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 چكيده

ترين ايستگاه شارژ به ازاي هر خودروي الكتريكی با هدف کمینه نمودن در اين نوشتار، راهكاري براي تعیین مناسب

به  هاي شبكهمیزان مصرف کلی انرژي و کاهش زمان سفر ارائه شده است. ارتباط خودروهاي الكتريكی با زيرساخت

راهكار  .خودرويی محقق گرددسیم بینتواند توسط ارتباطات بیمنظور آگاهی از ايستگاه شارژ به شكل مناسبی می

اي است که بتواند همزمان با پايش ازدحام خودروها در مسیرها و تعیین مسیر مناسب براي گونهپیشنهادي به

ا مقصد، به طور مداوم تعداد خودروهاي الكتريكی حرکت خودروي الكتريكی از مبدا تا ايستگاه شارژ و سپس ت

سازي بر روي نقشه حل پیشنهادي با انجام شبیهمنتظر در صف انتظار هر ايستگاه شارژ را تخمین بزند. عملكرد راه

ي پارامترهاي مرتبط از قبیل میزان انرژي مصرفی، زمان سفر، فاصله تكمیلی مسیر سفر و اندازه واقعی و محاسبه

هاي شارژ و واحدهاي شود. راهكار پیشنهادي با استفاده از ارتباطات بین خودروها، جايگاهتظار سنجیده میصف ان

ترين ايستگاه شارژ با هدف کاهش مصرف انرژي و کاهش زمان سفر اي، سبب هدايت خودروها به مناسبکنارجاده

یشنهادي در مقايسه با راهكارهاي موجود سازي حاکی از کارايی مناسب راهكار پشود. نتايج حاصل از شبیهمی
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 مقدمه -1

تحمیل ها، خودروهاي آينده هستند. ازدحام ترافیك سالیانه باعث هاي جديد در زندگی انسانيكی از فناوري

، هزينه 2112بینی شده است که تا سال شود. پیشها دالر هزينه براي زمان تلف شده و مصرف سوخت میبیلیون

بیلیون گالن افزايش خواهد يافت، بنابراين  5/2بیلیون دالر و مقدار سوخت هدررفته در جهان به  111ازدحام به 

. [1]شودام به يك مشكل سخت تبديل میر و ازدحهاي مؤثر براي کاهش مصرف سوخت، زمان سفحليافتن راه

هاي سازگار وريآفنپیشرفت  نیهمچن، نيبنز هاينهيهز شيافزا کاهش منابع سوختی،محیطی،  هاي زيستنگرانی

هاي بسیاري در راستاي کاهش تالش. انجام ده استيگرد (EV)1 كیيالكتر خودروهاي توسعه باعث ستيط زیمح با

تر برق مصرفی خودروي الكتريكی نسبت به سوخت ها و هزينه پايینناشی از موتور اين اتومبیلآاليندگی صوتی 

مصرفی خودروهاي معمولی، مزيد بر علت شده است تا خودروهاي الكتريكی جايگزين مناسبی براي خودروهاي 

بینی ه است که پیشتعداد خودروها در جهان حدود يك میلیارد دستگاه بود 2111در سال  .[2]درونسوز باشند

استفاده از خودروهاي الكتريكی به طور قابل توجهی  .میلیارد برسد 7/1اين عدد به حدود  2115شود در سال می

سیستم حمل و نقل در برگیرنده اي منتشر شده ناشی از حمل ونقل کمك کند. تواند به کاهش گازهاي گلخانهمی

هاي کربنی از منابع اصلی آاليندگی محیطی به حساب د آلودگیدلیل تولی يك سوم کل مصرف انرژي است و به

درصد خودروهاي سراسر جهان از نوع  11آيد. انجمن و سازمان انرژي آمريكا چنین مطرح ساخته است که اگر می

 میلیون تن در سال کاهش خواهند يافت 1هاي هوا در حدود خودروهايی با میزان آلودگی صفر باشند، آنگاه آالينده

درصد خودروهاي احتراقی  111شود. برقی کردن اي نیز حذف میمیلیون تن گاز دي اکسید کربن گلخانه 21و 

دي اکسیدکربن هوا که به  يعنی جايگزينی هر خودروي احتراقی با يك خودروي الكتريكی نتايج زير را در پی دارد:

