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 زندگی راحتسبک با توجه به صرفه جویی انرژی و  خانه هوشمنددر  انرژی بهینه مدیریت

مدیریت  ،ی هوشمندهابهره برداری از میکرو شبکه هب مربوط مسائل ـ یکی از چالش برانگیزترین چکیده

، یک مدل های مسکونی با توجه به اهداف چندگانه و اغلب متضاد است. در این مقالهبهینه ساختمانانرژی 

، با خانه هوشمند از انرژی در یک بهینه برای استفاده چندهدفه طعدد صحیح مختلبرنامه ریزی غیرخطی 

یک  تشکیل با. ، توسعه یافته استتوجه به تعادل معنی دار بین صرفه جویی در انرژی و سبک زندگی راحت

 نه، الگوریتم پیشنهادی ربرمتفاوت کا سیستم و تنظیماتمختلف ی هاتحت محدودیتتابع هدف مختلط 

را  بهینه و منطقه راحتی وظایفزمان بندی ، بلکه دهدمی را کاهش برق  قبضهزینه تنها مصرف انرژی و 

شبیه سازی چند الگوریتم پیشنهادی،  مقاوم بودنیی و آ. به منظور بررسی کارتضمین می کند برای ساکنان

ی هاهزینهکل ، و نتایج به دست آمده از نظر انجام اقعیی وهاتحت سناریوهای مختلف با استفاده از داده

 .شده استراحتی کاربران و سطح آسایش حرارتی مقایسه  میزانمصرف انرژی، 

شبکه، خانه هوشمند، منطقه آسایش میکرو ـ پاسخ به تقاضا، سیستم مدیریت انرژی، اصطالحات شاخص

 .حرارتی

 مقدمه -1

مین کنندگان به مناطق صنعتی، تجاری، أاز ت تحویل برقهمی در ی هوشمند حال و آینده نقش مهاشبکه

 یهای هوشمند در مقیاسها. با کمک چنین شبکهدارندمن یکارآمد، قابل اعتماد و ا روش به یکمسکونی 

و صاحبان کسب و کار کاهش می یابد، بلکه  هااز انرژی برای خانواده بی فایده میکرو / ماکرو، نه تنها استفاده

(، SMG) هوشمند میکرو شبکه در خصوصخواهد شد.  میسراده بیشتر از منابع انرژی تجدید پذیر استف

عملیات می تواند از طریق  متداولی خانگی هاو دستگاه ی برقهاشرکتارتباطات دو طرفه دیجیتال بین 

و به  ،امکان پذیر گرددانرژی و اجزای پیشرفته شبکه هوشمند هوشمند ی مدیریت هاسیستم مشترک

بر  قیمت گذاری مانند ییهارکت در برنامهاشمبرای انرژی خود و به  بهره وری برای بهبود یکاربران ابزار

جا  [. از آن1]ارائه می دهد هامصرف انرژی آنی هابرای کاهش هزینه[ time-of-day]روز  ساعاتاساس 



به ان بسیاری در سراسر جهان ، محققسهیم هستندبخش عمده ای از مصرف کلی برق در  هاکه ساختمان

هر دو بخش زیادی در  برق زمان بندیی هاو طرح پرداختهطرف تقاضا تفصیل به مسأله مدیریت انرژی 

[ یک روش 2]و همکاران  Molderink[. به عنوان مثال، 12] -[ 2و مسکونی پیشنهاد کرده اند ] داخلی

 ی مصرف انرژیهای برای به حداقل رساندن هزینهبهینه لوازم حرارت سوئیچ بر اساسخانگی مدیریت انرژی 

[ یک 3گارسیا ]-لئون. در روشی مشابه، محسنیان راد و پیشنهاد کرده اند ی حرارتیهابا توجه محدودیت

 هاآنسطح راحتی گرفتن در نظر با قبوض برق کاربران هزینه الگوریتم بهینه سازی برای به حداقل رساندن 

به  را زمان انتظار یهانویسندگان محدودهاین . اگر چه پیشنهاد داده اندئله ی مسهابه عنوان محدودیت

رفتار لوازم خانگی مختلف شکست خورده  سازی مدلاما در ، کرده اند معرفی انراحتی کاربرمقیاس عنوان 

مدیریت انرژی بهینه یک برای بازی ]تئوری[ مبتنی بر  ش[ یک رو4. محسنیان راد و همکاران ]اند

، اما توجیه کرده انددلیل چند  ارائهبا  را حالت کلی مناسب بودنو کرده اند مان مسکونی پیشنهاد ساخت

زمان . نشده اند وظایف مؤثر زمان بندیبه عنوان یک هدف برای  اندرجه رضایت کاربر لحاظ کردنموفق به 

به حداقل  برای[ 5ز در ]دستگاه ذخیره سازی نی]میانگیری[  کردن خانه با بافر لوازم داخل بهینهبندی 

 مشارکتهدف مسئله بهینه سازی ارائه شده است. به همین ترتیب، یک الگوریتم عنوان به  هاهزینه رسانی

 ،به حداقل هزینه مصرف برق به عنوان تنها هدف برای[ 6برای زمان بندی بار خانگی در ] لوازم خانگی

شده،  بیانی هوشمند هات سمت تقاضا در شبکهچه که در زمینه مدیری معرفی شده است. فراتر از آن

زمان بندی وظایف و خانگی که برای اهداف مدیریت انرژی  دنوجود دار در آثار اخیر یی متعددهاروش

قطعی و / یا فرا  یهاروش بر اساسبه طور عمده  هاروش[. اگر چه این 12] -[ 7استفاده شده است ]

اهداف رقابتی در  به عنوان کاربرانراحتی و  آسودگی سطوح ندر لحاظ کردهم  ها، آنهستندابتکاری 

