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چکیده -در این مقاله مدلی ارائه خواهد شد که در آن تعامل میان
ساختمانهای هوشمند جهت کاهش هزینههای برق مصرفی خانوار در
نظر گرفته شده است .به گونهای که ساختمانها قادر خواهند بود با
یگدیگر به دادوستد انرژی بپردازند .این امر عالوه بر افزایش مشارکت

پارامترها
 : atقیمت برق در زمان )£/kWhe( t
 : Aمساحت پره توربین بادی ( )m2

مصرفکنندگان در امر مدیریت مصرف موجب افزایش بهرهوری انرژی،

 : Ckمیزان مصرف برق بار k

کاهش هزینه ،رقابت در سمت مصرف و افزایش حق انتخاب در خرید

 : CFCظرفیت پیل سوختی ()kWe

برق خواهد شد .در این مقاله فرض میشود ساختمانهای هوشمند دارای

 : CWINDظرفیت ژنراتور بادی ()kWe

منابع انرژی پراکنده از قبیل توربین بادی ،پیلسوختی و ذخیرهساز
الکتریکی باشند .برنامهریزی بهینه مص رف انرژی خانه هوشمند با استفاده

 : CELEظرفیت ذخیرهساز الکتریکی ()kWhe

از برنامهریزی خطی عدد صحیح ارائه میگردد که در آن با در نظر

 : CHELEحد شارژ ذخیرهساز الکتریکی ()kWe

گرفتن امکان تبادل انرژی میان ساختمانهای هوشمند مدلی جهت بهینه-

 : DIELEحد دشارژ ذخیرهساز الکتریکی ()kWe

سازی هزینه مصرف انرژی در یک روز پیشنهاد میگردد .مدل پیشنهادی

 : Eh,kدیرترین زمان پایان بار  kدر خانه h

بر روی دو ساختمان هوشمند متفاوت پیادهسازی شده که نتایج شبیه-
سازی موفقیت مدل ارائه شده را نشان میدهد.

واژههای کلیدی — برنامهریزی ،بهینهسازی ،تعامل میان ساختمانها،
خانه هوشمند.
اندیسها
 : kبارهای مصرفی قابل برنامهریزی
 : bتعداد ساختمان هوشمند
 : hتعداد خانهها در هر ساختمان هوشمند
 : tبازه زمانی

 : Sh,kزودترین زمان شروع بار  kدر خانه h

 : mELEهزینه نگهداری واحد ذخیرهساز الکتریکی ()£/kWhe
 : mcقیمت فروش برق به ساختمانهای دیگر ()£/kWhe
 : mWINDهزینه نگهداری توربین بادی ()£/kWhe
 : nGقیمت گاز طبیعی ()£/kWh
 : Ph,kزمان عملکرد بار  kدر خانه h

 : vtسرعت باد ( )m/s
 : witخروجی توربین باد در زمان )kWhe( t

بهینه سازی مصرف انرژ ی در ساختمان های هوشمند با د ر نظر گرفتن تعامل میان آن ها
بیست و هشتمین کنفرانس بینالمللی برق –  2931تهران ،ایران

 : αبازده الکتریکی پیل سوختی

بهبود بهرهوری انرژی در ساختمان ،تعامل انرژی میان ساختمانهای هوشمند

 : δمدت بازه زمانی ()hour

را میتوان به عنوان یک راهحل در نظر گرفت .در این مقاله فرض میشود
ساختمانهای هوشمند دارای منابع انرژی پراکنده از قبیل توربین بادی ،پیل-

 : ρچگالی هوا ( )kg/m3

سوختی و ذخیرهساز الکتریکی باشند .در این شرایط ساختمانهای هوشمند

 : ηELEبازده شارژ/دشارژ ذخیرهساز الکتریکی

ضمن ذخیرهسازی انرژی در مواقعی که اضافه تولید داشته و یا در مواقعی

 : ηWبازده توربین بادی

که قیمت برق پایین است میتوانند آن را برای استفاده سایر ساختمانها به
اشتراک بگذارند .این امر عالوه بر افزایش مشارکت مصرفکنندگان در

 : Lb,tتوان مصرفی بارهای پایه در ساختمان  bدر زمان )kWe( t

مدیریت مصرف موجب افزایش بهرهوری انرژی ،کاهش هزینه ،رقابت در

متغیرهای مثبت

سمت مصرف و افزایش حق انتخاب در خرید برق خواهد شد.