شدن اي و عامل گرمنیتروژن )يك گاز گلخانهيابد. اکسیدهاي شدن جهانی مرتبط است، به نصف کاهش می گرم

کره زمین( نیز به آهستگی بر اساس استانداردهاي کاربردي مربوط به مواد متصاعد شونده تحت نظارت دولت از بین 

يابد چرا که خودروهاي الكتريكی به نفت و سوخت نیازي ندارند. خودروهاي خواهند رفت. زائدات نفتی کاهش می

کنند. آلودگی تر از خودروهاي احتراق داخلی کار میشوند چرا که آرامکاهش آلودگی صوتی میالكتريكی باعث 

هاي بزرگ تولید برق با افزايش خودروهاي الكتريكی افزايش خواهد يافت. دي اکسید سولفور حاصل حرارتی نیروگاه

هم يابد. نیز به آهستگی افزايش می شوداز فرايند تولید برق )با سوخت زغال سنگ( که به باران اسیدي مربوط می

هاي جايگزين در خودروها گیري از انرژيهاي بهرهترين روشاکنون خودروهاي الكتريكی، نمايانگر يكی از جدي

د معناداري به يكی براي عرضه به بازار منتظر هستند. آنها بار جديها خودروي الكترونیلینه، مین زميدر اهستند. 

توان به ذخیره انرژي براي از معايب اين خودروها می. [1]رساخت بااليی دارندينه زيد و هزکننشبكه اضافه می

موانع عمده ها اشاره نمود. مسافت کوتاه، زمان زياد براي ذخیره انرژي و همچنین محدوديت زمانی عمر باتري
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باشد. هاي مناسب میتو فقدان زيرساخ ظرفیت محدود باتريپذيرش عمومی اين خودروها از سوي عموم شامل 

هاي مناسب شارژ( زيرساخت هايها و جايگاهايستگاه، عمومی، جهت تسهیالت شارژ باتري )تسهیالت شارژ مسكونی

 عيسر هاي شارژجايگاه هاي الزم،رساختيز نيترمهم از كیي [.4تر شوند]تر و متداولبايد فراهم شود تا مرسوم

 شبكه به اتصال تید قابليها باجايگاه نيدارد. ا آنها دیتول ن برايينو هايوريآفن استفاده از به ازین که خودروهاست

آوري توسعه فن ساخته شوند. و طراحی رسانیبرق حوزه در و استانداردهاي موجود هاازمنديین با مطابق و داشته را

آوري جديد در حوزه حمل و نقل را به وضوح اطالعات و ارتباطات به عنوان يك مزيت، نیاز به استفاده از يك فن

آوري اطالعات و ارتباطات در حمل ونقل منجر به هاي انجام گرفته در خصوص کاربرد فنبررسی دهد.نشان می

ارتباط خودروهاي الكتريكی با  ( شده است.ITS)4وشمندايجاد حوزه جديدي با عنوان سیستم حمل و نقل ه

خودرويی و ايجاد ارتباطات سیم بینتواند توسط ارتباطات بیبه بهترين شكل میهاي شبكه رساختيز

د و توسعه استانداردهاي خاص براي دسترسی ياستفاده از امكانات جد اب اينبربنا. گردد ( محققIVC)5خودرويیبین

. [2[]5]شودمی ( تشكیلVANET)2خودرويیشبكه بنام شبكه موردي بینك يهاي خودرويی، طیمح م دریسبی

بدينوسیله،  شود.نقل هوشمند محسوب میوهاي حملهاي کلیدي سیستمشبكه موردي خودرويی يكی از بخش

ها . از اين شبكهگیردمیستگاه شارژ انجام يگاهی از اآ هاي شبكه به منظوررساختيارتباط خودروهاي الكتريكی با ز

شود. يكی از مهمترين ونقل هوشمند استفاده میبه عنوان ابزاري جهت افزايش رفاه کاربران در سیستم حمل

روزي در مورد خودروهاي توان اطالعات بهباشد که میهاي شبكه خودرويی امكان جابجايی اطالعات میقابلیت

، تصمیم مقالهدر اين آوري نمود. هاي شبكه جمعاي و ديگر المانادههاي شارژ، واحدهاي کنار جالكتريكی، جايگاه

امكانات جديد گرفته شده است و با توسعه استانداردهاي خاص براي دسترسی بی سیم در  محیط اين به استفاده از 

از  گاهیآ با زيرساخت هاي شبكه به منظور که در آن ارتباط خودروهاي الكتريكی سامانههاي خودرويی، يك 

به دنبال ارائه راهكاري هستیم تا بتوانیم مصرف واقع در  شود.جام می گیرد، طراحی و ارزيابی میايستگاه شارژ ان

انرژي خودروهاي الكتريكی را کاهش دهیم و همزمان با اين پارامتر زمان سفر کاربران در اين گونه خودروها را 

 بهبود دهیم.
 