 شکست خورده اند.مسائل بهینه سازی 
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 است،گرفته ندر نظر  با جزئیاترا  قبلی مسئله بهینه سازی ی، هیچ یک از آثار پژوهشتا جایی ما می دانیم

سیستم مدیریت انرژی یک واقعی زندگی راحت به عنوان اهداف  سبکصرفه جویی در انرژی و  به طوری که

عدد . بنابراین در این مقاله، یک مدل چند هدفه برنامه ریزی غیرخطی نیاورده استبه حساب خانه هوشمند 

صرفه جویی در انرژی،  به انرژی در یک خانه با توجه بهینه ( برای استفادهMO-MILP)صحیح مختلط 

. عالوه توسعه داده شده استهدف وابسته  ( به عنوان سهTCLحرارتی ) آسایش کاربر و سطح راحتی میزان

برای سیستم مدیریت انرژی خانه ارائه شده است، که در آن هر یا مرکب کامپوزیت  ساختاربر این، یک 

 .شودسازی مدل  آن است،می تواند به عنوان مجموعه ای از توابع که نشان دهنده رفتار خانه  اخلدستگاه د

 کرد:ه شرح زیر خالصه توان ب می را سهم اصلی این مقاله

با  تأمین برقی هاخانگی و گزینه مختلف یهادستگاهمشترک بهره برداری مدیریت و  زمان بندی (1

 ط جدید ارائه شده است.توجه به تابع هدف مختل

الکتریکی فرموله و  هم در مناطق در مناطق حرارتی وکاربران هم رضایت و سطح راحتی  درجه (2

 .شده استارزیابی 

لی بهینه سازی مدیریت انرژی از منظر حرارتی از طریق معرفی منابع مختلف تولید چارچوب ک (3

 مختلف بهبود یافته است. یحرارت یهاحرارت و جریان

4) www.tarjomehrooz.com 
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بقیه مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. شرح مختصری از سیستم اتوماسیون خانگی / مدیریت انرژی 

(HAEMS در بخش دوم ارائه شده است. بخش سوم )انرژی در خانه و  بهینه مربوط به برنامه ریزی

آن است. مطالعات موردی و نتایج شبیه سازی در بخش چهارم ارائه شده، در حالی که  مسئله سیونفرموال

 .را بیان می کندبخش پنجم نتیجه گیری و کارهای آینده 
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2- HAEMS 

HAEMS از جمله یحوزه ارتباطاتی هوشمند آینده است که از چندین هاهوشمند جزء کلیدی خانه ،

. به طور کلی، سود می برد [13( ]HAN)(، دامنه اینترنت، و شبکه خانگی AMI) سنجش هوشمنددامنه 

HAEMS ی شبکه دریافت هااستفاده و سیگنال یها، درخواستعملیاتی وظایفدر مورد وضعیت  یاطالعات

مفید در مورد عادات مصرف  فیدبکسیستم . این می فرستد ی هوشمندهابه دستگاهرا  یو اقدامات کنترل

مربوط اطالعات  از HAEMS. شودمستقل  یکنترلی هاکه تصمیم گیری تا وقتی، ساکنین فراهم می کند

برای اهداف مختلف کاربران مانند صرفه جویی در  ییهاراه حل تشخیصمحیط خانه به منظور عملیات و  به

تولید یک راه حل  HAEMSبه عبارت دیگر، وظیفه یک  .، استفاده می کندانرژی و سبک زندگی راحت

ی کاربر و اعمال کنترل یهاافق زمانی بر اساس یک سری از ورودی در یکبهینه برای ترکیب وزنی اهداف 

 .است
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 خانهانرژی  بهینه برنامه ریزی -3

A .سیستم توضیحات 

با مسکونی شبکه  میکرور یک با اندازه متوسط د مدرن شامل یک خانه موردی در این مقاله، مطالعه

HAEMS شده در که مقدار انرژی مصرف )یا تولید(  است زمان بندیقابل ی هاو مجموعه ای از دستگاه

ی مصرف ها( با توجه به سطح راحتی ساکنان و هزینه1h step∆h =گسسته ) یزمان یهاخانه را در گام

مانند  داخلیانرژی منابع و  شرکت برق توسطاز مورد نی الکتریکی. انرژی حرارتی / کنترل می کند انرژی

. مازاد انرژی می شود زیر کف تأمین سرمایش/  ایشگرم هایو واحدمیکرو ی تولید همزمان هاسیستم

مخزن  یک ، در حالی که انرژی اضافی حرارتی می تواند در داخلکردالکتریکی را می توان در باتری ذخیره 

پشتیبانی  از اندازه گیری خالص HAEMSهوشمند،  سنجندهتفاده از اس با. ذخیره شودبه شکل آب گرم 

 یهادرخواست بیرون و یدما )مانندرا می گیرد و دیگر پارامترهای ورودی  برق زمان واقعی، قیمت می کند

ر در هرا تقاضا به پاسخ  بهینه برای و اقدامات داخل خانه یهادستگاهرا برای  بهینه بهره برداری( و هادستگاه

می  تعیین کل در خانه توانو محدودیت  هابا توجه تنظیمات کاربر، محدودیت دستگاهگیری دوره تصمیم 

 .کند
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Bمسأله سیون. فرموال 

 به شرح زیر ارائه شده است. الذکر فوق HAEMSسازی ریاضی سیستم  مدل
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Cخانه . مدل حرارتی 

ر یک ساختمان، درک منابع تولید و تلفات هنگام تدوین استراتژی برای به حداقل رساندن مصرف انرژی د

، گرما می 1شکل نشان داده شده در زیر کف . با توجه به سیستم گرمایش / سرمایش بسیار مهم است انرژی

