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ارتباط دوطرفه سیستمهای انتقال توان بیسیم و اینترنت اشیاء
2

زهرا شریفخطیبی* ،1بهنام درستکار

1

دانشکده علوم و فناوریهای نوین ،دانشگاه الزهرا ،تهران
2

دانشکده برق ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران
چکیده

با توجه به پيشرفتهای اخير در زمينه الکترونيک و افزایش روزافزون استفاده از تجهيزات الکترونيکی به واسطه
شبکههای نسل پنجم ( ،)G5امکان شارژ این تجهيزات بدون اتصاالت مکانيکی نظير سيم ،توجه بسياری را بهسمت
خود جلب نمودهاست .سيستمهای انتقال توان بیسيم ) (WPTبهعنوان یک راه کار مناسب در این زمينه پيشنهاد
شدهاست و میتواند در حوزههای مختلف پزشکی ،مخابراتی و نظامی مورد استفاده قرار گيرد .اینترنت اشياء )(IoT
بهعنوان یکی از سرویسهای تحولآفرین در این حوزهها ،نيازمند به استفاده از تکنولوژی  ،WPTبهمنظور کاهش
تعداد کابلها ،کاهش آلودگی محيطی و افزایش ميزان رضایت کاربران ،میباشد .در این مقاله سعی بر آن است تا
ضمن معرفی سيستم انتقال توان بیسيم و اینترنت اشياء ،مروری بر جدیدترین تحقيقات در حوزه استفاده از تجهيزات
 WPTبا زیرساخت اینترنت اشياء و همچنين شارژ دستگاههای  IoTبا سيستم  WPTانجام گردد .همچنين ،اخيراً
انتقال همزمان اطالعات و توان بیسيم برای شبکههای حسگر اینترنت اشياء ،مورد توجه بسياری از مهندسان قرار
گرفتهاست.
کلمات کلیدی :انتقال توان بیسیم ،انتقال همزمان اطالعات و توان بیسیم ،اینترنت اشیاء
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Abstract

Regarding the recent developments in electronics and increasing
use of electronic equipment by fifth generation (5G) networks,
the possibility of charging these equipment without mechanical
connections such as wire, has attracted much attention. Wireless
Power Transmission (WPT) Systems are proposed as a proper
way in this regard and can be used in various medical,
telecommunication and military fields. The internet of things
Keywords:
Wireless power transfer

Internet of things

(IoT), as one of the transformational services in these fields,
requires the use of WPT technology to reduce the number of
cables, reduce environmental pollution and increase user
satisfaction. In this paper, it is attempting to introduce a wireless
power transfer system and Internet of Things, and review the
latest research on the use of WPT equipment with Internet of
Things infrastructure, as well as the charging of IoT devices with
the WPT system. Recently, the Simultaneous Wireless
Information and Power Transfer (SWIPT) for internet of things
sensor networks, have been considered by many engineers.
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دراین مقاله در قسمت دوم ،سيستم انتقالدهنده

 - 1مقدمه

توان بیسيم معرفی میگردد ،اینترنت اشياء به صورت

با توجه به پيشرفتهای اخير در زمينه الکترونيک و

خالصه در قسمت سوم و همچنين مروری بر کارهای

افزایش روزافزون استفاده از تجهيزات الکترونيکی،

انجام شده در این حوزهها در قسمت چهارم مورد بحث

اتصال سيمی این تجهيزات به منبع جهت تأمين توان

قرار میگيرد .نتيجهگيری در قسمت پنجم ارائه

مورد نيازشان مشکالت متعدد و فراوانی را دربردارد .از

میگردد.

آنجا که ،اکثر این وسایل الکترونيکی دارای باتری
قابلشارژ هستند .شارژ این تجهيزات ،راهحل مناسبی

