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چکیده

موضوع مدیریت انرژی در خانه های هوشمند از نظر نحوه ایجاد توازن بین حریم خصوصی کاربران وکاهش هزینههای انرژی ،در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته
است .در همین راستا در این مقاله ،یک رویکرد چند هدفه کاربرمحور ،که هزینههای انرژی را کمینه و رعایت حریم خصوصی مصرفکننده را بیشینه سازد ،مورد
مطالعه قرار گرفته است .در این پژوهش یک خانه هوشمند مجهز به سیستم مدیریت انرژی ،مولد فتوولتائیک ،ذخیرهساز انرژی الکتریکی (باتری) ،لوازم خانگی
هوشمند و پاسخگو به قیمت برق در نظر گرفته شده است که این مجموعه توانایی تزریق توان الکتریکی به شبکهی باالدست را نیز دارد .این چارچوب به یک مسئله
بهینهسازی چند هدفه منتهی میشود که در آن دو هدف فوقالذکر به صورت دو بعد مجزا مورد بررسی قرار میگیرند .برای حل مسئله ،الگوریتم بهینهسازی ازدحام
ذرات) (PSOاستفاده شده است که از جستجوی تصادفی برای برنامهریزی لوازم خانگی و کنترل باتریها بر مبنای کاربرد لوازم انعطافپذیر در خانههای هوشمند
استفاده میکند .مطالعات موردی نشان میدهد که روش پیشنهادی میتواند عالوه بر کاهش هزینه انرژی در حدی منطقی و قابل قبول ،حریم خصوصی کاربران را
نیز به میزان قابل مالحظهای رعایت و ارضا نماید .در نهایت نتایج عددی حاصل از شبیهسازی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است که کارآمدی روش پیشنهادی
را نشان میدهد.
کلیدواژگان :مدیریت انرژی ،خانه هوشمند ،بهینهسازی ،حریم خصوصی مصرفکننده
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Abstract
This paper investigates smart home energy management in consideration of tradeoffs between residential privacy and
energy costs. A multi-objective approach that minimizes energy costs and maximizes privacy protection is proposed. This
approach leads to a multi-objective optimization problem in which the two objectives addressed in separate dimensions.
PSO algorithm that employs a stochastic search used for power scheduling of home appliances and uses deterministic
battery control developed accordingly. The proposed approach can avoid some drawbacks faced by conventional
weighted-sum methods for multi-objective optimization. Simulations reveal that the proposed approach can maintain a
reasonable energy cost while robustly preserving user privacy at a sensible level, finally the numerical results shown and
analyzed.
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 -1مقدمه

