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 برنامه ریزی بهینه منابع سیستم انرژی ساختمان مسکونی

، پنا  هاای    FCاین مقاله ، به  برنامه ریزی بهینه منابع در یک سیستم انرژی ساختمان مسکونی هوشمند، شاام  ییوسا     کیدهچ

مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی علا  هاای     (EMS)رو یک سیستم مدیریت انرژی روز پیش .و باتری، می پردازد  PVیتوولتائیک 

برای منابع انرژی در هر یاصله زمانی  بهره برداری بهینه تعیین یک برنامه  به منظور برای مدیریت منابع مختل   IWOهرز مهاجم 

بار ایان،    عالوه .برای به حداق  رساندن هزینه های بهره برداری یک سیستم انرژی ساختمان مسکونی هوشمند تعری  شده است

مناابع انارژی و    عملای  تمام محدودیت هاای   .است شده در این مقاله اثرات  یروش به شبکه و خرید از شبکه نیز در نظر گریته

عالوه بر این، تحلی  حساسیت ها روی  مقادیر قیمت های  برق و یاکتور یروش به  .است در نظر گریته شده شبکهسیاست های 

نشان داده شده است  .مسکونی، انجام شده اند CHPد درک اثر پارامترهای کلیدی در سیستم اقتصادی ، به منظور بهبو (SGF)شبکه 

 بارق  قیمات  همچنین ایزایش .نقطه نظر اقتصادی را تامین کند ازکه سیستم پیشنهادی می تواند تمام خواسته الکتریکی و حرارتی 

 .اساااااات کااااارده ارائاااااه   CHP منجااااار باااااه رشاااااد قابااااا  تاااااوجهی در اسااااات اده از سیساااااتم       

 ؛ تعریه برق؛ سیستم مدیریت انرژی؛ خانه هوشمند(CHP) و حرارت برقترکیبی سیستم   :کلمات کلیدی

 فهرست واژه ها

i  یاصله زمانی 

 batteryC   مجموع هزینه باتری در یاصلهi ام 

  Gas,iC  مجموع هزینه خرید گاز در یاصلهi ام 

  FC,iC  سوختی در یاصله  پی مجموع هزینهi ام 

 𝐶𝐺𝑟𝑖𝑑,𝑖
𝑝𝑢𝑟  در بازه  شبکهمجموع هزینه هایi ام 

𝐶𝐺𝑟𝑖𝑑,𝑖
𝑠𝑒𝑙𝑙 در یاصله درآمد ک  شبکهi ام 

U   بازه زمانیطول 
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 GasB هزینه  خرید گاز طبیعی در هر کیلو وات 

Pgas,i  به طور مستقیم از گاز تولید شده ی که حرارت توان 
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 MU نرمال تعریه برق قیمت 

 gridB به ازای هر کیلو وات از شبکه  شده یارخریدهزینه برق قدار حداکثر م 

 grid,iP از شبکه برای خانه  توان خریداری شده 

 batteryB  (کیلو وات)تعمیر و نگهداری باتری بهره برداری و هزینه 

 Battery,iP  خروجی باتریتوان 

PLR  نسبت بار قسمت 

 eFC,iP  سوختی پی توان الکتریکی تولید شده توسط 

 𝜂𝐹𝐶,𝑖  سوختی پی بازده. 

 eL,iP  الکتریکیتقاضای بار 

 LoadQ  بار حرارتی توان 

 i,FCQ  سوختی پی تولید شده توسط  یحرارت توان 

min W حداق  مقدار انرژی باتری 

max W  انرژی باتری مقدارحداکثر 

SOC انرژی موجود در باتری 

max ،DCH ،battery P  باتری دشارژحداکثر نرخ 

max  ،CH ،battery P   شارژ باترینرخ حداکثر 

𝜂𝑑𝑐ℎ  .باتری بازده دشارژ   

 𝜂𝑐ℎ    شارژ باتریبازده 
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   ساعتیدشارژی -خودمیزان 