 – 2انتقال توان بیسیم

برای غلبه بر این مشکالت ،بهنظر میرسد .ولی در

انتقال توان بیسيم ، 1انتقال انرژی الکتریکی از یک

بسياری از موارد از جمله سيستمهای الکترونيکی غير

منبع برق با استفاده از ميدانهای الکترومغناطيسی ،به

قابل دسترس ،امکان شارژ به صورت ارتباط مکانيکی

یک جزء الکتریکی یا بخشی از یک مدار بدون استفاده

وجود ندارد .بنابراین شارژ این تجهيزات بدون استفاده

از اتصاالت سيمی است .سيستم  ،WPTشامل

از سيم ،مسئله مهمی است که توجه بسياری از محققان

فرستنده ،آنتن و گيرنده است .در فرستنده برای انتقال

را به خود جلب نمودهاست .ازطرفدیگر ،این روش

توان با راندمان باال از تقویتکننده کالس  Eاستفاده

انتقال توان بیسيم برای شارژ دستگاههای الکترونيکی

میگردد .در گيرنده نيز از یکسوساز و رگوالتور استفاده

میتواند به ميزان قابلتوجهی آلودگی آبهای

میگردد .در قسمت آنتن ،چندین تکنولوژی رایج برای

زیرزمينی ،بهواسطه باتریهای مصرفشده ،را کاهش

انتقال توان بیسيم شامل تزویج القایی ،تزویج القایی

دهد .استفاده دیگر از این سيستم ،در حملونقل عمومی

رزنانس ،اتصال خازنی ،امواج صوتی و امواج

است که توان مشخصی را در عرض یک جاده برای شارژ

الکترومغناطيس وجود دارد ( .)1در این ميان ،انتقال

باتری وسایل نقليه الکترونيکی نظير اتوبوسهای

توان بیسيم از طریق یک موج الکترومغناطيسی به

الکترونيکی خودکار ،قطارها و غيره عرضه مینماید .با

دليل قابليت انتقال توان ميداندور 2آن ،توجه زیادی را

پيدایش نسل چهارم و پنجم شبکههای مخابرات سلولی

به خود جلب کرده است ( .)2امروزه ،سيستمهای

و به دنبال آن اینترنت اشياء ،نياز است تا تجهيزات

 WPTبا توجه به ویژگیهایی نظير اتصال گستردهتر،

مدرن الکترونيکی مانند موبایل ،ساعت ،وسایل پوششی

کارایی باالتر ،ایمنی بيشتر و انرژی پاکتر در کاربردهای

و غيره عالوه بر مداومت در کار با یکدیگر ارتباط داشته

متعددی نظير پزشکی ،مخابراتی و نظامی مطرح

و از توان مستمر و کافی برخوردار باشند .در این راستا

شدهاست (.)3

برای حذف کابل ،سيستم انتقال توان بیسيم به شدت
توصيه میگردد و در دهه آینده یکی از تجهيزات مورد
استفاده تمامی کاربران خواهد شد.

Wireless Power Transfer

1

Far-ﬁeld
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الیه کاربردی است ،که شامل برنامهها یا فناوری

 -3اینترنت اشیاء

ارتباطات دیجيتال است .این الیه در کنار الیههای

اینترنت اشياء ،3مجموعهای از فنآوریهای مختلف

دیگر ،این دستگاهها را قادر میسازد تا با محيط خود

است که به صورت شبکه با یکدیگر در ارتباط هستند.

ارتباط برقرار کنند و با ماشينهای دیگر و همچنين

در واقع IoT ،یک شبکه جهانی گسترده از اشياء و

افراد صحبت کنند (.)5

انسانهاست که از طریق آدرس منحصربهفرد خود ،قادر

 -4ارتباط اینترنت اشیاء با سیستم WPT

به تعامل و همکاری با یکدیگر برای رسيدن به هدفی
مشترک هستند .به طورکلی میتوان گفت ،IoT

امروزه ،سيستمهای  WPTبا توجه به مزایای

شبکهای از قطعات الکترونيکی ،حسگرها و نرمافزارهایی

فراوانشان ،توجه بسياری را در کاربردهای صنعتی،

است که با ردوبدل کردن داده با کاربر یا دستگاههای

پزشکی و نظامی مختلف بهسمت خود جلب نمودهاند.

