشذ یا ـْز. ه حساکثط  ـسٍ 

تاتغ  ُط زّ  تَ  ـسٍ  ماق زازٍ  ّظى اذت

 ُسف تطاتط اؼت.

 

تغییرات تابع ٌذف کلی با دَ ( a): 5شکل 

تغییرات تابع ٌذف اورژی ( b، )الگُریتم

تغییرات تابع ٌذف  (c، )ا دَ الگُریتمب

 اوحراف معیار بار با دَ الگُریتم

تْاتکغ  ةیکتکَ تطت( a( ّ )b) 5ـکل 

ّ اًحطاف اؼتاًساضز ضا تا  یُسف اًطژ

گْض فاى  تنیزّ ال  يیس. اظ اٌزُ هیً

 یهفرك اؼت کَ ُط چَ همساض اًطژ ُا ـکل

حطاف هؼ فتطیت ـس، اً  عیتاض ً اضیتا

تکطاض اّل تا  19ذْاُس ـس. زض  فتطیت

هفاُسٍ  یهمٌْػ یوٌیا ؽتنیؼ تنیالگْض

حطاف هؼ هی مساض اً کَ ه کن  اضیـْز 

 ؿیکَ زض ازاهَ افعا یـْز، زض لْضت هی

تاتغ ُسف  هی سایپ مساض  ٌس. ه اًحطاف ک

ُط زّ  یزض طْل تکطاضُا عیً اؼتاًساضز

گْض ٌ يی. ااتسی هی ؿکاُ تنیال  یتَ هؼ

  یطاـسٍ ت فیاؼت کَ تاتغ ُسف تؼط يیا

ؼتاًساضز حطاف ا  یفتطیت تیاظ اُو اً

  تطذْضزاض اؼت. گطیًؽثت تَ تاتغ ُسف ز

فرك اُو تا ه تَ  تاتغ  کطزى تیالث زّ 

هرتلککف  یُا تیّ ّضککؼ ُا ُککسف زض ـککثکَ

ُا  اذتماق زازٍ ـسٍ آى یُا تْاى ّظى هی

 زاز. طییضا تغ

تفؽککیط زیگککطی کککَ اظ ایککي هْضککْع 

ًطژی الظم  تْاى هی کَ ا ؼت  یي ا ـت ا زا

تاتطیتط ـاضژ  یاز اؼت  ای  لسض ظ ُا آى 

ـْز هیعاى ذطاب ـسى هٌحٌی  کَ تاػث هی

فتط  تاض ًطژی شذیطٍ ـسٍ تی ًؽثت تَ ا

تاـس. لصا اگط تؼساز ذْزضُّا ضا کوتط 

 ٌَ تسّى تِی لت  تَ حا یطین،  ظط تگ زض ً

 ؼاظی ًعزیک ذْاُین ـس.

 یسیگ جِیًت ا4

ْ یضثکِ َّضوٌذ پ یتشا یذیخذ تنیالگَسهمالِ  يیا دس ض ذُ ت ا    ادط ٌ

 یسا تا تَخ ِ ت ِ ح ذالل ک شدى اً شط      یکیالکتش یَدسٍّاصهاى ضاسط خ

ٍ کٌت شل   تیشیتاس سٍصاًِ، تْتش ه ذ  یهٌحٌ اسیًطذُ ٍ اًحشاف هؼ يیتأه

ضاهل صه اى   یکیالکتش یّش خَدسٍاحتواالتی سفتاس ایي الگَسیتن . کٌذ

 .گیشد سا دس ًظش هی ذىیصهاى سفتي ٍ سغح ضاسط دس ٌّگام سس ذى،یسس

ّ ای آه اسی تؼ ذاد     دس غَستی کِ تؼذاد خَدسٍّا صیاد تاض ذ، ت ا سٍش  

 ٌِیتْ هتغیشّا کن ضذُ است تا صهاى اخشای الگَسیتن خیلی صیاد ًثاضذ.

است کِ اص  یهػٌَػ یوٌیا ستنیس تنیتش اساس الگَساًدام ضذُ  یساص

ض ثکِ   یت ش سٍ  یساص ِیتذى الگَ گشفتِ ضذُ است. ضث یوٌیا ستنیس

 ط ٌْاد یپ تنیت اس ت ا الگ َس    37 یداسا IEEEاستاًذاسد  یضؼاػ غیتَص

اًذ  ضذُ سِیهما گشیکذیتا  حیاخشا ضذُ است. ًتا کیطًت تنیضذُ ٍ الگَس

همذاس پیک تاس سا  یهػٌَػ یوٌیا ستنیس تنیدٌّذ کِ الگَس هیٍ ًطاى 

 تنیًس ثت ت ِ الگ َس    % 30ًٍسثت تِ حالت تذٍى تْیٌِ ساصی ح ذٍد  

 .است% کاّص دادُ 22 کیطًت
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