U ,FC،P  سوختی پی حد باالی میزان شیب 

 D ,FC ،P  سوختی پی حد پایین  میزان شیب 

, minFC P     سوختی  توان تولیدی پی مقدار حداق 

,maxFC P    تولیدی پی  سوختی حداکثر مقدار توان 

𝜂𝑐ℎ  شارژ باتری بازده 

FC,ir  سوختی  پی حرارتی  توان الکتریکی به نسبت 

𝜂𝑑𝑐ℎ باتری بازده دشارژ 

i G مرجع تابش 

c,iT محیط  یدما 

SGF  شبکهبه  یروش یاکتور 
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 مقدمه

یک جایگزین سودآوری است که هزینه های پایین تر انارژی، بهاره وری بااالتر، قابلیات      )ترکیبی حرارت و برق(   CHPسیستم 

است اده از سیستم هاای   .ارائه می دهد را ، (GHG)اطمینان باالتر، ثبات در برابر هزینه های نامشخص برق و تولید گاز گلخانه ای 

CHP  مرجع  .بررسی شوداز سیستم یکپارچه انرژی به طور کام   اگر بهره برداری بهینهخواهد یایت برای بارهای مسکونی ترویج

 هزینه ساالنه سیستم برای یک مشتری مسکونی  یک روش برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط برای به حداق  رساندن  [1]

از جمله  (  RERs)ید پذیراندازه بهینه منابع انرژی تجد [2]مرجع  .پیشنهاد کرده است بویلر پشتیبان ، ترکیب با یک CHPمجهز به 

PV / WT  کنار واحدهایCHP  شابیه ساازی  بازپخت  "بهینه سازیروش با است اده از متص  به شبکه  در یک ساختمان مسکونی 

د نا به درستی مای توان  CHPو واحد  RERsکه نشان داده شده   [2]در  است. کرده(ارائه  annealing optimization (SA)) "شده

 / PV / FC( شام  شبکه)ریز   MGشبکه بسته مبتنی بر  CHP برای یک بهره برداری استراتژی  [3]مرجع  .باشندمکم  یکدیگر 
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WT  وMT  (میکرو توربین )ریزشابکه  هاای   اسات اده از  ،به ایزایش در قیمت برقارائه شده است که   [3]در  .پیشنهاد کرده است

هاا بایاد در    DGسطح باالتری از قابلیت اطمیناان، تعاداد بیشاتری از     داشتن همچنین به منظور  .تشویق می کند  RERsمبتنی بر 

و باتری باا   FC ،CHP شام  خانه هوشمند حرارتی /الکتریکی  ترکیبی ، یک سیستم انرژی[4در ] .دنبه کار گریته شو ریزشبکه ها

 متغیر برق و باتری  نشان داده شده است که تعریه .ر گریته استمطالعه قرامورد  hyper-sphericalجستجوی  الگوریتم است اده از

و بااتری   FC شام سیستم انرژی خانه ،  به برنامه ریزی بهینه   [5]مرجع  .دارد سیستم بهره برداری اثر قاب  توجهی در هزینه های

بهره برداری اثر عمده ای بر هزینه  ،نشان داده شده است که بهره وری باتری دارای  [5]در  .می پردازد ICAبا است اده از الگوریتم 

 .؛ با این حال، تاثیر یروش انرژی الکتریکی به شبکه در نظر گریته شده استداردسیستم 

و  FC ،PV شاام   هوشمند مساکونی  ساختمان الکتریکی /ترکیبی حرارتی انرژی در سیستم بهینه منابع در این مقاله، برنامه ریزی 

 (IWO)مهاجم  عل  های هرزبهینه سازی  الگوریتم بر اساس رو پیشروز  توانبرنامه ریزی  .مطالعه قرار گریته است موردباتری 

بهاره  کارآمد که یک برنامه (  look-up) یجستجوتولید یک جدول  به منظوربرای مدیریت منابع مختل  توسعه داده شده است  

، را تعیاین مای   بهینه برای منابع انرژی پراکنده در هر یاصله زمانی، به منظور به حداق  رساندن هزینه بهره برداری سیساتم  برداری

و تمام محادودیت هاای عملای مناابع     است شبکه در طول تعریه های مختل  در نظر گریته شده  بادوجانبه  تبادالتاثرات  .کند

 FCهمچنین مدل دقیق هر یک از منابع انرژی از جمله حدود باال و پایین نرخ سطح شیب  .شده اند در نظر گریته شبکه انرژی و 