دیگر ،قادر به ارائه خدمات هستند (.)4

بنابراین ،الزم است که کنترلکنندهای مناسب برای

در اصل IoT ،از سه الیه تشکيل شدهاست .اولين

بررسی عملکرد و حفظ ثبات این سيستمها طراحی

الیه ،الیهی فيزیکی است که شامل برچسبهای

شود .در این زمينه ،IoT ،زیرساخت بالقوهای است که

شناسایی فرکانس رادیویی ، )RFID( 4حسگرها و

میتواند امکان اتصال گسترده ،سنجش پيشرفته،

محرکهاست .الیه فيزیکی دستگاه  ،IoTدادهها را

پردازش اطالعات و انعطافپذیری را در این سيستمها

بهوسيلهی حسگرها جمعآوری میکند .حسگرها

فراهم کند( .)6درواقع ،دستگاههای هوشمند IoT

تغييرات محيط را تشخيص میدهند و آن را به یک

میتوانند ارتباط دوطرفهای را بين سيستمهای WPT

تکانه الکتریکی قابل تفسير تبدیل میکنند ( .)5سيستم

و مرکز کنترل برقرار کنند.

 RFIDو شبکههای حسگر بیسيم نيز ،انتقال این

در پژوهشی ( ،)7یک زیرساخت ارتباطی مبتنی بر

اطالعات را به دستگاههای دیگر و یا به ابر ،از طریق

 IoTبرای سنجش ،اجرا و نظارت بر برنامههای سيستم

راهاندازی ميانافزارها 5امکانپذیر میسازند .ميانافزار،

 WPTپيشنهاد شدهاست .در این پژوهش ،سيستم

بهعنوان یک پل نرمافزاری ميان اشياء و برنامهها عمل

 WPTکه شامل مدارهای الکتریکی متعددی است ،با

میکند .بهعبارت دیگر ،ميانافزار یک رابط برنامه

یک معادله خطی حالت-فضا 8نشان داده شدهاست ،که

کاربردی )API( 6را برای ارتباطات ،مدیریت دادهها،

برای ارزیابی متغيرهای حالت  WPTو طراحی

محاسبات ،امنيت و حریم خصوصی فراهم میکند .الیه

کنترلکننده مفيد است .الگوریتمهای متعددی برای

دوم الیه شبکه است .این الیه ،شامل شبکههای سلولی

برآورد و تثبيت حالت سيستم  WPTوجود دارد .در

کوچک و شبکههای محلی )LAN( 7و همچنين شبکه
ذخيرهسازی محاسبات ابری عميقتر است .الیه نهایی،
3

6

4

7

Application Programming Interface
Local area network
8
State-space model

Internet of Things
Radio Frequency Identification
5
Middle wares
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9

 ،IoTعرضه توان کامل و مستمر به این دستگاهها

برای برآورد حالت سيستم  WPTپيشنهاد شدهاست.

است .اخيرا ،انتقالتوان بیسيم از طریق یک موج

این پژوهش یک الگوریتم فيلتر کالمن توسعهیافته

الکترومغناطيسی ( ، )EMبه دليل قابليت انتقالتوان

برای طراحی چارچوب ارتباطی هوشمند مبتنی بر

ميداندور آن ،توجه بسياری را به خود جلب کردهاست

 ،IoTکوانتيزر 10یکنواخت و تکنيکهای کليدی انتقال

( .)2با این حال ،انتقال توان بیسيم از طریق موج

فاز دوگانه 11استفاده شدهاست .در این سيستم ،بهمنظور

الکترومغناطيسی  EMاز کارایی انتقالتوان پائينی

سنجش و نظارت بر سيستمهای فيزیکی ،عملگرهای

برخوردار است .یک راه حل مناسب برای غلبه بر این

سيستم یک مجموعه از حسگرها را برای اندازهگيری

مشکل ،استفاده از سيستم آنتن توزیعشده ،است (.)7

مستقر نمودهاند .برای تسهيل این زیرساختها،
اطالعات حسی در ایستگاه پایه کوانتيزه میشوند تا

سيستم انتقال توان بیسيم توزیعشده به عنوان

اطالعات کمی بدست آید .در مرحله بعد ،اطالعات کمی

وسيلهای برای غلبه بر مسئله کارایی انتقالتوان پائين

با استفاده از روش کدسازی با تغيير فاز دوتایی ،برای

امواج الکترومغناطيسی پيشنهاد شده و در این زمينه،
13

بدست آوردن سيگنال تعدیل میشود .سيگنال

طرحهای مختلف شکلدهی پرتو

تعدیلشده از طریق کانال انتقال داده میشود .سپس

پرتو بهينه  ، 14ایستا  15و تصادفی  16مطرح شدهاست.

و

شکلدهی پرتو بهصورت بهينه توزیعشده برای به

دکوانتيزاسيون را دنبال میکند؛ در نهایت برای هدف

حداکثر رساندن کارایی انتقال توان بسيار مهم است.