( از طریق مقاومت a0φ) بیرونمحیط داخلی و محیط  ی: بین گره هوایابد ی مختلف انتقالهاتواند از راه

و در نهایت بین کف و  ؛faR( از طریق مقاومت حرارتی faφداخلی )محیط  یبین کف و هوا ؛a0Rحرارتی 

 دو طرفبین فشرده، مقاومت حرارتی  و . بر اساس یک مدل سادهfgR( از طریق مقاومت حرارتی fgφزمین )

 [15[، ]14]شده استتعریف  صورت زیر( به k( و هدایت حرارتی )x(، ضخامت )A) به مساحتیک الیه 

 

 

 ی حرارتی یک ساختمانمدل ساز -1شکل 

به صورت زیر محاسبه می  شده ذکری حرارتی هاند، جریاندحرارتی تعریف ش یهاهنگامی که مقاومت

 د:نشو



 

در ساعت  و زمین بیرونی هوای داخل، محیط هادما groundT (h)و  h( indoorT، (h) outdoorT(که در آن، 

h فوق، فرض  سیون. در فرموالمی باشند(h) outdoor= T(h)  groundT  شفضای خزوجود نیز به دلیل 

، باید منابع تولید گرما در داخل یک ساختمان اتالف حرارت. عالوه بر انتقال و استمناسب تهویه در خانه 

د. در این مقاله، این منابع به طور عمده عبارتند از: سیستم گرمایش / سرمایش، تابش نشوتعیین نیز 

برقی. اگر چه سرعت باد به عنوان یکی دیگر از خانگی لوازم سوابق نان و اثر ساک متابولیسم بدن خورشیدی،

 با افزایش افزایش می دهد، ساختمان (و یا از)به که انتقال حرارت را می شود  عوامل مهم در نظر گرفته

 شده است. گرفته نادیدهاثر آن در این مقاله  ،نفوذ و انتقال حرارت ضرایب
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 ، کهاست حرارتیشامل یک پمپ  مفروضرژی حرارتی، سیستم گرمایش / سرمایش به عنوان منبع اصلی ان

. در این پمپ می کند خانه کفو از طریق لوله کشی تعبیه شده در داخل  کرده( ردـس )و یا گرم آب را

 ( به شرح زیر تعیین می شود:HCSφخانه )کف به  عرضه شده راستا، مقدار انرژی حرارتی
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 = "0"گرمایش،  ”1“ =سیستم ) بهره برداریوضعیت  دهندهنشان  دودویی متغیریک  HCSμکه در آن، 

 HCS, maxP یتوسط حد باالمی باشد که  h مصرف برق پمپ حرارتی در ساعت HCSP(h)سرمایش(، و 

یک تابع خطی از  ، که تقریباًاستگرمایش )سرمایش(  (COP) عملکرد ضریب ηHη)C(است. محدود شده 

 [:15] می شودو به صورت زیر محاسبه  شدمی بادمای بیرون 
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دمای اختالف  CO(∆tHO∆t( ( وسرمایش) گرمایشزیر کف به هنگام سیال جاری دمای  tHt)C(که در آن، 

 COPنظری باال و پایین  حدودبه ترتیب  C, min(ηH, minη(است. به طور مشابه،  دمای بیرونو  tHt)C(بین 

 ( هستند.سرمایش)گرمایش 
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یک ساختمان ایفا می سرمایش / گرمایش منبع انرژی، نقش عمده ای در  دومین ، به عنوانییدتابش خورش

، و توسط دیوار و وارد خانه می شود جا که تابش خورشیدی از طریق پنجره به طور مستقیم کند. از آن

یک سرمایش بار  پیک، اثر قابل توجهی در (آزاد می شودروز طول در  )که بعداً جذب می شود سقف

گرما به سطح بیرونی ساعتی جریان نشان داده شده،  2شکل در همان طور که . در این راستا، دارد ساختمان

 توان به صورت زیر بیان کرد: میرا یک ساختمان در معرض تابش خورشیدی 
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جذب انرژی ضریب  K)2W/(m ،sα. تابشی وهمرفت  یترکیبضریب انتقال حرارت  Ohکه در آن، 

ثابت  σ، و 2W/m بهخورشید بر روی سطح فرودی تابش  solarφ نشر سطح است،ضریب  εو  خورشیدی

( نشان دهنده انتقال 11اول در سمت راست ) جمله. است [4K2W/m 8-5.67×10بولتزمن ] -استفان

ی هوا برابر دمایو آسمان  اطراف سطحدمای که در آن میانگین است به سطح  تابشو همرفت  حرارت

surrT  تابشی است وقتی کهانتقال حرارت  تصحیحنشان دهنده جمله آخر و است ( outdoor= T surrT) بیرون

outdoor≠ T( را می توان به 11. معادله ):صورت زیر نوشت 
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در  eq_outTاثر تابش خورشید است. هنگامی که  علت بهبیرون  یهوامعادل دمای  eq_outT که در آن،

می را ق سطح بیرونی )مانند دیوار و یا سقف( به محیط داخل ساختمان ، انتقال حرارت از طریباشددسترس 

 :کرد توان به صورت زیر بیان

 

تابش خورشیدی  سطح در معرضکل ضریب انتقال حرارت و مقاومت حرارتی به ترتیب  saRو  U(، 13در )

 .سطح است آن مساحت sAو 

www.tarjomehrooz.com 

0902 795 28 76 

 

و  خانگی ، لوازمها، چراغساکنینمتابولیسم بدن  توسط داده شدهمشابه به دیگر منابع انرژی حرارتی، حرارت 

 بهره این داخلی یک ساختمان کمک می کند. اگر چه گرمایشبه نیز تجهیزات متفرقه مانند کامپیوتر، 