با ظهور سامانههای پایش(مانیتورینگ) زمان واقعی و انتقال اطالعات ،مدیریت
سممت تقا ضما و فنآوری اینترنت ا شمیا ،،رفته رفته شمبکه های قدرت هو شممند
به عنوان ن سممل جدیدی از سممی سممتم های قدرت جایگزین شممبکه های قدرت
سمنتی شمده اند .یکی از مهم ترین ویژگی هایی که شمبکه های هو شممند را از
ن سمل های گذ شمته آن متمایز کرده ا سمت ،قابلیت این شمبکهها در کنترل موثر
میزان مصمرف توان به منظور تحقق اهداف صمرفه جویی در مصرف انرژی است.
بمه همین خماطر ،انت ظماراتی کمه از شممب کمه همای هو شممم نمد بمه وجود آ ممده،
ا سممتانداردهای امنیت و حریم خ صممو صممی را نیز باالتر برده ا سممت .روشهای
معدودی برای مالحظه حریم خ صمو صمی شمبکهی هو شممند وجود دارد .یکی از
رایج ترین روشها ،تغییر دادن الگوهای عادی م صمرف برق با ا سمتفاده از مناب
مختلف ا سممت .همچنین واحدهای ذخیره یا بردا شممت انرژی از محیا را می
توان برای پوشش دادن میزان مصرف توان به کار گرفت.
مطالعات ب سممیاری به منظور برقراری نوعی تعادل بین این دو عامل انجام
سمت .روش مجموع وزندار رایج ترین روش برای ترکیب نمودن اهداف
شممده ا م
مربوط به حریم خ صممو صممی و اهداف مربوط به هزینه ها به صممورت یک تاب
هدف واحد ا سمت اما اللب فر بر آن ا سمت که قابلیت کنترل پذیری محدود
لوازم خمانگی ،ارائمهی الگوریتم همای کمارآممد را ت سممهیمل میکنمد .در خ صمموص
معاو ضمهی حریم خ صمو صمی م سمکونی با هزینه های انرژی ،بی شمتر رویکردهای
موجود با دو م سمئلهی جدی مواجه شمده اند ،اول اینکه لوازم خانگی موجود در
سمطی م شممخ صممی از انعطاف
خانه های هو شمممند اللب توان م صممرفی معین و م
پذیری در زمان ا سمتفاده را دارند که برای کارایی هو شممند آنها الزامی ا سمت و
دوم ترکیب نمودن اهداف مربوط به حریم خصموصمی و هزینه ها به صمورت یک
هدف واحد با ا سمتفاده از روش مجموع وزن دار می تواند م شمکل افرین شمود.
روش پی شمنهادی در این مقاله انواع مختلفی از لوازم خانگی را برر سمی می کند
کمه ع بمارت نمد از لوازم لیر قمابمل انع طماف و لیر قمابمل تغییر ،لوازم انع طماف پمذیر و
1
لوازم قابل تغییر .در همین را سممتا یک م سممئلهی بهینه سممازی چند هدفه
( )MOPفرمول بندی می شمود که معیار هزینه و معیار حریم خ صمو صمی را در
ابعاد مختلفی در بر میگیرد .پس از حل م سممئله بهینه سممازی چند هدفه ،در
این مرحله می توان یک سممی سممتم مدیریت انرژی مبتنی بر باتری ها را ایجاد
کرد و بر اساس آن میزان مصرف توان لوازم خانگی را تعیین نمود .در الگوریتم
ترکیبی حا صممله ،یک روش ج سممتجوی ت صممادفی برنامهی م صممرف برق لوازم
خمانگی انع طماف پمذیر و قمابمل تغییر را در پما سممخ بمه قی ممت برق و تماب واریمانس
حریم خ صممو صممی تعیین می کند و به مجموعه ای از راه حل های بهینه پارتو
منتهی میگردد .برنما ممه ریزی ن همایی برای لوازم خمانگی از روی راهحلی تعیین
خواهد شممد که فا صممله خود با یک راه حل ایده آل برا سمماس یک مرز پارتو
تقریبی ،یا به عبارت دیگر ت صممویر یک مجموعه بهینه پارتو تقریبی با ا سممتفاده
از تواب هدف را به حداقل برساند.
 -2مرور پیشینه تحقیق