 : Inb,tبرق گرفته شده از شبکه توسط ساختمان  bدر زمان )kWhe( t

مدلهای متعددی برای صرفهجویی در انرژی و دستیابی به دیدگاههای
مدیریتی ارائه شده است اما هیچ یک از این مدلها تعامل میان ساختمانها

 : ISebحالت اولیه ذخیرهساز الکتریکی ساختمان )kWhe( b

جهت تبادل انرژی را در نظر نگرفتهاند .در مرجع [ ]0مسئله برنامهریزی و

 : Bbهزینه برق روزانه ساختمان )£( b

کنترل وسایل خانگی جهت مدیریت انرژی خانه با استفاده از یک چارچوب

 : Seb,tبرق موجود در ذخیرهساز ساختمان  bدر زمان )kWhe( t

بهینهسازی تصادفی چندمرحلهای انجام شده است که سطح نارضایتی

 : Fcb,tخروجی پیلسوختی ساختمان  bدر زمان )kWe( t

مشترکین را با توجه به قیود پیکبار و هزینه کاهش میدهد .مرجع []5
مسئله متعادلسازی بار در خانههای هوشمند را با استفاده از بهینهسازی

 : yb,tنرخ دشارژ ذخیرهساز الکتریکی ساختمان  bدر زمان )kWe( t

1

ازدحام ذرات ( )PSOانجام داده است .مقاله مذکور استفاده از انرژی باد و

 : zb,tنرخ شارژ ذخیرهساز الکتریکی ساختمان  bدر زمان )kWe( t

خو رشید را به عنوان منابع انرژی پاک برای خانه هوشمند در نظر گرفته

متغیرهای باینری

است و موازنه بار را بگونهای انجام داده است که هزینه برق مصرفی خانه
کاهش یابد که این هدف با حداکثرسازی مصرف انرژی از منابع انرژی پاک

 : Teb,h,k,tاگر بار  kدر ساختمان  bدر خانه  hدر زمان  tخاتمه یابد 2

بدست آمده است .مرجع [ ]9به منظور دستیابی به بهینهسازی چندهدفه بین

است ،در غیر این صورت صفر میباشد.

صرفه جویی در پول و راحتی زندگی به بررسی مدلهای ریاضی اجزای
مختلف پرداخته و از مفهوم جدید "ارزش بار" برای اندازهگیری کمی

 : Tsb,h,k,tاگر بار  kدر ساختمان  bدر خانه  hدر زمان  tآغاز شود 2
است ،در غیر این صورت صفر میباشد.

رضایت مشترکین استفاده کرده است .مرجع [ ]8روش مدلسازی خدمات
انرژی را پیشنهاد کرده است به گونهای که تغییرات موقتی دیماند و ارزش

 : Wb,h,k,tاگر بار  kدر ساختمان  bدر خانه  hدر زمان  tدر حال انجام

آن را ثبت نموده و از انرژی الکتریکی مصرف شده بوسیله تجهیزات کاربر

باشد  2است ،در غیر این صورت صفر میباشد.

نهایی متمایز میکند .نویسندگان مقاله مذکور روش فوق را با هدف
حداکثرسازی سود خالص ناشی از خدمات انرژی و کمینه شدن هزینه

 .1مقدمه

مصرف انجام داده است.

بحران انرژی در سرتاسر جهان یکی از جدیترین چالشهای پیشروی

در این مقاله مدلی ارائه خواهد شد که هم بهینهسازی بهرهبرداری از

توسعه پایدار جامعه بشری در قرن  12میباشد .براساس دپارتمان انرژی

فنآوریهای منابع تولیدپراکنده ،ذخیرهسازهای انرژی و هم امکان تعامل و

ایاالت متحده ،در کشورهای صنعتی حدود  %04از کل انرژی در ساختمانها

تبادل انرژی میان ساختمانهای هوشمند را بر اساس تعرفههای متفاوت برق

مصرف میشود ،که در میان آن سهم برق  %86میباشد[ .]2هدف ساختمان
هوشمند ساختمانی امن و راحت با بهرهوری در مصرف انرژی ،مقرون به
صرفه و سازگار با محیط زیست محل زندگی است[1و .]9در تالش جهت