 كارهاي انجام شده -2

بورق   شوبكه  يروبور   آن یمنفو  ریتواث  کواهش  يبورا  یكو يالكتر يخوودرو  شارژ میتنظ مشكل به يمتعدد مطالعات

 نفووذ  سوازي تواثیر  شوبیه  طريوق  از ايمقايسوه  تحلیول  و تجزيه يك [11]و  [11]در مرجع  .[9[]8[]7]اندپرداخته

3G/4G  وWiFi از تنهوا  آن مقايسوه کوه در   براي خودروهاي الكتريكی انجام شده، ارتباطی يك دستگاه عنوان به 
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بوراي محاسوبه فراينود شوارژ      [12] مرجوع  در .انتظار خودروها در ايستگاه شارژ انجام شده است زمان نظر میانگین

متمرکز  غیر و هاي متمرکزخودروهاي الكتريكی به نام براي  شارژ استراتژي دو خودرويی که به شبكه متصل است،

و  با تجزيوه  [11] مرجع در .نرخ شارژ است و زمانبندي شارژ سازي هینهدو استراتژي ب ارائه شده است که هدف هر

تحلیل شش پارامتر سطح سرويس و شبكه روي چهار استراتژي تخصیص ايستگاه شارژ، به شناسايی مزايا و معايوب  

هاي تخصیص و بطور کلی مطالعه رفتارشان پرداخته شده است. بر اساس راهكارهواي ارائوه شوده در بواال     استراتژي

اي از ايون  ري خودروهاي الكتريكی انجام شوده اسوت. دسوته   هايی جهت پاسخ به موقع به درخواست شارژ باتتالش

ترين تعداد خودروي منتظر در صف ايسوتگاه  يا کم بین خودرو و ايستگاه شارژ مسیر ترينکوتاهها با هدف استراتژي

ی اي ديگر با هدف کاهش تلفات توان، کاهش بار و نوسانات ولتاژ راهكاري جهت همواهنگ اند و دستهارائه شده شارژ

اند. روش ارائه شارژ اين خودروها بر پايه مینیمم کردن هزينه کلی تولید انرژي و انرژي هدر رفته در شبكه ارائه داده

هواي مورتبط   نمايد که تفاوت آن بوا اسوتراتژي  شده در اين مقاله يك استراتژي تخصیص ايستگاه شارژ پیشنهاد می

مسویرها و ازدحوام   تراتژي به هر دو جنبوه ازدحوام ترافیكوی تكوه    قبلی که به آنها اشاره گرديد اين است که اين اس

بطور همزمان پرداخته است. استراتژي پیشنهادي بوا هودف کواهش     و همچنین مسافت طی شده هاي شارژايستگاه

اند و بدنبال آن کاهش میزان مصرف کلوی  مدت زمان سفر براي خودروهاي الكتريكی که با کمبود شارژ مواجه شده

ارائه شده است. براي اين دو منظور، اين سامانه نیاز به دو دسته اطالعات خواهد داشت: مدت زمان پیموودن  انرژي، 

دهد که اين اسوتراتژي زموان   سازي نشان میاي. نتايج شبیههاي شارژ به صورت لحظهمسیرها و ازدحام ايستگاهتكه

تفاده از مصرف باتري خودرو را بهینه نموده و حتی سفر خودروهاي الكتريكی را تا حد زيادي کاهش داده، میزان اس

 در شرايط ترافیكی باال نیز سامانه عملكرد مناسبی را نشان داده است.