در مرج [ ]1طرح زمانبندی بهرهبرداری برای تغذیهی الکتریکی و
مصرفکنندگان مجهز به سیستم مدیریت انرژی خانه )HEMS( 2و سیستم
مدیریت انرژی ساختمان )BEMS( 3از طریق مدیریت انرژی در هر خانه ارائه
شده است .در مرج [ ]2برنامهریزی انرژی یک خانه که شامل گرمایش
خورشیدی ،تهویه هوا و سیستم گرمکن آب است در فضای قیمتدهی زمان
Multi-Objective Optimization1
Home energy management system2
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حقیقی ،مطالعه شده است .هدف کمینهسازی هزینه الکتریکی تأمین بار مورد
نظر است .در این مرج انواع بارهای مختلف با مشخصههای متفاوت در جزئیات
مدلسازی ،دینامیک حرارتی و عدم قطعیت قیمت لحظهای برق و تابش
خورشید در نظر گرفته شده است .در مرج [ ]۳برای رسیدن به یک جدول
زمانبندی بهینه برای مدیریت انرژی خانه هوشمند ،جم بندی نتایج حاصل از
چندین مقاله علمی در زمینه بهرهبرداری خانه هوشمند را مدلسازی و تحلیل
کرده است .در مرج [ ]4الگوریتم بهینهسازی عقابهای طالیی را ارائه کرده
و به کمک آن مسئلهی توسعهی مناب انرژیهای تجدید پذیر را تحلیل کرده
است .مرج [ ]۵کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به عنوان نمونه مورد بررسی
قرار داده که بیش از  %28مصرف برق آنها مربوط به بخش خانگی است .این
گزارش مصرف انرژی الکتریکی تا قبل از سال  200۶را در برخی کشورها مورد
ارزیابی قرار داده است .در مرج ] [۶بر اساس مطالعات انجام گرفته و تحقیقات
صورت گرفته در زمینه مدیریت انرژی در خانه هوشمند فعالیتهای گسترده
انجام شده از ابتدای دهه  90میالدی تشریی شده است .این فعالیتها شامل
وض استانداردهای اجباری و اختیاری برای طراحی و ساخت تجهیزات و مقدار
انرژی مصرفی است .در مرج [ ]7نیز با توجه به نحوه استفاده از مناب
ذخیرهساز انرژی و همچنین مناب انرژی تجدیدپذیر برای مصرف در بخش
خانگی ،مطالعه متنوع و گستردهای صورت گرفته است .در مرج [ ]8موضوع
استفاده از دستگاههای ذخیرهساز انرژی شامل باتریها و خودروهای الکتریکی
در مدیریت بارهای خانگی مطرح شده است .در مرج [ ]9روشی برای پایش
و کنترل نیروگاههای خورشیدی و بادی در زمینه مدیریت انرژی خانگی ارائه
شده است .در مرج [ ]10نحوه طراحی ظرفیت مناسب مناب انرژی تجدیدپذیر
برای ساختمانهای بزرگ و همچنین روند مدیریت انرژی و بهرهبرداری از این
مناب تجدیدپذیر بررسی شده است .در مرج [ ]11الگوریتمی مبتنی بر روش
مرتبسازی برای برنامهریزی تجهیزات خانگی در ابعاد بزرگ ارائه شده است.
در مرج [ ]12الگوریتمی برای بهبود برنامهریزی تجهیزات خانگی با در نظر
گرفتن ویژگیهای رفتار انسانی ارائه شده است .در مرج [ ]1۳به برنامهریزی
همزمان تجهیزات خانگی و مناب تجدیدپذیر (شامل خودرو برقی و سیستم
فتوولتائیک) با الگوریتم هوشمند بهینهسازی تجم ذرات )PSO( 4پرداخته
است .در مرج [ ]14برنامهریزی همزمان تجهیزات خانگی و خودروی الکتریکی
با روش برنامهریزی خطی آمیخته با عدد صحیی تحلیل شده است .در مرج
[ ]1۵یک سیستم عامل توزی شده برای مدیریت تجهیزات خانگی از طریق
یک شبکه بیسیم ارائه شده است .در مرج [ ]1۶برنامهریزی تجهیزات خانگی
با در نظر گرفتن ترکیب قیمتی زمان-حقیقی و تعریف بلوکی برای کاهش
نسبت متوسا به پیک مصرف ارائه شده است .در مرج [ ]17کنترل بهینه
دستگاههای تهویه مطبوع با در نظر گرفتن قیمت زمان-حقیقی برق و
پیشبینی دمای بیرون همراه با پاسخگوئی بار مطرح شده است .در مرج []18