1 - Particle Swarm Optimization

1

بهینه سازی مصرف انرژ ی در ساختمان های هوشمند با د ر نظر گرفتن تعامل میان آن ها
بیست و هشتمین کنفرانس بینالمللی برق –  2931تهران ،ایران

پوشش میدهد .هدف کمینهسازی هزینه کل مصرف انرژی (هزینه انرژی و

ذخیرهساز الکتریکی:

بهرهبرداری) ساختمانهای هوشمند برای روز بعد میباشد.

()3

در ادامه ساختار مقاله به این شرح است :در بخش  1مدل ریاضی طرح

∀ b , 1≤ t ≤ T

 .2.2قیود ذخیرهساز انرژی

پیشنهادی ارائه میشود ،در بخش  9مطالعه موردی برای شبیهسازی مدل

برق ذخیره شده در ذخیرهساز الکتریکی در زمان  tبرابر است با:

شرح داده خواهد شد ،در بخش  0نتایج بهینهسازی ارائه میگردد و در
نهایت نتیجهگیری پایان بخش این مقاله در بخش  5خواهد بود.

Seb,t = Seb,t-1 + zb,t ηELE δ – yb,t δ / ηELE
n

()4

∀ b , 1≤ t ≤ T

 .2فرمولبندی ریاضی مدل

ذخیرهساز الکتریکی باشد:

برق روزانه و کاهش پیک مصرف برق میباشد .قیود مفروض در بهینهسازی
به صورت زیر میباشند:

()6

n

≤ DIELE ∀ b , 1≤ t ≤ T

∑ yc

b,i,t

yb,t +

i 1
i ≠b

 .2.1تابع هزینه هر ساختمان
nG / α + wit mWIND + yb,t mELE+ Inb,t at

∑ [(Fc

b,t

n

= Bb

∑ (m – m
c

زمان شروع هر برنامه نمیتواند زودتر از زودترین زمان شروع داده شده

n

i1
i ≠b

∑

zb,t ≤ CHELE

 .2.2زمان شروع و زمان پایان

t

– mc yci,b,t

∀ b , 1≤ t ≤ T

()7

تابع هزینه روزانه هر ساختمان به صورت زیر فرمولبندی میشود:

+

باشد،

i1
i ≠b

()8

∀ b,h,k

که در آن  nتعداد ساختمانهای هوشمند را نشان میدهد yci,b,t ،میزان

1

Eh , k  Ph , k

∑Ts

b ,h ,k ,t

t ≥S h , k

دشارژ باتری ساختمان iام توسط ساختمان bام را در زمان  tنشان میدهد و

زمان پایان هر برنامه نمیتواند دیرتر از دیرترین زمان پایان داده شده باشد،

 ycb,i,tبیانگر میزان دشارژ باتری ساختمان bام توسط ساختمان iام در زمان t

()9

است .تابع هدف کمینه کردن هزینه روزانه هر ساختمان برای یک دوره 10

∀ b,h,k

ساعته میباشد.