انرژی ، تحلی  قیمت عالوه بر این، به منظور بررسی سیاست های مختل   .باتری نیز اعمال می شود شیب شارژ و دشارژو  نرخ 

 .انجام شده است (SGF)یروش به شبکه یاکتور حساسیت بر روی قیمت برق و 

الزم به ذکر است که مدل این مطالعه به طور کلی یرموله شده است، بنابراین می توان آن را به راحتی باه سیساتم هاای مختلا      

ساختمان مسکونی با داده های بار ساعتی ، داده های هواشناسی، سیاست های قیمت انرژی و غیره اعمال نمود. این مقاله به شرح 

در  (EMS)سیساتم مادیریت انارژی     .شده اسات  داده سیستم و بهره برداری پیکربندیرحله بعد، در م .زیر سازماندهی شده است

و  شاده   بررسای  5در بخش  نتایج و بحث .مشخص شده است 4در بخش  . یرموالسیون مسئلهتوضیح داده شده است  .3بخش 

 .را نشان داده استنتیجه گیری  6بخش 
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II. پیکربندی و بهره برداری سیستم 

به عنوان یاک منباع    PV این سیستم شام  پن  های .پیکربندی سیستم انرژی ترکیبی مسکونی پیشنهادی را نشان می دهد 1 .شک 

بار  .باتری برای ذخیره انرژی مازاد و بهبود قابلیت اطمینان سیستم است و CHPبه عنوان یک سیستم  FCانرژی تجدید پذیر، یک 

، باتری و یاا شابکه اصالی    PV ،FCبار الکتریکی می تواند با  .تامین شود FC مای بازیایتیحرارتی می تواند با گاز طبیعی و یا گر

 .یروش به شبکه نیز در نظر گریته می شود .تامین می شود

 

 سیستم انرژی ساختمان مسکونی هوشمند .1 .شک 

A. مدلسازی اجزای سیستم 

 PV سیستم .1

 :[7]، [6]می تواند محاسبه شود توسط   (t)در هر زمانPVPV (P (توان خروجی 

 

 DC / ACبازده کلی پن  های خورشیدی بدون در نظر گریتن راندمان مبدل PV  و  PVمنطقه  Aتابش خورشید،  Gکه در آن 

 :در هر زمان می تواند با است اده از معادله زیر تعیین شود  PV  .است

 
2)  FC  ییوس 

کمتر از یاک   FCاگر توان خروجی  .در جدول دوم محدود شده است FC داده شده حداکثر ظرییت به  FCالکتریکی  توانحداکثر 

 PLR .اسات  (PLR)نسابت باار   قسمت تابعی از  FC بهره وری  .شود ند و باید خاموشنمی تواند کار ک FCآستانه پایین تر شود، 



 PLRنیاز تاابعی از    FCالکتریکی به انارژی حرارتای    رژیان بهره وری و نسبت .است FC توان میزان نسبت تولید برق به حداکثر 

 :و می تواند توسط معادالت زیر بدست آید [8هستند ]

 

 :در هر یاصله زمانی ارائه شده است با  FCبنابراین، انرژی حرارتی یراهم شده توسط 

 

 در نظر گریته شده FCاست، حدود باال و پایین نرخ سطح شیب دار  شده در این مقاله، یک مدل دقیق از منابع انرژی در نظر گریته

 شده اند: بنابراین معادالت زیر از طریق روش های شبیه سازی در نظر گریته .است

 

 باتری (3

 زدهدر این مطالعه یک مدل دقیق برای باتری در نظر گریته شده که باتری و با .استشده  ارائهظرییت بانک باتری در جدول دوم 

دشارژ شارژ و مقدار  .است باتری در نظر گریته شدهدشارژ شارژ و  شیب ونرخ(self-discharge) خود دشارژی  ، میزانتبدی  

 کرد:را می توان با معادالت زیر به ترتیب تعیین  t بانک باتری در زمان



 

 :باتری استبرای نشان دهنده محدودیت های نرخ شیب  شارژ و دشارژ به ترتیب نامساوی زیر 

 

III. سیستم مدیریت انرژی (EMS) 

،  به حداق  رساندن هزینه های بهره برداری است در حالی که تمام خواسته های حرارتی و الکتریکی ساختمان  EMSنقش اصلی 