 

 راهكار پيشنهاد شده -3

هاي که همان شبكه 7ايرده-خودرويی تكسیم بینهاي اطالعات ترافیكی بیاين استراتژي بر اساس سامانه

، يك نقشه ديجیتال، تجهیزات GPSپیشنهاد شده است. هر خودروي الكتريكی بايد به يك باشد، خودرويی می

هايی شامل مجهز باشد. نقشه ديجیتال به قسمت 802.11راديويی ارسال و دريافت بر پايه استانداردهاي سري 

 ود.شها تقسیم میمسیرها و تقاطعتكه

در محیط تردد می نمايند. اين خودروها از هاي الكتريكی، که (خودرو1در اين شبكه، سه نوع موجوديت وجود دارد: 

دهند؛ روند و طی مسیر اگر نیاز به شارژ داشتند درخواست شارژ میيك مبدا به يك مقصد مشخص می

هايی ثابت قرار دارند و به خودروهاي نیازمند شارژ، مدت زمان انتظار در صف را هاي شارژ، که در جايگاه(ايستگاه2

(، که همواره بايد اطالعات مربوط به وضعیت ازدحام مسیرها و RSU) 8اي(واحدهاي کنار جاده1کنند و می اعالم
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هاي شارژ را داشته باشند. هر موجوديت به عنوان يك گره شبكه، اطالعات خود را در جدولی ذخیره ازدحام ايستگاه

اي)شكل (جدول اطالعات واحدهاي کنار جاده2الف(،  -1(جدول اطالعات خودروهاي الكتريكی)شكل 1نمايد: می

 پ(. -1هاي شارژ)شكل (جدول اطالعات ايستگاه1ب( و  -1

 

 
 : جدول اطالعات ذخیره شده در هر موجوديت شبكه1شكل

 

از  ،مكانیزم کاري استراتژي پیشنهادي به اين شكل است که درخواست خودروي الكتريكی به هنگام کمبود شارژ

جهت پاسخ به موقع به درخواست شارژ  .گرددمی اي ارسالبه واحدهاي کنار جاده  9پخشیهاي همهطريق روش

داراي کمترين ترافیك خودرويی جهت کاهش  سیرمترين کوتاهخودروهاي الكتريكی و اختصاص ايستگاه شارژي با 

در فیلد دهند. هاي شبكه رفتاري را انجام میزمان سفر و به دنبال آن کاهش مصرف انرژي، هر يك از موجوديت

با رسیدن مقدار  گردد تاوضعیت باتري جدول اطالعات خودروهاي الكتريكی، میزان شارژ موجود خودرو ذخیره می

. گردداي ارسال به واحدهاي کنار جادهاز پیش تعیین شده، پیام درخواست ايستگاه شارژ  شارژ باتري به آستانه

مسیر را مسیر، زمان پیمودن آن تكهخودروها در طول حضور خود در شبكه با گذر از هر تقاطع و طی کردن هر تكه

بر اساس اطالعاتی که به صورت مسیرها، . در واقع زمان پیمودن تكهنماينداي ارسال میبه واحدهاي کنار جاده

اي از اين اطالعات براي تعیین واحدهاي کنار جادهگردد. شوند محاسبه میمشارکتی توسط خودروها تهیه می

لیست تكه –اي نمايند. خودروها با دريافت پاسخ از واحدهاي کنار جادهکمترين زمان سفر بین دو نقطه استفاده می

به سمت ايستگاه شارژ پیشنهادي حرکت  -شوندترين زمان سفر ختم میي با کممسیرهايی که به ايستگاه شارژ

کنند. سپس پیامی را به کنند و آدرس مقصد خود را به جهت بازگشت از ايستگاه شارژ به مقصد ذخیره میمی

است ايستگاه کنند تا ايستگاه را از آمدن خود مطلع سازند. از آنجايی که ممكن ايستگاه شارژ موردنظر ارسال می

مورد نظر در فاصله دوري از خودرو قرار داشته باشد و پیام خودرو را دريافت نكند، خودرو اين موضوع را تا رسیدن 

شارژ با  نمايد. هر ايستگاهکند و در صورت تحويل نشدن پیام دوباره آن را ارسال میبسته به ايستگاه چك می
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رکت به سمت آن ايستگاه، اطالعات آن خودرو را در فیلد اطالعات دريافت پیامی از جانب خودروها مبنی بر ح

هاي شارژ ذخیره کرده و با رسیدن خودرو خودروهاي در حال حرکت به ايستگاه مربوط به جدول اطالعات ايستگاه

ه در دهد. هر ايستگاه شارژ با داشتن اطالعات خودروهايی کبه ايستگاه طول صف را به اندازه يك واحد افزايش می