یک مدل برنامهریزی چند هدفه لیرخطی آمیخته با عدد صحیی جهت کاربرد
بهینه انرژی در یکخانه هوشمند بکار گرفته شده است که عالوه بر کاهش
هزینه انرژی مصرفی مشترکین ،یک برنامهریزی بهینه در استفاده از تجهیزات
خانگی ارائه شده است .در مرج [ ]19مقاالت علمی گذشته در زمینهی
مدیریت انرژی خانه هوشمند بهصورت هدفمند مرور و مقایسه شده است ،در
این مرج چندین روش مدلسازی نظیر بهینهسازی ریاضی ،مدل کنترل
پیشگویانه ،کنترل ابتکاری و  ...برای حصول برنامه بهرهبرداری مناسب و رسیدن
به تصمیمات صحیی تولید و مصرف ،ارائه شده است .در مرج [ ]20برنامهریزی
Building energy management system3
Particle swarm optimization4
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زمان حقیقی بهرهبرداری از وسایل خانگی در سیستم مدیریت انرژی منازل
مورد بررسی قرارگرفته است .در مرج [ ]21یک مدل سیستم مدیریت انرژی
خانهها بهمنظور کنترل باتریهای الکتریکی متصل به سلولهای خورشیدی
ارائه گردیده و کارآمدی آن مورد بررسی قرار گرفته است .در مرج []22
مدیریت سمت تقاضا در یک ریزشبکه ساختمانی تجاری با ادلام منب
خورشیدی ،سیستم مدیریت انرژی باتری و خودروهای برقی متصل به شبکه
بررسی شده است .در مرج [ ]2۳هدف مطالعه ،بررسی تمایز بین انواع
ساختمانهای مسکونی در کشور سنگاپور و ارائه یک مدل ریاضی برای بیان و
مدلسازی پروفیل بار در هر نوع ساختمان است .در مرج [ ]24یک الگوریتم
ابتکاری برای بهینهسازی استفاده یکپارچه از مناب مسکونی چندگانه با در نظر
گرفتن مجموعه بزرگی از مکانیسمهای مدیریت ارایه شده است .در مرج []2۵
یک مدل بهینهسازی چندهدفه روز-پیش برای سیستم مدیریت انرژی
ساختمان تحت تقاضای بار از نوع زمان -استفاده پیشنهاد شده است که در آن
منب انرژی خورشیدی با دیگر مناب تولید با هدف بهینهسازی اقتصادی و رفاه
ساکنین ادلام شده است .در مرج [ ]2۶مدل دینامیکی جدیدی برای مدیریت
انرژی خانهها ارائه شده است که قادر به ادلام بارها و مناب دینامیکی در قالب
یک چارچوب تصمیمگیری است .مرج ] [27تاکید بر این نکته دارد که مدل
های قیمت گذاری برق در زمان واقعی به طور بالقوه می تواند منجر به مزیت
های اقتصادی و زیست محیطی در مقایسه با نرخ های ثابت فعلی شود .در
مرج ] [28چشماندازی از پیشرفت های نظری اخیر در برنامه ریزی
چندسطحی تحت عدم قطعیت ،در طراحی یک سیستم مستقل با مناب انرژی
تجدید پذیر ارائه شده است .مرج ] [29یک نمونه کتاب راهنمای مهندسی
فتوولتائیک است که به مشکالت عملی در ارزیابی و راهاندازی سیستم توان
فتوولتائیک بهویژه در خانههای هوشمند پرداخته است .در مرج ] [۳0نحوه
کنترل وسایل خانگی هوشمند به عنوان بخشی از فرآیند اتوماسیون منازل
پیشنهاد و شبیه سازی شده است .مرج ] [۳1موضوع نحوه رعایت حریم
خصوصی مصرفکنندگان را در فرآیند مدیریت انرژی خانههای هوشمند مطرح
و مدلسازی نموده و کاربرد روشهای جدید بهینهسازی مانند الگوریتم
ژنتیکی )GA( 1و تبرید شبیه سازی شده )SA( 2برای حل مساله مدیریت انرژی
در نظر گرفته شده است . .در مرج ] [۳2از روش بهینه سازی ازدحام ذرات
برای تحلیل مدیریت انرژی در خانههای هوشمند استفاده شده است .الزم به
ذکر است که در مدل پیشنهادی مراج فوق الذکر ،هزینه برخی تجهیزات
فرعی نظیر ذخیره سازهای انرژی الکتریکی ،سلولهای خورشیدی و  ...لحاظ
نگردیده که در این مقاله این موضوع نیز در کنار سایر هزینهها در نظر گرفته
شده است.
 -3مدل پیشنهادي