یا چناد روز  باید یک روز  بهره برداریاز منابع انرژی موجود، برنامه ریزی موثر به منظور است اده  .مسکونی هوشمند برآورده شود

یک روز جلوتر در مدل بهیناه  الکتریکی و  ییرض بر این است که مقادیر پیش بینی شده از خواسته های حرارت .تعیین شود قبلتر

بهره هدف از این مطالعه، به حداق  رساندن هزینه های که الزم به ذکر است  .در دسترس هستند، سازی مورد مطالعه در این مقاله 

هزینه های نصب و راه  گریتن  به در نظر ینیاز واند سیستم انرژی ساختمان مسکونی، اجزای سیستم که قبال نصب شده  داریبر

در این مطالعه، مدل در شرایط عمومی یرموله شده، بنابراین می توان آن را به راحتی به سیستم های مختلا    .داردناندازی وجود 

 نمود. و غیره سازگارطبیعی ار، تعریه داده های هواشناسی، قیمت گاز با است اده از داده های ساعتی ب
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 .Aتابع هزینه 

 .این است که تابع هزینه زیر  را به حداق  برساند  EMSهدف از 
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 :می توانند با است اده از روابط زیر محاسبه شوندکه در آن ، 

 

 .نظر گریته شده انددر  FCهمچنین، در این مطالعه هزینه راه اندازی و خاموشی 

 

 

B.   محدودیت ها 

 محدودیت های زیر باید ارضا شوند:
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C.  تعادل توان 

 .شااود باارآوردهبااار در نظاار گریتااه نماای شااود، بنااابراین تمااام خواسااته الکتریکاای و حرارتاای بایااد   حااذفدر ایاان مطالعااه، 

یعنی، در  .دهندباید به طور همزمان رخ ن شبکهو خرید انرژی الکتریکی از  شبکهیرض بر این است که یروش انرژی الکتریکی به 

 .بخرد از شبکه برقیا  به شبکه ب روشد  برقتنها باید مسکونی هوشمند ، سیستم انرژی ساختمان tهر 

 

D. تعرفه برق 

هماه   .پیکخارج از تعریه متوسط، و  تعریه، تعریه پیک :شده است در نظر گریته برق در این مقاله، سه تعریه مختل  برای قیمت

مقادیر نرمال این تعریه هاا و یواصا  زماانی     .نرمال شده اند "پیک" دوره تعریه ها با توجه به حداکثر تعریه برق تعری  شده در

اسات   کیلاووات سااعت  دالر بر   0.13  پیک  در این مطالعه، قیمت برق در ساعات .ذکر شده است [9]آنها در جدول  به  مربوط

 .[10]یرض می شود 9.0(  SGF) یروش به شبکهیاکتور در سناریوی پایه،  .[5]
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 [8]: تعریه برق Iجدول 
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IV. علف های  هرز مهاجم  الگوریتم بهینه سازی 

A. شرایط استفاده 

 است اختصاص  داده شدهدر مسئله بهینه سازی یک مقدار مربوط به شرایط محدود کننده  هاهمه واحدبه  – ها دانه. 

 اندارزیابی شده تبدی  شوند، قب  از اینکه به گیاهان دانه ها – گیاهان. 

 است بهینه است، به عنوان مثال چه مقدار راه ح چقدر خوب گیاه می کند  است که تعیین  مقداری - ییتنس مقدار. 

   است منطقه جستجو/ منطقه امکان پذیر -زمینه. 

علا   بر ریتار استعمار گیاهان مبتنی این تکنیک  .است شده الهام گریته عل  های هرزاز رشد بیولوژیکی گیاهان  IWOالگوریتم 

 باه طاور گساترده    علا  هاای هارز   د زیرا رشاد گیاهاان   نگیاهان عل  هرز تهاجمی نامیده می شو .است [13]مهاجم  های هرز

 الهام گریتاه آن یک الگوریتم  می شود چون  همگرا  شده که سریع به عنوان الگوریتمی شناخته IWO. است منطقه رشد بهحمله 

بهینه با اجارای برناماه نویسای     زیر از بین بردن هر گونه امکان راه ح  های با  همچنین  .است.از طبیعت   derivative free آزاد