=1

E h ,k

∑Te

b ,h ,k ,t

t ≤S h ,k +Ph ,k

اگر یک برنامه در زمان  tشروع شود ،باید در زمان  tبعالوه زمان عملکرد آن

 .2.2قیود ظرفیت

(  )Ph,kخاتمه یابد،

خروجی هر یک از تجهیزات نباید بیش از ظرفیت طراحی آنها باشد،

()11

پیلسوختی:
()2

Seb,0 = Seb,T = ISeb

نرخهای شارژ و دشارژ برق نمیتواند بیشتر از حدود شارژ و دشارژ

شروع و دیرترین زمان پایان) برنامهریزی میشود و هدف کمینهسازی هزینه

()2

∀b

()5

روزانه مصرف برق براساس بازه زمانی عملکرد داده شده (زودترین زمان

∀b

δ / ηELE

b,i,t

برق ذخیره شده بایستی در پایان روز به حالت اولیه بازگردد،

برنامهریزی خطی عدد صحیح ( )MILP2فرمولبندی میشود .برنامههای

]ycb,i,t) δ

∑ yc

–

i 1
i ≠b

مسئله برنامهریزی مصرف برق خانههای هوشمند به صورت یک مدل

)ELE

Seb,t ≤ CELE

∀ b , 1≤ t ≤ T

Tsb, h, k ,t = Teb, h, k ,t  Ph ,k ∀ b,h,k, Sh,k ≤ t ≤ T – Ph,k + 1

تمام برنامهها باید بطور پیوسته از زمان شروعشان تا زمان پایانشان کار کنند،

Fcb,t ≤ CFC

()11
2 - Mixed Integer Linear Programming

9

∀ b,h,k, 1≤ t ≤T

Wb,h,k,t = Wb,h,k,t-1 + Tsb,h,k,t - Teb,h,k,t

بهینه سازی مصرف انرژ ی در ساختمان های هوشمند با د ر نظر گرفتن تعامل میان آن ها
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برنامهها در طول شبانهروز استفاده میشوند ثانیا هر یک از آنها در صورت

 .2.2تعادل انرژی

روشن شدن ،تا اتمام مدت عملکرد خود بطور پیوسته روشن میمانند و

برق مصرف شده در هر دوره از زمان بوسیله رابطه زیر تامین میشود،
Ck +Lb,t =wit + Fcb,t + yb,t

سپس خاموش میشوند .برای هر یک از ساختمانهای مورد مطالعه پروفیل

∑∑W

باری که ناشی از بارهای غیرقابل برنامهریزی است بصورت تصادفی و با در

b , h , k ,t

()21

h

k

نظر گرفتن موارد فوق ایجاد شده است که در شکلهای  2و  1نشان داده

n

∀ b , 1≤ t ≤T

– zb,t + Inb,t

i,b,t

∑ yc

شدهاند.

+

i=1
i ≠b

 .2.2خروجی توربین بادی
برق خروجی از توربین های بادی از طریق معادله تولید توان باد محاسبه
میشود:
()13

wit = 0.5 ρ A vt3 ηW ∀ t

 .2مطالعه موردی

شکل  : 1منحنی بار وسایل غیرقابل برنامهریزی در ساختمان 1

برای ارزیابی مدل پیشنهادی دو ساختمان هوشمند در نظر گرفته شده
است که در آن ساختمان اول دارای  94واحد مسکونی و ساختمان دوم
دارای  54واحد مسکونی میباشد .منابع تولید انرژی موجود در هر ساختمان
عبارتند از :یک واحد ذخیرهساز الکتریکی با ظرفیت  54 kWheدر ساختمان
 2و یک واحد ذخیرهساز الکتریکی با ظرفیت  24 kWheدر ساختمان ،1
بازده شارژ /دشارژ هر دو ذخیرهساز  ،%35حد شارژ و دشارژ به ترتیب برابر
 54 kWeو  24 kWeمیباشد و هزینه نگهداری £/kWhe( 4/5 p/kWhe
 )4/445فرض میشود .یک مزرعه بادی که در آن هر توربین بادی دارای

شکل  :2منحنی بار وسایل غیرقابل برنامهریزی در ساختمان 2

ظرفیت  22 kWeو هزینه نگهداری  4/5 p/kWheمیباشد .یک پیلسوختی

در این مطالعه مزرعه بادی شامل  24توربین بادی مجزا با بازده  %04برای

با ظرفیت  04 kWeکه بازده آن  05%میباشد ،و قیمت گاز طبیعی 1 p/kWe

هر ساختمان میباشد .قطر پرهها  2/8متر فرض میگردد Vcut-in .و Vcut-out

است.