یکی از اهداف عمده در مدیریت انرژی خانههای هوشمند ،مالحظه برخی
سازشها و مصالحات بین حفظ حریم خصوصی مصرفکنندگان مسکونی و
کاهش هزینههای انرژی است .در اینجا یک مدل بهینهسازی چندهدفه برای
کمینهسازی هزینههای انرژی و بیشینهسازی حفظ حریم خصوصی مصرف-
کنندگان پیشنهاد می گردد .روش یاد شده در نهایت به یک مساله بهینهسازی
چندهدفه با دو هدف در ابعاد جداگانه تبدیل میشود .برای حل این مسئله،
الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات که کارایی مطلوبی در کمینهسازی تواب
ریاضی دارد برای جستجوی تصادفی و زمانبندی توان تجهیزات خانگی استفاده
Genetic Algorithm1
Simulated Annealing2

شده است .سیستم مدیریت انرژی خانه هوشمند بر مبنای اطالعات ورودیهایی
از قبیل قیمت برق روز بعد ،دمای محیا و  ...که از شبکه توزی باالدست،
اطالعات محیطی و پیشبینی مصرف روز بعد بارهای پاسخگو و لیر پاسخگو
دریافت میکند ،برنامه روز بعد انواع تجهیزات خانه مفرو (شامل واحدهای
فتوولتائیک ،ذخیرهساز و )...را ارائه میکند .ارتباطات و برهم کنشهای موجود
در این فرایند در شکل ( )1ترسیم شده است.
شبکه با د ت
و

بارهاي پا
به یمت

خريد و فروش

برنامه ريزي روز
بد

خیره ازي
انرژي
الک ريکی

برنامه ريزي
شارژ و دشارژ

یمت بر روز ب د
پروفیل بار تجهیزا
وي روز ب د
پا

مديريت انرژي
خانه هوشمند

پروفیل بار تجهیزا
وي روز ب د
یر پا

مولد
ف وول ايیک

میزان تاب
خورشید روز ب د
دماي محی روز
بد

ی نال
خروجی

ی نال وردي

شکل  1شمای کلی سیستم مدیریت انرژی در یک خانه هوشمند

در پژوهش این مقاله یک خانه هوشمند مجهز به سیستم مدیریت انرژی،
مولد فتوولتائیک ،ذخیرهساز انرژی الکتریکی( ۳باتری) ،لوازم خانگی هوشمند و
پاسخگو به قیمت برق در نظر گرفته شده است .لوازم الکتریکی خانگی به دو
دسته تقسیم میشوند :دسته اول لیر قابل برنامهریزیاند و بنابراین پاسخگو به
قیمتهای زمان متغیر برق نیستند و به همین دلیل زمان استفاده و میزان
مصرف آنها لیر قابل تغییر است ،از جمله این بارها می توان به روشنایی،
تلویزیون و رایانه اشاره نمود .دسته دوم لوازم هوشمند بوده که زمان عملکرد
آنها قابل جابهجایی و میزان مصرفشان نیز قابل تغییر است ،از جمله این
تجهیزات ماشین لباسشویی ،ماشین ظرفشویی و خشککن لباس است .خانه
های هوشمند از نوع متصل به شبکه فر شده و میتوانند با آن به تبادل
انرژی تحت قیمت بازار برق بپردازند .سیستم مدیریت انرژی با توجه به
قیمتهای پیشبینی شده به برنامهریزی زمان استفاده از تجهیزات خانگی
(بارهای پاسخگو ،)4زمان شارژ و تخلیهی مناب ذخیرهساز انرژی و همچنین
زمان و مقدار خرید/فروش ،از/به شبکهی باالدست میپردازد .سیستم مدیریت