 .همگرا می شودبه راه ح  بهینه ، آسان
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IWO   محاسبات  نظیرتا کنون برای برنامه های کاربردیDNAتنظیم بهینه در ، [14] ،پیاده سازی شده است ، طراحی سیستم آنتن

در ایان   .در سیساتم قادرت اجارا شاده اسات      هاواحاد  در مدار قرار گاریتن دیسک پیزوالکتریک بر روی سازه های هوشمند و 

 توزیاع   امکانپاذیر صاادیی در یااای   و سپس به طور ت شده اند گریتهدر نظرشک  دانه  بهالگوریتم،تعداد متغیرهای تصمیم گیری 

 بسته باه ایان   .است تعیین شده ،هر گیاه منحصر به یرد ییتنسو  هستند مجاز به رشد به گیاهاناین دانه ها   سپس . [15]شده اند

الگاوریتم  کمک مای کناد تاا      .دنتولید می شو ، دانه های جدید توسط هر بوته مطابق با انحراف استاندارد نرمال مقدار ییتنس

سریع تر به راه ح  بهینه همگرا  شود  چون آن دقیقا همان جایی که برای توزیع دانه های  جدید اسات را تعیاین مای کناد  باه      

در مرحله بعد مقدار ییتنس ترکیبی از دانه ها و گیاهان محاسابه شاده    .طوری که دانه ها همیشه  به راه ح  بهینه آن نزدیک شوند
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اش اسات اده   ماورد تابع هدف این الگوریتم بستگی به نوع کاربرد الگوریتم  .به یک راه ح  بهینه همگرا شود است تا مقدار ییتنس

 .است اده شاده اسات   ،برای دستیابی به نتایج بهینه سازی شده با است اده از روش همگراییییتنس ،تابع هدف به عنوان تابع  .دارد 

 :داده شده است در زیر توضیح  IWOروش شبیه سازی الگوریتم 

 .انداولیه شده  مرزی، مقداردهی یرا احتمالی یبر اساس تعداد متغیرهای انتخاب درگیر در یرایند جستجو ، این دانه ها :1مرحله 

 .انداولیه شده مقداردهی  امکانپذیر این دانه ها به طور تصادیی بر اساس یاای 

بناد  قاادر باه تولیاد     پس از آنکه  به بوته  تکام  مای یا این دانه ها  .شده اند ییتنس دانه ها بسته به تابع ییتنس ارزیابی :2مرحله 

 .واحدهای جدید هستند

و دانه های جدید توسط این گیاهان بسته باه   ی( مرتب می شوند یا کاهش یایزایش)گیاهان تکام  یایته در جهت قطعی  :3مرحله 

، تولیاد شاده   توسط بهترین گیاه مناساب  شده  تولید دانه های تعداد  حداکثربا شروع در لیست مرتب شده از گیاهان،  شانموقعیت

 .اند
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به دست  سیونکه توسط یرموال تغییر می کند    min N تا  max  Nخطی از  به طور توسط گیاهان تولید شده  یها تعداد دانه :4گام 

 :است آمده

 

دانه های تولید شده در  یاای امکان پذیر  به طور نرمال  با میانگین ص ر و انحراف استانداردی که در طول هر تکرار با  :5مرحله 

 :انداست اده از معادله زیر به روز می شود، توزیع شده 
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 2و به طور کلی بین است اده شده  است امکان پذیر  یاز سراسر یاا موثر تر گذشتن منظور برای کمک به الگوریتم به n که در آن

 .یرض شده است 3و 

 والدین و با است اده از طرد رقابتی ،  محاسبه شده است در مراح  باال همراه با عل  های هرز تولید شده هر دانه  ییتنس :6مرحله 

حدود به حداکثر تعداد عل  م عل  های هرزحداق  هستند حذف شده و تعدادی از گیاهان  ییتنسکه در  والدینترکیب دانه 

 .شوندهای هرز مجاز می 
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است که  مقدار ییتنس، به طوری که گیاه با بهترین می شودتکرار  برسد   همگرایی  معیار به  مراح  یوق تا زمانی که :7مرحله 