باد به ترتیب  5 m/sو  15 m/sمیباشد و سرعت نامی باد  21 m/sاست .به
ازای سرعت باد کمتر از  5 m/sو بیشتر از  15 m/sتوان تولیدی توربین

بازههای برنامهریزی  94دقیقه در نظر گرفته شده است و طول مدت

صفر و به ازای سرعت باد بین  21 m/sتا  15 m/sثابت و برابر با توان

برنامهریزی  10ساعت آینده میباشد بنابراین در کل  06بازه زمانی وجود

خروجی در سرعت نامی باد میباشد .در سرعتهای بین  5 m/sو 21 m/s

دارد .زمان شروع برنامهریزی ساعت  6صبح است و زمان پایان برنامهریزی

خرو جی توربین بادی براساس رابطه ( )29تغییر میکند .اطالعات سرعت باد

ساعت  6صبح روز بعد میباشد .برای مصرف برق در هر یک از خانهها 21

برای یک شبانهروز در شکل  9داده شده است[.]4

بار اصلی در نظر گرفته شده است که به دو دسته بارهای قابل برنامهریزی و
بارهای غیرقابل برنامهریزی تقسیمبندی شدهاند (جدول  .)2از آنجا که

برنامه بهینهسازی باید زمان دقیق عملکرد یا به عبارت دیگر وضعیت روشن

کنترلی بر روی بارهای غیرقابل برنامهریزی وجود ندارد لذا این بارها در

و خاموش بودن وسایل در هر بازه را برای هر وسیله قابل برنامهریزی

بازههای مشخصی توسط مشترکین به صورت تصادفی مورد استفاده قرار

براساس تعرفههای اعالم شده تعیین نماید .تعرفههای مورد استفاده در این

میگیرند .از این رو برای مدل کردن آنها فرض میکنیم که اوال تمام این

مقاله در مرجع [ ]6داده شده است.
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جدول  :1اطالعات مصرف بارهای خانگی []9
ردیف

بار مصرفی

نوع بار

میزان مصرف )(kW

زودترین زمان شروع (ساعت)

دیرترین زمان پایان (ساعت)

مدت عملکرد (ساعت)

2

یخچال

غیرقابل برنامهریزی

4/9

4

10

10

1

جاروبرقی

غیرقابل برنامهریزی

2/1

3

24

4/5

9

روشنایی داخلی

غیرقابل برنامهریزی

4/60

26

10

8

0

لپ تاپ

غیرقابل برنامهریزی

4/2

26

10

1

5

کامپیوتر

غیرقابل برنامهریزی

4/9

26

10

9

8

مایکروویو

غیرقابل برنامهریزی

2/4

6

3

4/5

4

اجاق برقی

غیرقابل برنامهریزی

5

26

23

4/5

6

رادیو

غیرقابل برنامهریزی

9

6

3

4/5

3

ماشین لباسشویی

قابل برنامهریزی

2

3

21

2/5

24

لباس خشک کن

قابل برنامهریزی

9

29

26

2

22

ماشین ظرفشویی

قابل برنامهریزی

2

3

24

9

21

خودرو الکتریکی

قابل برنامهریزی

9/5

26

6

9

 .2.1سناریو  :1عدم مشارکت بارهای قابل برنامهریزی
در این سناریو جهت مقایسه ،به یک نمونه از الگوی مصرف بدون
برنامهریزی اشاره میشود لذا فرض میگردد تمام وسایل قابلبرنامهریزی در
زودترین زمان شروع خود آغاز میشوند و تعاملی میان ساختمانها وجود
ندارد .تعادل بهینه توان الکتریکی بدست آمده در این سناریو برای ساختمان-
های 2و  1به ترتیب در شکلهای  0و  5آورده شدهاند .زمان بهرهبرداری از
هر یک از منابع تولید انرژی براساس کمینهسازی هزینه کل بهرهبرداری
برنامهریزی شده است.