است، مقدار متوسط آن را می توان از شیوه زندگی  مختلفکاربران متفاوت ی هادر طول فعالیتحرارتی 

، توابع حالت دمای در یک فرمول ی حرارتی فوق به طور خالصههاتمام مدلقرار دادن  با .کردمردم تعیین 

 :کردبه شرح زیر تعیین  شده را می توانیک خانه داده 
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 بهره ihgφ(h)؛ هستندظرفیت گرمایی ویژه کف و هوا به ترتیب، جرم و  p, acو  fm ،am ،p, fcکه در آن، 

به  یگرما sfφ(h)و  hدر ساعت  و دیگر لوازم خانگین ساکنیداخلی ساختمان از متابولیسم بدن  یحرارت

و توسط  می شود وارد خانهاز طریق پنجره که وقتی  است، از تابش خورشیدی به طور مستقیمدست آمده 

را  sfφ(h)جذب می شود. بدون از دست دادن کلیت،  fαجذب انرژی خورشیدی ضریب ( با fA) ناحیه کف

 می توان به شرح زیر بیان کرد:
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 گرمایش و سرمایش یک ساختمان بر رویاثر تابش خورشیدی  -2شکل 

C پیل سوختی. سیستم تولید همزمان 

( که متشکل از یک مخزن آب، CHPمیکرو )میکرو  قدرتو  سیستم تولید همزمان حرارتدر این مقاله، 

ان مسکونی برای ( به عنوان یک سیستم تولید همزمFCسوختی )واحد پیل یک دیگ بخار پشتیبان، و یک 

در نظر گرفته شده  ،مقرون به صرفه نیاز آب گرم خانه و تقاضای برق برآورده نشده از طریق عملیاتتأمین 

CHP برق به را FCGگاز طبیعی FCواحد به شرح زیر ، FCمبتنی بر  CHP. در یک سیستم میکرو است
eP 

CHPو حرارت 
thP :تبدیل می کند 
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به ترتیب  thηو  eηانرژی و  kWh 1 برای تولید CHPز طبیعی سیستم نرخ مصرف گا refGکه در آن، 

 CHPخروجی الکتریکی و حرارتی یک واحد میکرو قدرت . هستند FCالکتریکی و حرارتی واحد  بازده

مدل سازی شده به شرح زیر نرخ تغییرات شیبی چنین  و هم مشخصحداقل و حداکثر ظرفیت محدود به 

 :است

 

 نیز ارضاء شوند:پشتیبان )کمکی(  دیگ بخار اید برایب هامحدودیتاین 

 

minaux ,که در آن، 
thP  و, maxaux

thP دیگ بخار کمکیخروجی گرمای ، حداقل و حداکثر ،auxη  بازده دیگ

 auxuو  CHPu دودوییاست. متغیرهای  hگاز به سیستم پشتیبان در ساعت  جریانکل  auxG(h)ار و ـبخ

آب  واکنش متقابل. اگر هستند( واحدهای مربوطه "0")یا خاموش ( "1") روشن  یهانشان دهنده حالتنیز 

، محتوای ذخیره سازی انرژی شودآب در نظر گرفته  ورودی گرم موجود در مخزن سیستم و آب سرد از

(h)stQ  د:رک به روز رسانی یزمان گامرا می توان در هر 

 

hdemand)(که در آن، 
thP  وh)(loss

thP  ذخیره سازی آب گرم در ساعت از حرارت تلفات تقاضا و به ترتیبh 

 با توجه به معادالت زیر به روز رسانی توان می ( راstT(h))سازی آب در هر یک ساعت ذخیره دمای. هستند

 :کزد



 

 

demand(h)و  totVکه در آن، 
thV لیتر و  به ساکنینآب گرم  ی ساعتیحجم ذخیره سازی کل و تقاضاcwT 

( اشاره به 23در سمت راست ) جملهورود آب سرد و زیرزمین می باشند. آخرین ه ترتیب دمای ب bT(h)و 

( بستگی دارد، stAسطح مخزن ) به مساحت ، که تا حد زیادیدارد تلفات حرارتی از مخزن )به محیط(

 می باشند. نـــبین آب گرم و زیر زمیدمای (، و اختالف stRمواد عایق ) R -مقدار
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Eخیره سازی انرژی. دستگاه ذ 

ی ذخیره سازی / تولید هانوعی از دستگاه مجهز به SMGیک خانواده مدرن در یک انتظار می رود که 

 بازدهنگه داشتن باال . برای دباش( هاPHEVانرژی مانند باتری یا پالگین خودروهای هیبریدی الکتریکی )

 د:نباش خاصی به شرح زیرازه محدود به ب( باید SOCلت شارژ )برق و حاباتری، شارژ / تخلیه 
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باالیی و  حدود maxSoCو  minSoCو  باتری شارژ و تخلیهقدرت حداکثر  maxdchP ,و  ch, maxPکه در آن، 

یک  Battu(h) .استشارژ و تخلیه باتری بازده  dchη و chη. به شیوه ای مشابه، هستندباتری  SOCپایینی 

= تخلیه(. با توجه  "0"= شارژ و  "1")نشان می دهد  hساعت متغیر دودویی است که وضعیت باتری را در 

 :است بابرابر  SoCی فوق، تابع به روز رسانی هابه محدودیت

 

در اصل همان باتری است، چند  PHEVاست. اگر چه یک  kWhبه  ظرفیت باتری BattEکه در آن، 

می تواند شارژ / تخلیه هنگامی ا تنه PHEV)نشان می دهد که باتری  قطعمحدودیت اضافی مانند سیگنال 

 .ارضاء شوند( نیز باید  PHEVحداقل انرژی باتری  دهندهساعتی )نشان  minSoC( و باشدکه در خانه شود 