رساند. صف انتظار هستند، مدت زمان انتظار خودرو را برآورد کرده و با ارسال يك پیام آن را به اطالع خودرو می

همچنین در فواصل زمانی معین تعداد خودروهايی که در حال آمدن به ايستگاه هستند و همچنین اندازه طول صف 

اي، براي شارژ در جدول اطالعات واحدهاي کنار جاده هايانتظار را به جهت پر کردن فیلد اطالعات ايستگاه

RSUها و همچنین میزان ازدحام مسیراز میانگین زمان سفر تكه ايآنكه واحد کنار جاده از بعدنمايند. ها ارسال می

 جهت را اقداماتی کننده، بايستیکنترل يك عنوان به شد، اين واحد مطلع ايهاي شارژ به صورت لحظهايستگاه

مسیر تا ايستگاه  بهترين پیشنهاد تواندمی اقدامات از آن دهد. يكی انجام شارژ خودروي الكتريكی کنترل و مديريت

ترين يا کم بین خودرو و ايستگاه شارژ مسیر ترينکوتاه حتما مسیر، بهترين باشد. اما رانندگان اين خودروها به شارژ

 وجود ترافیك سنگینی کوتاه، يك مسیر در است ممكن که چرا نیست، تعداد خودروي منتظر در صف ايستگاه شارژ

بین خودرو و ايستگاه شارژ و  مسافت گرفتن نظر در لذا بايستی عالوه بر .نباشد مناسبی مسیر راه، آن و داشته

 شرايط در مسیرهازمان سفر تكه هاي شارژ، ازدحام ترافیكی و بر اساس آن میانگینازدحام ايستگاه همچنین

 تواندمی مسیرهازمان سفر تكه از میانگین بودن مطلع علت به ايواحد کنار جاده نظر گرفت. لذا در هم را ترافیكی

مسیر حرکت بنابراين  .مسیر کمك کند بهترين انتخاب جهت راننده به و قرار دهد رانندگان اختیار در را اطالعاتی

ها محاسبه گرديده و RSUباشد از طريق ترين زمان سفر به ايستگاه شارژ میممسیري با کترين کوتاهخودروها که 

شود. با رسیدن خودرو به ايستگاه شارژ، پس از سپري شدن مدت زمان معلوم در به اطالع خودروها رسانیده می

تنی بر خروج از شود. با پايان يافتن شارژ پیامی مبصف انتظار، وارد ايستگاه شده و به مدت زمان مشخصی شارژ می

 گردد.شود و خودرو به مسیر قبلی خود که قبال ذخیره کرده بود باز میايستگاه شارژ به ايستگاه فرستاده می

(بسته عادي، براي تبادل اطالعات بین خودروهاي در حال 1گردد: در شبكه چهار نوع بسته مختلف منتشر می

(بسته درخواست، براي درخواست شارژ خودروي الكتريكی به واحدهاي کنار 2اي؛ حرکت و واحدهاي کنار جاده

براي حرکت خودرو به ايستگاه شارژ  اي در پاسخ به بسته درخواست(بسته پاسخ، که واحد کنار جاده1اي؛ جاده

اي. هر هاي شارژ و واحدهاي کنار جادهروزرسانی، براي تبادل اطالعات بین ايستگاه(بسته به4پیشنهاد نموده است و 

 باشند.می 2ها داراي ساختاري مطابق شكل کدام از اين بسته
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 هاي مبادله شده در شبكهساختار بسته : 2شكل

 

 سامانهفعاليت  -1 -3

 گراف و هايگره عنوان به تقاطع نقاط نقشه، گراف در باشد.می گراف مبناي بر مقاله اين در پیشنهادي روش

ها بر اساس فرمولی که فاصله حال بايستی وزن بین يال .شودگرفته می نظردر  گراف يالهاي به عنوان مسیرهاتكه

را در نظر داشته باشد محاسبه گردد و از طريق واحدهاي  مسیرهاتكهمیانگین زمان سفر  مسیرها وواقعی طول تكه

 اي به خودروها ارسال گردد.کنار جاده

 مختلف ترافیكی شرايط در تا باشد، داشته را بااليی پذيري انعطاف توانايی بايستی هايال وزن کننده حساب فرمول