شکل  :2منحنی سرعت باد

در این سناریو برای ساختمان  2اوج مصرف به  115/0کیلووات و برای

.2نتایج شبیهسازی

ساختمان  1به  981/3کیلووات میرسد .متوسط مصرف کل وسایل ،در

در این بخش به تحلیل و بررسی فرمولبندی ارائه شده میپردازیم .زمان-

ساختمان  05/36 ،2کیلووات ساعت و در ساختمان  48/41 ،1کیلووات

بندی مصرف بارهای قابل برنامهریزی از طریق حل مسئله بهینهسازی خطی

ساعت به ازای یک بازه است .نتیجه آنکه نسبت اوج به متوسط مصرف

که در بخشهای قبل توضیح داده شد ،صورت میگیرد .مسئله بهینهسازی

(ضریب بار) برای ساختمان  ،2برابر با  4/140و برای ساختمان  ،1برابر با

مذکور توسط  CPLEX 11.2.1تحت  GAMSو توسط حالل برنامهریزی

 4/1220می گردد .همچنین هزینه مصرف برای یک روز در ساختمان ،2

خطی عدد صحیح حل میشوند .جهت ارزیابی مدل پیشنهادی سه سناریو

 83/45پوند و در ساختمان  299/96 ،1پوند خواهد بود .در این حالت 82%

متفاوت برای هر ساختمان بررسی میشود که در ادامه به شرح آن خواهیم

از کل بار از شبکه تامین میشود.

پرداخت:

5
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شکل  :2تعادل توان الکتریکی در ساختمان 1

شکل :2تعادل توان الکتریکی در ساختمان 2
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 .2.2سناریو  :2مشارکت بارهای قابلبرنامهریزی

 .2.2سناریو  :2سناریو2به همراه تعامل میان ساختمانها

در این سناریو مسئله مشارکت وسایل خانگی با هدف حداقل ساختن

در این سناریو عالوه بر مشارکت بارهای قابلبرنامهریزی تعامل میان

هزینههای ساختمان با فرمولبندی ارائه شده در بخش  1را حل میکنیم.

ساختمانها نیز در نظر گرفته شده است .از این منظر ساختمانها قادر

فرض میشود بارهای قابل برنامهریزی میتوانند جهت کاهش اوج بار و نیز

خواهند بود تا بتوانند در صورت نیاز از ظرفیت مازاد شارژ موجود در

کاهش میزان برق گرفته شده از شبکه تا جایی که امکان دارد جابجا شوند و

ذخیرهسازهای سایر ساختمانهای دیگر استفاده کنند .قیمت فروش برق

در بهینهسازی هزینه مصرف برق ساختمان مشارکت داشته باشند .توجه

مبادلهای بین ساختمانها  4/5 p/kWheفرض میشود .در اینجا تابع هدف

داشته باشید که ساختمانها قابلیت تعامل با یکدیگر را ندارند .شکلهای  8و

بایستی به طور همزمان هزینه برق مصرفی روزانه ساختمانها را کمینه نماید.

 4به ترتیب تعادل بهینه توان الکتریکی را برای ساختمان  2و  1نمایش می-

از این رو با چندین تابع هدف سروکار خواهیم داشت لذا از روش مجموع

دهند.

وزنی برای تبدیل آن به یک تابع تک هدفه استفاده میکنیم .در این روش
تمامی توابع هدف را با ضرایب وزنی که به هر کدام اختصاص میدهیم،

در این سناریو برای ساختمان  2اوج مصرف تا  214/0کیلووات و برای

جمع مینماییم .لذا تابع هدف به صورت زیر بازنویسی میشود،

ساختمان  1تا  234کیلووات کاهش مییابد .نتیجه آنکه ضریب بار برای
ساختمان  2تا  4/96و برای ساختمان  1تا  4/040بهبود مییابد .همچنین

()20

b

∑Bw

i

هزینه مصرف برای یک روز در ساختمان  04/15 ،2پوند و در ساختمان ،1

i

min

i=1

 39/16پوند خواهد بود که نسبت به سناریو قبل کاهش قابل مالحظهای

که  wi ≥ 0ضرایب وزنی هستند که اهمیت نسبی توابع را نشان می-

داشته است .در این حالت تنها  58%از کل بار بوسیله شبکه تغذیه میگردد.

دهند .معموال باید فرض شود که:

8
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()25

b

wi = 1

.2نتیجهگیری

∑
i=1

با توجه به هوشمند شدن سیستم توزیع و فعال شدن مشترکین در امر

از آنجا که هیچ یک از ساختمانها نسبت به دیگری ارجحیتی ندارد لذا

مدیریت و مصرف انرژی در این مقاله مدلی ارائه گردید که با استفاده از آن

ضرایب وزنی که به هر یک از دو ساختمان اختصاص داده شده است 4/5

خانههای هوشمند قادر خواهند بود جهت کاهش هزینههای برق مصرفی به

خواهد بود .