F و مدل بار مسکونی قابل زمان بندی. وظایف 

 بارهای مسکونی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
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 (؛ وقابل قطعو  قابل جابجایی)وظایف قابل زمان بندی بارهای  (1

 بارهای ثابت. (2

، در نظر گرفته می شوند ثابتبارهای ی مانند یخچال و فریزر و اجاق گاز به عنوان یدر حالی که بارها

قابل زمان یی از وظایف هانمونه لباس و خشک کن ماشین لباسشوئی، جارو برقی، سرمایش فضاگرمایش و 
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در پاسخ به تغییرات  یو رفتارهای مختلف می کنند مصرف یک خانواده دررا  برق ینبیشترکه بندی هستند 

که باید وجود دارد ، چند پارامتر قابل جابجایی[. با تمرکز بر بارهای 16]دارندقیمت برق در طول زمان 

s, ih= [ iUTR اده )ــــاز جمله محدوده زمانی استف، کنندتنظیم کارآمد، زمان بندی توسط ساکنان برای 

], if, h که در طی آن، وظیفه )i  ر )ــــــمعتبر است. محدوده زمانی مورد نظزمان بندی برای=  iPTR

]l, i, h e, i[h ،وظیفه بهتر است زمان بندی با توجه به تنظیمات کاربر، ( که در طی آنi در آن واقع شود .

 یمصرفتوان تعاریف،  (. از طریق اینiEEC)برآورد شده انرژی مصرف (، و iLOTطول مدت زمان عمل )

 با: خواهد بودبرابر  hدر ساعت  i قابل جابجایی وظیفه

 

است. برای  iوظیفه  برای حذف "0"و  iزمان بندی وظیفه برای  "1" دودویی متغیریک  is(h)که در آن، 

مناسب به طور که باید وجود دارد ، چندین محدودیت قابل زمان بندی وظیفه N، از مجموعه وظیفههر 

 :تکمیل شود f, ihباید قبل از پایان زمان بهینه سازی  i وظیفهآورده شود: اول، بر
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 شخاموباید قبل از اتمام نو  ی اجرا شوندیک بار در یک پنجره زمان دارند کهدوم، برخی از وظایف نیاز 

 شوند.
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)به  داشته باشد دیگر بستگیوظیفه تکمیل یک  به( ممکن است jوظیفه )به عنوان مثال،  وظیفهسوم، یک 

 (iوظیفه عنوان مثال، 

 

ای  نشان دهنده یک تابع پله (.)H 1یک عدد مثبت کوچکتر از  λو  s,j,hs, i= min(h sh(که در آن، 

 صفر ،استفاده خارج از محدوده زمان ،معین هر کار زمان بندیکه وضعیت  الزم به ذکر است. است هویساید

 .باشدمی 
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ی زیاد بین عملیات دو وظیفه متوالی مطلوب نیست، محدودیت زیر باید در نظر چهارم، اگر یک فاصله زمان

 گرفته شود:
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حداکثر  i, jΛاند و می گرد بر را است که موقعیت نسبی یک عضو در یک مجموعه یتابع(.)Ordکه در آن، 

حدودیت م یکاست. عالوه بر محدودیت فوق،  jو  iعملیات دو وظیفه متوالی  بین مجاز فاصله زمانی

Houseمشترک برای حداکثر مصرف برق مجاز یک خانه )
maxP:به شرح زیر وجود دارد ) 

 

Gتوابع هدف . 

  بهره برداریهزینه کل : به حداقل رساندن 1هدف 

و  شرکت برقی تبادل برق با هادر کوتاه مدت برای یک خانه معمولی شامل هزینهبهره برداری کل هزینه 

 است: همزمان هزینه سوخت سیستم تولید

 

از )یا به( برق برق و میزان خرید )یا فروش(  زمان واقعی قیمتبه ترتیب،  gridP(h)و  gridρ(h)که در آن، 

auxG و  h FCG)(در هر متر مکعب است، و  به سنتقیمت گاز طبیعی  gasρاست.  hدر ساعت  شرکت برق

(H)  مقدار کل مصرف گاز توسط واحدFC  اعت در س دیگ بخار کمکیوh  می باشند. برای جلوگیری از

 کردن راه اندازی / خاموشهزینه بار حرارتی به طور مداوم، تولید و  CHPمتناوب سیستم میکرو  فعالیت

(SCHPنیز برای چنین سیستم )ی معرفی شده است. 

 (UCL: حداکثر سطح راحتی کاربر )2هدف 

، که های خود را دارندPTRو  کاربردر یک خانه د قابل زمان بندیقبل ذکر شد، تمام وظایف  که همان گونه

با  و رضایت کاربران را می توانمورد استفاده قرار گیرد  UCLمی تواند به عنوان ابزار اندازه گیری برای 



سطح رضایت کاربر به عنوان یک  در نظر گرفتنبرای . ، به دست آوردتلفی مخهاآن وظایف در زمان اجرای

 می توان معرفی کرد: را تابع هدف، فرمول زیر
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به  "1"از پایین ترین اولویت  iوظیفه منعکس کننده اهمیت  یضریب وزن ϵ {1,2,3} nwکه در آن، 

اجرا  hساعت وقتی که در است  iوظیفه راحتی کاربر هنگام  مقدار iCV(h)و است  "3"اولویت باالترین 

 می شود.