 .داده شده است 2 .در شک  IWOروش شبیه سازی الگوریتم  .می شودراه ح  بهینه 
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 IWOشبیه سازی روش الگوریتم  .2 .شک 

V. نتایج و بحث 

A. رفتار بهره برداری 

حرارتی و الکتریکی خواسته های بار مشخصات  .انجام شده است MATLABمحیط نرم ایزار  ساعت در 24شبیه سازی به مدت 

خواسته حرارتی و  پیکبرای این سیستم،  .ارائه شده است 3 .ساختمان مسکونی در یک روز معمولی در یص  بهار در شک 

 .معریی شده اند II پارامترهای سیستم در جدول .کیلو وات بود 78کیلو وات و  34الکتریکی 



 

Fig.3.  [2]خواسته های الکتریکی و حرارتی ساعتی ساختمان مسکونی 

 [11،12، 5]پارامترهای سیستم  .iiجدول 

 

با توجه به این شک ، در سااعات اولیاه روز،    .بهره برداری بهینه از هر منبع انرژی در یک روز معمولی را نشان می دهد  4شک   

انارژی الکتریکای   از شابکه   سیستم انرژی ساختمان مسکونی بارای تاامین باار و ذخیاره در بااتری،      چون قیمت برق کم است، 

   از سیستم به منظور ایجاد بهره برداری اقتصادی تر  EMSباال است، به دستور  سپس، در طول ساعاتی که قیمت .خریداری می کند



سیستم در تقاضای برق  تامینعالوه بر این، این انرژی یروخته شده به سیستم قدرت برای  . دیروش انرژی الکتریکی به شبکه  می

، باتری شارژ شده است  در پایین ترین سطح آن شبکه  اول، هزینه برق یاصلهیعنی، در هشت   .طول ساعات پیک کمک می کند

 ی محدود توانو  نمی کندتولید  ش را حداکثر ظرییت  FC  .است شبکه تامین شده است و بخش عمده ای از تقاضای برق توسط 

آن کااهش مای    ، کاراییی تولید  کندبیشتر توان FCبه عبارت دیگر، اگر  .را تولید می کند است شبکه که هزینه های آن کمتر از 

نیاز به  FCشود، میدر نظر گریته  FCهمچنین میزان شیب  .شود شبکه باالترنسبت به هزینه های ها یابد و باعث می شود که هزینه 

وجاود   شت هزینه باال برای تولید با حداکثر ظرییتا، به طوری که هیچ محدودیتی در ساعدارد 7و  6 یاصله ایزایش تولید برق در

را تامین مای   بار الکتریکی ، PVو  FCکه تعریه های برق در دوره میانی است، تنها ام  16 تا ام13 یواص  در طول .نخواهد داشت

در  .کماک مای کناد    برای پاسخگویی به تقاضاای حرارتای   FC ازبازیایت شده انرژی حرارتی بهبود همچنین گاز طبیعی به  .کنند

بنابراین، باتری تمام انرژی ذخیره شده خاود را ارائاه    .ه های برق در دوره پیک استام، تعری22ام تا   17و  ام12ام تا   9یواص  

به سایر منابع انرژی برای تامین بار و یروش انرژی الکتریکی به شابکه    PVحداکثر توانش را تولید می کند  و پن     FCمی دهد، 

تنهاا در دوره پار    دیروشا  به شبکه مای پیشنهادی  انرژی  بنابراین می توان نتیجه گریت که سیستم انرژی مسکونی .کمک می کند

 هموارتر پرویی در نتیجه، سیستم مسکونی ارائه شده می تواند به  .هزینه و انرژی از شبکه در یواص  کم هزینه خرید اری می کند

 .هر یک از منابع انرژی در جدول سوم ذکر شده است تولید توان  .کمک کند در سیستم قدرت

 

 .منابع بهینه تولید توان  .4.شک 
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B. تحلیل حساسیت 

در ایان مطالعاه،    .را بهباود مای بخشاد    یمسکونی پیشنهاد CHPدرک تاثیر پارامترهای کلیدی در ریتار سیستم  ،تحلی  حساسیت

 .انجاااام شااااده اساااات  پارامترهااااا یاااروش بااااه شااابکه   یاااااکتورتحلیااا  حساساااایت بااار روی قیماااات بااارق و   