 مسیر، يك از دو نقطه بین وزن بهترين ندارد، وجود ترافیكی اصال که حالتی در مثال عنوان به کند. عمل درستیبه

 ترافیكی پارامتر شدت اثربخشی رسد،می خود اوج به ترافیك که حالتی در يا باشد. نقطه دو بین طولی فاصله همان

 باشد. نقطه دو بین فاصله از بیشتر بسیار بايستی

 :باشدمی زير صورت به پیشنهادي فرمول

w= 𝑓(𝑖, 𝑗) = li,j + di,j                                                                        (1)      

 

 نوشته شده  f(i,j)تابع  اساس، اين بر .باشدمی ij يال نقشه براي گراف در jو  iگره  دو بین وزن  Wفرمول، اين رد

مقدار  دو بین مسیرهاتكه پیمودنمیانگین زمان  عنوان به dطول و  عنوان به lاصلی  مقدار دو شامل تابع است. اين

i  وj باشد.می 
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مسیرهاي ذخیره شده و طول تكهو با درنظر گرفتن زمان پیمودن و  با استفاده از جدول اطالعاتی خود RSUهر 

هاي شارژ، نزديكترين مسیر با کمترين زمان پیمودن از مبدا تا ايستگاه شارژ و روز ايستگاههمچنین اطالعات به

نمايد و بر روي نقشه مشخص می Dijkstraسپس تا مقصد را با استفاده از الگوريتم تعیین کوتاهترين مسیر 

روزرسانی جداول با اطالعات جديد، اين محاسبات قبل . در طول حرکت و پس از بهدهدديجیتال به راننده نشان می

شود تا همواره بار تكرار میاز رسیدن به هر تقاطع که امكان انتخاب بیش از يك مسیر در آن وجود داشته باشد يك

اختیار خودرو قرار مسیر با کمترين ازدحام از محل خودرو تا ايستگاه شارژ و سپس تا مقصد در ترين کوتاه

 (1گیرد.)شكل
 

 
 عملكرد سامانه : 1شكل
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 سازي و ارزيابينتايج شبيه -4

سازي شبكه براي شبیه OMNET++ [14]افزار:سازي و توسط سه نرمعملكرد استراتژي پیشنهادي به وسیله شبیه

سازي حرکت خودروها بر روي نقشه ديجیتال براي شبیه SUMO [15]ها،ها بین گرهداده و ارسال و دريافت بسته

 ساز اشاره شده، مورد ارزيابی قرار گرفته است.وسته بین دو شبیهبراي ارتباط پی VEINS [12]و

با تعیین آلمان  شهر ارالنگن نقشهبخشی از  4سازي توسط روش پیشنهادي، مطابق بخش الف شكل براي شبیه

هاي نحوه ارتباط بین موجوديتبه همراه ( RSU) ايکنار جاده واحد مكان شش و( CS)11شارژ  ايستگاه مكان چهار

و  ها، بزرگراهمسیرهاتكه 4و مطابق بخش ب شكل  انتخاب شدند شارژ به خودروهابراي تخصیص ايستگاه  شبكه

 .شدند تعیین شده، انتخاب نقشه نقاط تقاطع

 

      
 الف                                                                        ب                                  

 اي:  نقشه ارالنگن با چهار ايستگاه شارژ و شش واحد کنار جاده4شكل
 

خودروي الكتريكی در حال حرکت مورد  211متر بوده که با حضور  2111×2111محدوده جغرافیايی يك منطقه  

 تعیین براي متر تنظیم شده است.151تجهیزات ارسال و دريافت گرفته است. حداکثر دامنه راديويی بررسی قرار 

 بهباشد که فاصله بین دو نقطه تقاطع می هامسیرتكه و گراف يك گره عنوان به نقشه، نقاط تقاطع بر مبتنی گراف

 باشد.میانگین زمان سفر می مسیر وطول تكه اساس بر گراف يالهاي وزن که اندشده گرفته نظر در گراف يال عنوان

ترين که به اختصار استراتژي کوتاه-به مقايسه میانگین زمان سفر در حالتی که از راهكار پیشنهادي 5نمودار شكل 

پردازد و میبرند، بهره می 11تريننزديك که در آن خودروها از استراتژيحالتی استفاده گردد با  -شودخوانده می