 

فرآیند بهینه  درجریمه  مقداربرای کنترل که طبیعی  ضرایب پیشرو توابع نمایی ϵ R l, αeα+که در آن، 

 است. ای هویساید تابع پله (.)H، و استفاده می شوند سازی

 TCL رساندنحداکثر به : 3هدف 

امل محیطی دما، رطوبت نسبی، و به سه عاز نقطه نظر گرمایش / سرمایش، راحتی کاربر به طور عمده 

است. عالوه بر این، با توجه  عوامل دمای داخلی یکی از مهم ترین هاآندر میان بستگی دارد که حرکت هوا 

بسیاری از به طور معمول که منطقه آسایش حرارتی انسان، مشاهده شده است  بر رویبه تحقیقات گسترده 
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C [14 ]˚ 27-23دمایی مؤثر ( در محدوده سبکاستراحت و یا انجام کار در حال  )پوشیده لباس  افراد

شرح  صورت زیرمی توان به را برای بدن انسان  TCLباال،  یهاگفته. با توجه به ی کننداحساس راحتی م

 :داد
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و  ی استزمان گامساکنان در هر تجربه شده توسط نشان دهنده سطح آسایش حرارتی  thCL(h)که در آن، 

 شده است: فرموله صورت زیربه 

 

 دمایاختالف  ther∆T ی دمای داخلی است ومشخص شده توسط کاربر براتنظیم نقطه  setTکه در آن، 

مورد استفاده برای طبیعی ضرایب پیشرو توابع نمایی به ترتیب، نیز  ϵ R h, βcβ+. می باشــــــــدآستانه 

 .دنمی باشاختالف دمای نامطلوب پایین تر و باالتر تنظیم مقادیر جریمه اختصاص یافته به 

Hمدل بهینه سازی . 
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است، تناسب بی و  هدف متضاد شامل چند انرژی یک ساختمان مسکونی ذاتاً بهینه جا که مدیریت از آن

 شده است: ذکر شد، یک تابع هدف مخلوط به عنوان مدل بهینه سازی پیشنهاد قبالًآن چه مانند 
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نشان به ترتیب ضرایب وزنی تعیین شده از سوی ساکنان و  ξ 1ξ +2 1 =و  ϵ [0,1] 2, ξ1ξکه در آن، 

 تحتلط باال باید تمی باشد. تابع هدف مخ( 33( و )36نشان داده شده در ) میت اهداف فردیدهنده اه

، ذکر شد قبالًکه  در نظر گرفته برای این مسئله ییهاو تمام محدودیت ،ی زیرمعادله تعادل عرضه و تقاضا

 :بهینه سازی شود

 

 نتایج شبیه سازی -4

واقعی در سیدنی )عرض  ای منطقهیک و م مصرف ساختمان ک نوعبرای مطالعات شبیه سازی، یک 

در نظر گرفته شده ( به عنوان مطالعه موردی E˚151.21 و طول جغرافیایی S˚33.86جغرافیایی 

 m 2201.2 کفتابش خورشید و مساحت  در معرضبه طور کامل  بوده و شمال رو بهخانه این [. 17]است

می  m 228.2و  m 256 به ترتیب و شرق / غرب نیزشمال / جنوب دیوارهای رو به مساحت . قرار دارد

 ،در شمال m 215 یهامساحتبیرون با رو به محیط ی دو جداره هاپنجره مجهز بهف خانه اطرا. همه باشد
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27 m 24جنوب و  در m مساحت درصد  11شامل  هاپنجرهمساحت همه . است در دو طرف شرق / غرب

سقف مسطح خانه هم و  هادیوارهم . اندازی وجود نداردستگاه سایه پرده و یا دهیچ گونه و است قاب پنجره 

نشان داده  3نیز در شکل  کفتشکیل شده است. ساختار  R ،6.25 -با مقدارعایق صفحات از همان ساختار 

با  به ترتیب همذکر شده در بخش سوم  قابل زمان بندیکنترل و بارهای قابل ی ها. تمام دستگاهشده است

 .گنجانده شده اند مورد آزمایش ، اجرا و در خانه2و  1پارامترهای نشان داده شده در جداول  استفاده از

نشان داده شده است. در همان  4آب گرم در شکل  یخانه همراه با تقاضاساعتی به طور مشابه، مصرف برق 

شده  بر ارائهتقاضای برق برای درک بهتر رفتار مصرف کار ای دو دوره میانگین متحرکخط روند  شکل،

 .است

، دو شبیه سازی مختلف با توجه به شرایط آب و هوای سرد سرمایشگرمایش و حالت هر دو  برای گنجاندن

/ زیرزمین،  بیرون دمایمختلف از قبیل خارجی اما با پارامترهای  ،است اجرا شده و گرم با همین سناریو

نشان داده شده  6و  5در شکل به ترتیب  که شرکت برق،زمان واقعی ی برق هاقیمتخورشیدی، و  تابش

 [.13] شده استفرض  m/¢ 333 در تمام طول سال . الزم به ذکر است که قیمت گاز طبیعیاند
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کنترلی مختلف مقایسه کرده ایم: ساده،  یعالوه بر این، عملکرد الگوریتم پیشنهادی را از طریق سه سناریو

در اختیار  HAEMSتوصیف می کند که در آن خانواده طبیعی، و هوشمند. سناریوی ساده موقعیتی را 

قابل ی هاو مدیریت دستگاه RTPتوانایی برای پاسخ به گونه ندارد و یا آن را اجرا نمی کند؛ بنابراین، هیچ 
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در خانه بر درخواست کاربر اجرا شده و دمای داخل بنا دارد. وظایف نکنترل با توجه به اهداف مختلف وجود 

 .ه می شودداشتنگه رارتی منطقه آسایش ح

 

 ی ساختاری کفهاالیه -3شکل 

 پارامترهای مورد استفاده در شبیه سازی کامپیوتری -1جدول 

 

 

 



 پارامترهای وظایف قابل زمان بندی -2جدول 

  

 

 کل تقاضاهای برق و آب گرم -4شکل 

 

 [11مشاهدات آب و هوا برای منطقه سیدنی ] -5شکل 

مقرون به  به یک روشرا وظایف  و زمان بندی را می گیردزمان واقعی  یگنال قیمتسطبیعی کننده کنترل 