تخمين حالت استفاده میشود .بر اساس این زیرساخت،

درواقع ،شکلدهی پرتو بهصورت بهينه توزیعشده

در این پژوهش ،برآورد حالت مبتنی بر  KFو

موجب میشود امواج الکترومغناطيسی صادره از همهی

کنترلکننده بازخورد بهينه 12طراحی شدهاست .نتایج

آنتنها به صورت سازنده در گيرنده ترکيب شوند ،به

شبيهسازی انجام شده در این پژوهش نشان داده است

طوری که قدرت دریافت حداکثر شود .ولی الزمه

که این مدل توانایی برآورد حالت سيستم و تثبيت آن

شکلدهی

توزیعشده،

را داراست (.)7

هماهنگسازی فرکانس و فاز است.

سيگنال

دریافتی

فرآیندهای

پيادهسازی

پرتو

بهصورت

شامل شکلدهی

بهينه

از طرف دیگر ،امروزه  IoTبه یک الگوی ارتباطی

معماری بالقوهای برای سيستم انتقال توان بیسيم

درحالظهور تبدیل شدهاست ،که اتصال بين اشياء را از

توزیعشده در مرجع ( )8پيشنهاد شدهاست و همچنين

طریق اینترنت امکانپذیر میسازد .ازاینرو در

مشکالت هماهنگسازی فاز و فرکانس که ممکن است

برنامههای کاربردی جدید از اتوماسيون خانگی گرفته تا

در این نوع معماری توزیعشده بوجود آید ،بررسی

محيط هوشمند و مراقبت از راه دور مطرح شدهاست.

شدهاست .یک بستر آزمایشی واقعی برای انتقال توان

یکی از مسائل کاربردی مهم در ارتباط با دستگاههای

بیسيم توزیعشده ،ساختهشدهاست .برای پيادهسازی

9

13

10

14

Beam forming
Optimal
15
Static
16
Random

Extended Kalman ﬁlter algorithm
Quantizer
11
Binary phase shift keying techniques
12
Optimal feedback controller
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بيکن توان چندآنتنه ،یک صفحه آرایه آنتنی فازی با 16

پرتو بهينه در این تشکلها قادر است کل منطقه مورد

مسير انتقال طراحی و ساخته شدهاست که هر کدام

نظر را با توان دریافت بسيار باال پوشش دهد.

شامل یک انتقالدهنده فاز ،یک تضعيفکننده متغير و
یک تقویتکننده ،هستند .در این مدل سيستم
پيشنهادی ،یک دستگاه  IoTبا یک آنتن واحد برای
دریافت توان  RFاز بيکنهای توان ،مجهز شدهاست.
این دستگاه  IoTکمتوان ،شامل یکسوکننده،
ذخيرهکننده

انرژی،

تنظيمکننده

ولتاژ،

واحد

ميکروکنترلر (MCU) 17و فرستنده RF18است .در
این پژوهش ،آزمایشهای گستردهای برای نشان دادن
توان دریافتی

19

در سراسر فضای بستر آزمایشی و

احتماالت پوشش  20انجام شدهاست .

(شکل :)1-نتایج تجربی احتمال پوشش تشکلهای مختلف
بيکن در طرحهای مختلف شکلدهی پرتو (بهينه ،ایستا و تصادفی)

نتایج این پژوهش در شکل  1آمده است ،استفاده از

در سيستم انتقال توان بیسيم توزیعشده

بيکنهای متعدد تکآنتنه (تشکل  )B8A1سبب

همانطور که قبال نيز اشاره شد ،یکی از مسائل

میشود ،که تنها دستگاههای  IoTکه در نزدیکی

کاربردی مهم در ارتباط با  ،IoTعرضه توان کامل و

بيکنتوان قرار دارند ،از توان دریافت باالیی برخوردار

مستمر به این دستگاهها میباشد .اخيرا ،مصرف انرژی

باشند .درحالیکه توان دریافت با دورشدن دستگاه IoT

فرکانس رادیویی  ،RFالزام تعویض باتری در این

از بيکن توان بهشدت کاهش مییابد .بنابراین ،استفاده

دستگاهها را مرتفع کرده و عمر مفيد دستگاههای IoT

از بيکنهای تکآنتنه ،توان موردنظر را در کل منطقه

را افزایش داده است .از طرف دیگر ،برداشت انرژی از

هدف ،تأمين نمیکند .در حالتدیگر ،اگر از یک

یک منبع  RFمصنوعی (توليدشده توسط انسان) در

بيکنتوان با آنتنهای متعدد (تشکل  )B1A8استفاده

مقایسه با منابع انرژی دیگر مانند خورشيد ،باد ،زمين

گردد ،توان دریافتی به طور مساوی در کل مساحت

گرمایی ،و غيره ،قابل کنترلتر و قابل اعتمادتر است.