، کاه همچناین دارای یاک اثار مهام در      اسات  سیستم انرژی مساکونی قیمات بارق    برای برداری بهرهیک پارامتر ضروری هزینه 

 SGFقیمت برق و  واضح است که .نشان می دهد را نتیجه تحلی  حساسیت 5 .شک  .مسکونی است CHPسیستم های  بکارگیری

 .دنمسکونی  تاثیر می گذار  CHPبه شدت در بهره برداری اقتصادی سیستم 
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 ( LOOK-UP TABLE نتایج شبیه سازی )جدول جستجو .IIIجدول 

 

 

 CHP، در حالی که قیمت برق پایین است، یاکتور یروش به شبکه ، اثر ناچیزی بر هزینه بهره برداری سیساتم  5.با توجه به شک 

 .شبکه یراهم می کندعمده انرژی الکتریکی مورد نیاز سیستم را از  ،  EMSاست؛  پایین مسکونی دارد، به دلی  اینکه  قیمت برق

 .نزدیک به حداکثر ظرییتش  و سیستم  است  FC  در واقع، خرید برق از شبکه  اقتصادیتر  از بهره برداری  



 
 .SGFsحساسیت هزینه بهره برداری مربوط به قیمت های مختل  برق و  5.شک 

اما از یک نقطه خاص ، با ایزایش قیمات بارق،    .با ایزایش قیمت برق، هزینه بهره برداری سیستم پیشنهادی ایزایش خواهد یایت

FC   بیشتری در کنار  توانPV  بنابراین بعاد از ایان، باا ایازایش      .شبکه تولید می کندبرای تامین بار الکتریکی و یروش انرژی به

باه تادریج مقارون باه      توانشدر نزدیکی حداکثر   FCو بهره برداری از  ترمسکونی اقتصادی CHP قیمت برق، بهره برداری سیستم

یروش به شبکه در هزیناه بهاره بارداری    یاکتور نشان می دهد که با ایزایش قیمت برق، تاثیر  5همچنین شک   .تر می شود صریه

بارای نصاب سیساتم     دیگار را   بنابراین، ایزایش قیمت برق ساختمان های مسکونی .مسکونی ایزایش خواهد یایت CHPسیستم 

CHP کند تشویق می یپیشنهاد. 

VI. نتیجه گیری 

و یاک بااتری متصا  باه شابکه       FC ،PVدر این مقاله، یک پیکربندی جدید برای یک سیستم انرژی ساختمان مسکونی ، شاام   

یک مدل بهینه سازی بر اساس پیش بینی قطعی از خواسته های توان الکتریکی و حرارتی و قیمت های شبکه   .پیشنهاد شده است 

برای مدیریت منابع مختل  به منظور  تعیین یاک برناماه بهاره      IWOروز پیش رو  بر اساس الگوریتم   EMS  .ایجاد شده است

اثارات   .سیستم تعریا  شاده اسات   داق  رساندن هزینه بهره برداری برداری بهینه از  منابع انرژی در هر یاصله زمانی برای  به ح

تمام محدودیت های عملی منابع انرژی و سیاست های شبکه در نظر یروش به شبکه و خرید از شبکه در نظر گریته شده است و 

نشان داده شده است که سیستم پیشانهادی مای تواناد     .انجام شده است SGFتحلی  حساسیت در قیمت برق و  .گریته شده است

ایزایش قیمت بارق، هزیناه   همچنین ثابت شده است که با  .نقطه نظر اقتصادی را تامین کند از تمام خواسته الکتریکی و حرارتی 

 CHP اما از یک نقطه خاص ، با ایزایش قیمت بارق، بهاره بارداری از سیساتم     .بهره برداری سیستم پیشنهادی ایزایش یایته است

همچنین ارائه شده است که با  .نزدیک حداکثر توانش به تدریج اقتصادی تر شده است  FCمسکونی اقتصادی تر و بهره برداری از 

بناابراین،   .مساکونی ایازایش خواهاد یایات     CHPیمت برق، تاثیر یاکتور یروش به شبکه در هزینه بهره برداری سیستم ایزایش ق

 .تشویق می کند یپیشنهاد CHPایزایش قیمت برق، ساختمان های مسکونی دیگر را  برای نصب سیستم 
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