. با این حال، اولویت کاربر به عنوان یک هدف در نظر گرفته نشده تعیین می کند RTPصرفه تحت تغییرات 

 .حفظ کندی راحت یدمای هادر محدودهرا چنین تالش می کند خانه  است. هم
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بهینه  مسئلهو می برد  سود HAEMS یهاتمام ویژگی هوشمند از کننده کنترلی قبلی، هابر خالف مدل

انرژی را کاهش می  داخلی نه تنها مصرف کننده کند. کنترل طول مدت آزمایش حل میکل در را سازی 

ی تحمیل هامحدودیتتحت  برای ساکنانرا و منطقه آسایش حرارتی  زمان بندی بهینه وظایفدهد، بلکه 

 هاو شبیه سازی ها. الزم به ذکر است که همه الگوریتمتضمین می کندسیستم و کاربر  سوی ازشده مختلف 

و  GAMS هایحل کننده بیتی( با-64) 7ویندوز  i5-2430Mبر روی یک کامپیوتر با تراشه اینتل 

CPLEX / Dicopt  جا که  از آن .شده انداجراGAMS  طراحی شده  یمدل سازی سطح باالسیستم

به عنوان موتور بهینه سازی  ،مختلط می باشدصحیح  عددخطی، غیر خطی و  مسائل بهینه سازی حلبرای 

کاربران اجازه  شده تا بهاستفاده  CPLEX / Dicoptحل کننده از چنین،  اصلی انتخاب شده است. هم

ین حل . اسازهایی ترکیب کنند بهینهچنین با قدرت را  GAMS یی مدل سازی سطح باالهادهد قابلیت

. عالوه بر طراحی شده استکاربر  حداقلی بزرگ و دشوار و با دخالت سریع مسائلبرای حل  کننده اساساً

مسائل خاص به طور خودکار محاسبه برای را  هااکثر گزینه مقداربهترین می تواند این، حل کننده ذکر شده 

 و تنظیم کند.
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 [21]برق ت شرکارائه شده توسط قیمت زمان واقعی برق  -6شکل 

ایش رسم شده / گرمسرمایشبرای هر یک از سناریوهای مورد بررسی  7 در شکل هاکننده کنترل عملکرد

 گزارش شده است. 3ی ذکر شده در جدول ها. زمان محاسباتی مورد نیاز برای الگوریتماست
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 برای سناریوهای گرمایش / سرمایش آزمایش شده هاعملکرد کنترل کننده -7شکل 
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 ی کنترل تحت سناریوهای مختلفهازمان محاسبه الگوریتم -3ل جدو

 

ی هاهوشمند در مقایسه با کنترل کنندهکننده ، کنترل شد طور که از نتایج شبیه سازی مشاهده همان

کنترل . این ، عملکرد عالی از خود نشان می دهدبا در نظر گرفتن سه هدف ذکر شده در هر دو سناریو ،دیگر

در عادی ساده و  یهاکننده به کنترل نسبت 25%و  55%تا را ( Mobjط )تلهدف مختابع کننده مقدار 

دیده می  هم چنین،. می بخشددر شرایط آب و هوای سرد بهبود  33%و  63%شرایط آب و هوای گرم و تا 

در  ، وهستندنزدیک به یکدیگر  کامالً از نظر کاهش هزینه عادی و هوشمند کننده کنترلعملکرد شود که 

در  کننده سه کنترل عملکرد. اگر چه ایجاد می کنند ساده صرفه جویی قابل توجهی کننده مقایسه با کنترل

کننده [، کنترل 100maxTCR = (TCL / TCL × (] استرقابتی  کامالًحفظ منطقه آسایش حرارتی 

 UCR [UCR = UCVاز نظر شاخص  را کاربر زمان بندی وظایفتواند به طور کامل نیازهای می عادی ن

/ UCVmax) × 100]  در هاکنندهکنترل  عملکرد. از همان شکل می توان مشاهده کرد که سازدبرآورده 

یکسان ساختمان  سرمایش بار پیکاثرات آفتاب بر روی  علت به گرمایش و سرمایش عمدتاً سناریوهای

طور  بهها گرمای خورشید ، نه تنگرم در آب و هوای ،نشان داده شده 3 طور که در شکل . هماننیست

ساختمان خورشید معرض در ، بلکه حرارت از سمت وارد خانه می شود مستقیم از طریق پوشش شیشه ای

را  محیط داخلی دمای، که به نوبه خود انتقال می یابد )از جمله دیوار و سقف( به محیط داخل ساختمان

 یاجرا زمانقابل توجه است که  ین،هم چند. دهکاهش می را سیستم  خنک کنندگی و ظرفیت افزایش

، که در ثانیه است 5تحت شرایط عملیاتی مختلف کمتر از در بدترین موارد ی ذکر شده در باال هاالگوریتم

 .ی استکوچکبسیار ر ادمق ،حاالت شبیه سازی شدهمعمولی  یزمانتفکیک  h 1در مقایسه با  ،واقع
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 تلف برای سناریوهای گرمایش / سرمایش آزمایش شدهی گرما از طریق مسیرهای مخهاجریان -3شکل 

ی هاهوشمند، بهره برداری بهینه از دستگاه کننده کنترل عملکرد نسبت بهبرای به دست آوردن بینش بهتر 

نیز در  شرکت برقهمراه مقدار تبادل برق بین خانه و به ، و باتری FC مبتنی بر CHPواحد میکرو  خانگی،

. به همین ، نشان داده شده استداده در شرایط آب و هوای گرم معمولی یقاضابرای پروفیل ت ،1 شکل

 11 ی گرمایشی با توجه به تقاضای حرارتی و سطح راحتی کاربر در شکلهاترتیب، عملیات بهینه سیستم