مورد آزمایش توزیع میگردد .بنابراین انتظار میرود که

عالوهبراین ،با استفاده از تکنيک شکلدهی پرتو میتوان

این معماری سودمندتر از معماری قبل ،از نقطه نظر

تابش  RFرا از یک منبع به هر گيرندهای و در هر جهتی

احتمال پوشش ،باشد .در نهایت در این پژوهش از
تشکالت

21

انتقال داد (.)10 ،9

خاصی شامل چندین بيکن با آنتنهای

متعدد (تشکلهای  B4A4و  )B8A2استفاده
شدهاست و نتایج بررسی نشان دادهاست که شکلدهی
17

Coverage probability
Formation

Microcontroller unit
Radio frequency
19
Receive power
18
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از طرف دیگر ،با توجه به قابليتهای امواج، RF

که مسئله بهينهسازی را پيچيده میکند .در این

انتقال همزمان اطالعات و توان بیسيم 22بوسيله این

پژوهش ،طرح  SWIPTدومرحلهای قابلردیابی جدید

امواج برای شبکههای مختلف ،به طور گستردهای مورد

پيشنهاد شدهاست که ابتدا پيکربندی پيام 24را تعيين

مطالعه قرار گرفتهاست (.)11

میکنند و سپس بردارهای شکلدهی پرتو را پيدا
میکنند .به طور خاص ،در این مقاله ،الگوریتمهایی با

انتقال همزمان اطالعات و توان بیسيم ()SWIPT

پيچيدگی کمتر برای رمزگشایی تداخل ،ارائه شدهاست

برای شبکههای حسگر  IoTدر مرجع ( )12بررسی

که عملکرد کاملی را برای یافتن راهحل مناسب فراهم

شده است .در این طرح ،سيستم  SWIPTبرای

میکنند .نتایج این پژوهش ( ،)12نشان داده است که

شبکههای حسگر  ، IoTشامل جفت فرستنده و

شکلدهی پرتو ترکيبی ،با افزایش تعداد عناصر آنتن،

گيرنده  Kارائه شدهاست .این سيستم شامل کانال

میتواند سبب افزایش عملکرد سيستم  SWIPTشود.

تداخل  K-userو تقسيم کننده توان است .این

عالوهبراین ،بهره عملکرد نيز در صورتی که رمزگشایی

گيرندهها طوری طراحی شدهاندکه ابتدا سيگنال

تداخل و شکلدهی پرتو ترکيبی به طور مشترک اعمال

دریافت شده را با استفاده از تقسيم کننده توان به دو

شوند ،افزایش مییابد.

قسمت تقسيم میکنند و سپس یک قسمت برای انتقال
اطالعات و بخش دیگر برای برداشت انرژی استفاده

به تازگی نيز ،فناوری انتقال توان بیسيم متحرک یا

میشود .از سوی دیگر ،برای مدیریت تداخل کارآمد،23

موبایل ، 25توجه زیادی را برای شارژ دستگاههای IoT

مجوز رمزگشایی پيام سایرکاربران ،به گيرندهها داده

باتریدار به سمت خود جلب کردهاست .انتقال توان

شدهاست.

بیسيم براساس فرکانس رادیویی ) (RFبا شارژر
متحرک ) (MCدر مرجع ( )13بررسی شدهاست،

عالوهبراین ،شکلدهی پرتو ترکيبی در فرستندههای

شارژرهای متحرک بر روی شبکههای  IoTبهعنوان

سيستم  SWIPTطراحی شدهاست .فرستندههای

اهداف سيار عمل میکنند و انرژی را برای دستگاههای

شکلدهی پرتو ترکيبی با داشتن تعداد کمتری از

 IoTباتریدار فراهم مینمایند.