و در نتیجه بهبود مصرف انرژي در خودروهاي الكتريكی زمان سفر سبب کاهش دهد استفاده از اين راهكار نشان می
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ي خودروها در درصدي زمان سفر را در شرايط يكسان براي همه 41اين شكل، میزان بهبود حدود . شده است

  دهد.مقايسه با راهكار قبلی نشان می

 مدت میانگین ارزيابی 2شكل باشد. می همگان براي ناخوشايند تجربه يك شك بدون طوالنی انتظار زمان و صف
 ترين ايستگاه شارژنزديكراهكار پیشنهادي و استراتژي  براي الكتريكی را خودروي 211 عملكرد در انتظار زمان
کمتري را در  زمان مدت  خودروها راهكار پیشنهادي از استفاده با شود،می مشاهده همانطور که .دهدمی نشان

 .کنندمی تجربه انتظار در صف ترينمقايسه با استراتژي نزديك
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 الكتريكی در راهكار پیشنهادي با افزايش چگالی: ارزيابی میانگین زمان سفر خودروهاي 5شكل 
 

 
 در راهكار پیشنهادي با افزايش چگالی در ايستگاه شارژ خودروهاي الكتريكی انتظارزمان ارزيابی میانگین : 2شكل 

 گيرينتيجه -5

 همچنین شد، بهترين مسیر جهت شارژ خودروي الكتريكی در ايستگاه شارژ ارائه ارائه براي روشی مقاله اين در. 1

همچنین میزان ازدحام مقصد و  و مبدا بین مسافت مسیر محاسبه میزان مسیر، بهترين تعیین که براي شد بیان

عامل  يك عنوان به نیز مسیر آن در موجود خودروهاي حجم میزان بايستی و کافی نیست هاي شارژايستگاه

 شود.  نظر گرفته در مسیر بهترين تعیین در تاثیرگذار

ازدحام یزان هر تقاطع و م بین مسافت میزان زمان سفر هر تقاطع، داشتن به توجه با رويكرد پیشنهادي . در2

 تاثیر میزان واقعی ايروي نقشه سازيشبیه با و گرديد ارائه مسیر بهترين تعیین جهتروشی  هاي شارژ،ايستگاه

  .شد و سپس تا مقصد مشخص  مسیر به ايستگاه شارژ بهترين تعیین درترافیك  گذاري

روهاي الكتريكی، در مورد خودرا روزي بهگیري از تكنولوژي روز اطالعات شده قادر است با بهره. راهكار ارائه1

ه، بصورت پويا تغییر در شرايط را لحاظ کرده و مسیري آوري نموداي جمعواحدهاي کنار جاده هاي شارژ وجايگاه

 الكتريكی را تعیین نمايد.مناسب براي حرکت خودروهاي 

ی گراف ايجاد روزرسانهاي مبادله شده براي بهتوان جهت کاهش تعداد پیاممیبعنوان پیشنهاد براي تحقیقات آتی 

برد. همچنین از آنجايیكه  بندي بهرههاي مبتنی بر خوشهاي از روشتوسط واحدهاي کنار جادهشده و مورد استفاده 

شد، ن مسیر سبب جابجايی ازدحام خواهد گردد و اييت خودروها به بهترين مسیر میپیشنهادي باعث هداراهكار 

 مسیر برتر و هدايت خودروها به آنها از اين مسئله جلوگیري به عمل خواهد آورد. kلذا انتخاب 
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Abstract 

This paper, is introducing a new solution in order to determine the best charge station in 

terms of energy consumption and trip time. Using the inter-vehicle communication, electric 

vehicles communicate with electrical grid infrastructure in order to determine an appropriate 

charge station. This method has been designed in such a way that can monitor both vehicle 

traffic and probability of the waiting queue size per charging station, is being used to guide 

the drivers to choose the least congested streets to drive their electric vehicles. The 

performance of the proposed solution is evaluated with the simulation over a real map, 

taking service and network-level metrics, such as, energy consumption, trip time, 

supplementary distance and waiting queue size. We will show that using the inter-vehicle 

communication among charge stations and road side units the best station is assigned to 

each vehicle. Moreover, the simulation results shows the appropriate performance of the 

proposed solution with respect to the traditional solutions.  
 

Key words: VANET, Intelligent Transportation System (ITS),Best Route, Minimum Trip Time, 

Electric Vehicle (EV) 
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