و  گنجانده شده( DTMمدل حرارتی دقیق ) هااز آن یکه در یک است نشان دادهبرای دو سناریو مختلف 

 .می باشد (NDTMبدون مدل دقیق )دیگری 

 



 و واحدها هامدیریت بهینه بهره برداری از دستگاه -1شکل 

 ، در طول چند دوره زمانی که قیمت برق زمان واقعی نسبتاًمشاهده کرد 1 شکل ازطور که می توان  همان

و  تأمین رکت برقش(، بیشتر بار مسکونی توسط  13:11 – 15:11و  3:11 – 7:11، کم است )به عنوان مثال

در  شرکت برقزمان واقعی  قیمت. با رشد تقاضا و شده استانجام  یشارژ باتری با هزینه پایین تر فرآیند

 مقرون به صرفه را به روشو باتری، نه تنها برق  CHPخانه از جمله  های داخلطول ساعات دیگر روز، واحد

. عالوه می برند و سود شرکت برق می فروشندبه را  ژیانر مازاد بلکه، تولید می کنند بار برآوردنبرای  تری

و تنظیمات  مربوطی عملیاتی هاثر با توجه به محدودیتؤبهینه لوازم خانگی به طور م زمان بندیبر این، 

کاربر انجام می شود. به عنوان مثال، برای دو کار متوالی از قبیل ماشین لباسشویی و خشک کن لباس، هر 

با توجه به حداکثر مجاز فاصله زمانی  آن، فعالیت شود اجرا اولیمدت کوتاهی پس از چند که دومی باید 

 .به مدت یک ساعت به تأخیر می افتد ،( و تنظیمات کاربرh i,jΛ 2 =) عملیات
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 ی گرمایشی بر اساس تقاضای حرارتی و سطح راحتی کاربرهابهره برداری بهینه از سیستم -11شکل 

محیط دمای هوشمند  کننده ، اگر چه کنترلشود مشاهده می 11 ور که در شکلط به طور مشابه، همان

سرمایش از طریق کنترل بهینه سیستم گرمایش /  ،حفظ می کند در محدوده قابل قبول را داخلی و آب داغ

ی ذکر شده تحت سناریوهای هابین بهره برداری سیستم اختالف مقداری، CHP و واحد میکرو کف رزی

DTM  وNDTM  . در وجود داردDTM گرما بیشتر بین محیط  تا کار می کندبیشتر  حرارتی، پمپ

به عملیات مکرر  ینیاز NDTMدر حالی که در  مدیریت کند، برای راحتی بدن بیرون راداخلی و محیط 

دارد. به همین ترتیب، تغییر دمای داخلی در محدوده قابل قبول به نسیستم گرمایش / سرمایش وجود 

با توجه به جریان گرما بین گره داخلی و محیط خارجی، مانند دیوارها، سقف، و آسمان  ،DTMر وضوح د

. از سوی دیگر، بهره برداری از قابل توجه نیست NDTMدر مورد  تغییری، اما چنین می شودمشاهده 

مخزن حرارت از  تلفات این که به دلیلاست، آب گرم در این سناریو کمی متفاوت  دمایو  CHPواحد 

 است.قابل توجه ذخیره سازی در هر دو مورد 
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 نتیجه گیری -5

مسکونی  سناریوهایبرای  MINLPمبتنی بر  انرژی هوشمند مدیریت چندمنظوره سیستممقاله،  در این

تمام  . مدل ارائه شده، که ازتأیید شده است از طریق شرایط عملیاتی مختلفآن شرح داده شده و اعتبار 

در نظر گرفتن تعادل را با میکرو منابع ی خانگی و ها، می تواند دستگاهبهره می برد HAEMS یهاویژگی

 به طور بهینه زمان بندی کند. معنی دار بین صرفه جویی در انرژی و سبک زندگی راحت

سیستم و ی مختلف تحمیل شده از سوی هامحدودیت تحتمطالعات موردی( شبیه سازی )از طریق  کار این

مصرف انرژی داخلی را کاهش شد، بلکه می تواند الگوریتم پیشنهادی نه تنها  داده است که نشان کاربران

یی کارآ . به منظور بررسیتضمین می کند برای ساکنانرا  بهینه و منطقه آسایش حرارتی زمان بندی وظایف

ی هاف با دادهمختل سرمایش/  ایششبیه سازی نیز تحت سناریوهای گرم چندمدل ارائه شده،  مقاوم بودنو 

هزینه بهره برداری، میزان کل از لحاظ  ی معمولیهامدل نتایجو نتایج به دست آمده با  هواقعی انجام شد

 مقایسه شده است. TCLو  راحتی کاربر
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واقعی تر ی آینده به طور عمده در جهت بهبود چارچوب بهینه سازی با در نظر گرفتن تنظیمات هاتالش

شرایط واقعی با مدل سازی  گیچگون بررسی دقیق تربه ما اجازه امر . این اهد بودخوهوشمند و محیط خانه 

 تنظیماتتأثیر چنین به بررسی بیشتر  . ما همرا خواهد دادیندهای تصادفی نامشخص و فرآ پارامترهای
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م عملکرد الگوریت بر رویزمان استفاده( یا ی قیمت گذاری )مانند نرخ ثابتی و هامختلف کاربر یا طرح

شبکه  میکرو مانندآزمون بزرگتر  یهاسیستم بر روی ی همی بیشترها. آزمایشداریمنیاز  پیشنهادی

را  پیشنهادی خود ساختارو اثربخشی  خواهیم داد اندازه کوچک یا متوسط انجامبا با چندین خانه مسکونی 

 بررسی خواهیم کرد. چند عاملهدر یک محیط شبیه سازی 
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