زنجيرهای  ،RFباعث کاهش پيچيدگی و هزینه دستگاه
برای پردازش باند پایه میشوند .بنابراین ،شکلدهی

اخيرا مطالعات متعددی تالش کردهاند که

پرتو ترکيبی یک رویکرد کاربردی برای پيادهسازی

شارژرهای متحرک را باتوجه به محدودیتهای باتری و

فرستندههای با آنتنهای متعدد است که موجب افزایش

کارایی شارژ چندگانه ( ،)15 ،14برنامهریزی کنند .با

ميزان ارتباطات و انتقال توان میگردد .ولی مسئله قابل

این حال ،در تمام این طرحها ،نقاط شارژ از پيش تعيين

توجه این است که در شکلدهی پرتو ترکيبی،

شده مورد استفاده قرار میگيرند .بنابراین ،شارژرهای

بهينهسازی بردارهای شکلدهی پرتو آنالوگ نياز است

متحرک ،مسير بهينه را براساس این نقاط از

22

24

Message conﬁguration
Mobile charging

Simultaneous wireless information and power
transfer
23
Efﬁcient interference management
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پيشتعيينشده ،مشخص مینمایند .برای غلبه بر این

شکلدهی پرتو ترکيبی ،با افزایش تعداد عناصر آنتن،

مسئله ،و ازآنجاکه مشخصکردن نقاط شارژ در پيشروی

میتواند سبب افزایش عملکرد این سيستمها شود.

کار سادهای نيست ،طرحی ارائه شد ،بدین صورت که
A

نقطه شارژ از پيشتعيينشده وجود ندارد .درعوض،
خوشهبندی برای انتخاب یک نقطه شارژ کارآمد ،برای
هر دستگاه ، IoTبا استفاده از الگوریتم  Welzlانجام
شدهاست .یک شبيهساز شارژر متحرک به نام
 MCSimدر این مقاله اجرا شدهاست .همچنين ،دو
الگوریتم طراحی مسير حرکت چند شارژی  26BCEو
27BSBEپيشنهاد

شده

است.

نتایج

ارزیابی

الگوریتمهای پيشنهادی این پژوهش (BCE

B

و )BSBEبا دیگر الگوریتمهای موجود ( NJNPوK-
 )meansنشان دادهاست که ،الگوریتمهای پيشنهادی
از هزینه شارژ

28

و تأخير شارژ

29

کمتری برخوردار

هستند که در شکل 2قابل مشاهده است (.)13
 –5نتیجهگیری و پژوهشهای آتی
باتوجهبه کاربرد روزافزون دستگاههای  IoTدر

(شکل :)3-مقایسه هزینه شارژ ) (Aو تأخير شارژ )(B

زمينههای مختلف ،انتقال مؤثر توان جهت شارژ این

الگوریتمهای پيشنهادی  BCEو  BSBEبا الگوریتمهای

تجهيزات ،مسئلهی بسيار مهمی است .بهنظر میرسد

 K-meansو  NJNPدر شبکههایIoT

که انتقال توان بیسيم راهحل مناسبی در این زمينه

بنابراین تکنيک شکلدهی پرتو ،مسئلهی مهمی در

باشد .مطالعات انجامشده نشان دادهاند که سيستم

توزیع توان جهت شارژ دستگاههای  IoTاست .درواقع،

انتقالتوان بیسيم توزیعشده همراه با تکنيک

شکلدهی پرتو بهصورت بهينه توزیعشده ،گام مؤثری

شکلدهی پرتو ،مدل مناسبی است که قادر به

در توزیع کارآمد توان در این زمينه میباشد .بهتازگی

پوششدهی کل منطقه مورد نظر با قدرت دریافت توان

نيز ،فناوری انتقال توان بیسيم متحرک یا موبایل ،توجه

بسيار باالست.

زیادی را برای شارژ دستگاههای IoTباتریدار به سمت

همچنين در زمينه انتقال همزمان اطالعات و توان

خود جلب کرده است .عالوهبراین ،در تمام این مطالعات

بیسيم بوسيله امواج  ،RFمشاهده شدهاست که

بحث اصلی برروی آنتنهای فرستنده میباشد .بنابراین،

26

28

Best Charging Efﬁciency
Branching Second Best Efﬁciency

Charging cost
Charging delay

27
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