برنامهریزی بهینه مصرف و بهرهبرداری از منابع تولید انرژی و تعامل با سایر

تعادل بهینه توان الکتریکی برای ساختمانهای 2و  1به ترتیب در شکل-

ساختمانها بپردازند .در این مدل ساختمانهای هوشمند میتوانند در

های  6و  3نشان داده شدهاند .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که اوج بار برای

صورت نیاز از شارژ باتری ساختمان دیگری استفاده کنند که این امر باعث

هر دو ساختمان ثابت میماند اما با این حال توانی که توسط شبکه تامین می-

میشود از منابع انرژی موجود در ساختمانها به نحو کارآمدتری استفاده

شود  59%کل بار است که کاهش  9درصدی این سناریو نسبت به سناریوی

شود ،بگونهای که در سناریو اول  99%از کل بار توسط پیل سوختی تامین

قبلی ناشی از تعامل میان ساختمانها میباشد .الزم به ذکر است که ساختمان

شده است در حالیکه در سناریو دوم  96%کل بار و در سناریو سوم که تعامل

 2به میزان  255/85کیلووات از شارژ مازاد خود را به ساختمان  1میفروشد

میان ساختمانها نیز لحاظ شده است تا  02%از کل بار مصرفی بوسیله پیل

در حالی که از ساختمان  1شارژی خریداری نمیکند .همچنین هزینه مصرف

سوختی تامین میگردد .همچنین تعامل میان ساختمانها باعث خواهد شد تا

برای یک روز در ساختمان  08/43 ،2پوند و در ساختمان  31/86 ،1پوند

مصرفکنندگان جهت تامین بار مصرفی خود حق انتخاب بیشتری در خرید

میباشد که در مقایسه با سناریوهایی که تاکنون بررسی شده کاهش یافته

برق داشته باشند که این امر خود به خود موجب کاهش هزینه خرید برق

است.

میگردد.

مراجع
X. Guan, Zh. Xu, Q. Jia, ,”Energy-Efﬁcient Buildings Facilitated by
Microgrid “ IEEE Transactions on smart grid, vol. 1, pp. 243-252,
December 2010.
F. P. Moghaddam, R. Sulaiman “A Study on Crises Management
System in Collaborative Smart Homes” 6th Symposium on Advances in
Science and Technology Malaysia, Kuala Lumpur, March 2012.

شکل  :8تعادل توان الکتریکی در ساختمان 1

4

][2

J. Wang, Zh. Sun, Y. Zhou, J. Dai, “Optimal Dispatching Model of
Smart Home Energy Management System” IEEE PES ISGT Asia,
Tianjin, pp. 1-5, May 2012.

][3

L. Jia, Zhe Yu, M.C. Murphy-Hoye, A.Pratt, E. G. Piccioli, L. Tong,
”“Multi-Scale Stochastic Optimization for Home Energy Management
IEEE CAMSAP’11, New York, December 2011.
H. M. Lugo-Cordero, A.Fuentes-Rivera, R. K. Guha, E. I. Ortiz-Rivera,
“Particle Swarm Optimization for Load Balancing in Green Smart
Homes” IEEE Congress on Evolutionary Computation, pp. 715-720,
June 2011.

][4

][5

M. A. Pedrasa, E. D. Spooner, I. F. MacGill, “Improved Energy
Services Provision through the Intelligent Control of Distributed Energy
Resources” IEEE Bucharest Power Tech Conference, Romania, pp. 1-8,
June 28th-July 2nd 2009.

][6

online
available
at:
http://www.berthon.co.uk/lymingtonmarina/lymington-wind-speed-weather.html.
D. Zhang, N. Shah, L. G. Papageorgiou, “Efficient energy consumption
and operation management in a smart building with microgrid” Energy
Conversion and Management, vol. 74, pp. 209–222, October 2013.

][7

D.Zhang, L. G. Papageorgiou, N.J. Samsatli, N. Shah,” Optimal
Scheduling of Smart Homes Energy Consumption with Microgrid” The
First International Conference on Smart Grids, Green Communications
and IT Energy-aware Technologies,2011.

شکل  :9تعادل توان الکتریک ی در ساختمان 2

][1

][8

][9