انرژی زمانهای بهرهبرداری لوازم هوشمند را بهگونهای انتخاب میکند که
هزینه انرژی الکتریکی در افق زمانی مورد نظر کمینه شده و حریم خصوصی
مصرفکنندگان آن نیز حفظ شود .در خانه های هوشمند مورد نظر به دلیل
وجود ذخیرهساز و مولد فتوولتائیک ،امکان فروش انرژی به شبکه توزی
باالدست نیز وجود دارد که میتواند هزینه بهرهبرداری از خانه هوشمند را به
میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی موجب سودآوری در برخی مواق نیز
گردد.
 -3-1مدل ازي یس م خیره ازي انرژي الک ريکی از نوع باتري
Energy storage3
Responsible4
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سیستم ذخیرهسازی اشاره به یک مجموعه باتری دارد که میتواند انرژی
الکتریکی را ذخیره کند و به وسایل دیگر یا حتی به شبکه اصلی هنگامی که
نیاز باشد ،تحویل دهد .بدیهی است که باتری نمیتواند بهصورت همزمان در
هر دو حالت شارژ و تخلیه باشد بنابر این:
𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐵𝐵𝐵𝐵
()1
𝑥𝑥𝑡𝑡 + 𝑥𝑥𝑡𝑡 < 1
اگر

E 0B

انرژی اولیه ذخیره شده در باتری باشد ،میزان انرژی ذخیره شده

در باتری تا دورهی  tاز رابطهی ( )2به دست میآید:

𝑡𝑡−1

𝐵𝐵𝐵𝐵

]𝐸𝐸𝑡𝑡 = 𝐸𝐸0𝐵𝐵 ∑ ( 𝐸𝐸𝐵𝐵𝐵𝐵 . 𝑥𝑥𝑡𝑡 − 𝐸𝐸 𝐵𝐵𝐵𝐵 . 𝑥𝑥𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵 ) , 𝑡𝑡 ∊ [1,24
𝑚𝑚=1

()2
رابطهی ( )۳تضمین میکند که مقدار دشارژ در هر دوره کمتر از مقدار شارژ
در دسترس باتری باشد .چون میزان کل انرژی ذخیره شده در باتری محدود
است.
𝑡𝑡𝐸𝐸 < 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑥𝑥 𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐸𝐸
()۳
انرژی ذخیره شده در باتری در هرلحظه از زمان باید بین حداقل و حداکثر
مجاز خود باشد .محدودیت ظرفیت باتری با نامعادله ( )4بیان میشود.
𝐵𝐵
𝐵𝐵𝐸𝐸0 < 𝐸𝐸0𝐵𝐵 + 𝐸𝐸 𝑇𝑇 < 𝐸𝐸 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,
()4

 -3-2مدل ازي یس م بر خورشیدي(ف وول ائیک)

مولد فتوولتائیک سیستمی است که نور خورشید را مستقیما به انرژی الکتریکی
تبدیل میکند .توان الکتریکی مولد ،تابعی از شدت تابش نور خورشید و دمای
محیا است .برای این منظور توان ماژولهای مولد را در شرایا آزمایش
استاندارد اندازهگیری نموده و سپس به کمک رابطه ( )۵در شرایا مختلف
محاسبه میکنند[.]29 ,28
()۵

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐺𝐺
]) 𝑟𝑟𝑇𝑇 [1 − 𝐾𝐾(𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶 −
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐺𝐺

 -3-3محدوديتهاي بهره برداري لوازم خان ی هوشمند

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

اگر عملکرد تجهیز هوشمند jام را بتوان به  iفرآیند مجزا تقسیم نمود ،بردار
( Xijtبیانگر وضعیت عملکرد) را بهصورت زیر میتوان تعریف کرد:
] 𝑇𝑇𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = [𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑗𝑗,1 , 𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑗𝑗,2 , … … , 𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑗𝑗,
()۶
معادله ( )۶بیانگر محدودیت زمانی بهرهبرداری وسیله  jاست ،که توسا
بهرهبردار مشخص میشود ،بدون اینکه آسایش وی تحت تأثیر قرار گیرد.
افزایش این بازه منجر به پاسخ بهتری از حل مسئله میشود اما میتواند رفاه
بهرهبردار را تحت تأثیر قرار دهد ،پس فرایند iام تجهیز  jباید در این بازه دقیقا
یکبار انجام شود .این قید در رابطهی ( )7نشان داده شده است[.]27
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑡𝑡

∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1

()7
برای عملکرد صحیی دستگاه هوشمند الزم است ترتیب فرآیندهای هر تجهیز
هوشمند مطابق پروفیل بار آن صورت گیرد .نامعادله ( )8این محدودیت را بیان
میکند .بهعنوان مثال فرایند خشککن برای ماشین لباسشویی باید بعد از
فرایند شستن لباس انجام شود:
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑡𝑡=𝑡𝑡

()8

14

𝑡𝑡∆ ˃

] 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡1

𝑇𝑇

− ∑ 𝑡𝑡1 .
𝑡𝑡1 =1

𝑋𝑋𝑖𝑖+1,𝑗𝑗,𝑡𝑡2

𝑇𝑇

[ ∑ 𝑡𝑡2 .
𝑡𝑡2=𝑡𝑡1+1

نامساوی نشان داده شده در رابطهی ( )9نیز حداکثر زمان وقفه مجاز بین
فرآیندهای متوالی دستگاه هوشمند را مدل میکند .پارامتر

 T offحداکثر

− Pri , j

وقفه مجاز بین فرآیند  iو  i+1مربوط به تجهیز هوشمند  jرا نشان میدهد:
()9

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃≤ 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜−

𝑡𝑡∆ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡1 ] .

𝑇𝑇

− ∑ 𝑡𝑡1 .
𝑡𝑡1 =1

𝑋𝑋𝑖𝑖+1,𝑗𝑗,𝑡𝑡2

[ ∑ 𝑡𝑡2 .
𝑡𝑡2=𝑡𝑡1+1

برای جلوگیری از وقوع تراکم توان در شبکه توزی  ،حداکثر توان جذب شده از
شبکه را میتوان محدود نمود .محدودیت مذکور با توجه به قرارداد مشتری و
شرکت برق ،تنظیم شده و عموما بهصورت متغیر با زمان در نظر گرفته میشود.
مطابق این محدودیت که در رابطهی ( )10بیان شده ،مجموع توان مصرفی
تجهیزات هوشمند و لیرهوشمند در هر بازه زمانی باید از مقدار توان ماکزیمم
مجاز قابل جذب از شبکه بیشتر نشود:
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑃𝑃 ≤ ] 𝑡𝑡[𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡 + ∑ ∑ 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑡𝑡 . 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗,

()10
کل انرژی مصرفی لوازم لیر پاسخگو نیز از رابطه ( )11در دوره  tمحاسبه
میشود:
𝑗𝑗

()11

𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑃𝑃 ≤ ] 𝑡𝑡[𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡 + ∑ ∑ 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑡𝑡 . 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗,
𝑗𝑗
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𝑖𝑖

انرژی که قرار است به شبکه برق تزریق شود از طریق مولد فتوولتائیک و یا
توسا باتریها تأمین میگردد .میزان فروش انرژی در دورهی زمانی  tبا در نظر
گرفتن فقا ذخیرهساز انرژی الکتریکی از رابطهی ( )12به دست میآید[:]۳0
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑡𝑡𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡 = ∑ 𝑃𝑃𝑘𝑘,

()12
𝑘𝑘=1
فروش انرژی با در نظر گرفتن هر دو عامل مولد فتوولتائیک و باتری نیز طبق
رابطه ( )1۳چنین بیان میشود:
𝐵𝐵𝐵𝐵
) 𝑡𝑡𝑥𝑥 𝐸𝐸𝑡𝑡𝑠𝑠 = 𝜂𝜂𝐵𝐵 (𝐸𝐸 𝐵𝐵𝐵𝐵 . 𝑥𝑥𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵 ) − (1 − 𝜂𝜂𝐵𝐵 )(𝐸𝐸𝐵𝐵𝐵𝐵 .
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 +
′

()1۳
که حداکثر توان دریافت شده از شبکه در دورهی  tطبق رابطه ( )14بیان می
شود:
()14

𝐵𝐵𝐵𝐵
) 𝑡𝑡𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡 + ∑ ∑ 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑡𝑡 . 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑡𝑡 + (1 − 𝜂𝜂𝐵𝐵 )(𝐸𝐸𝐵𝐵𝐵𝐵 .
𝑗𝑗

′

𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑃𝑃 ≤ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝜂𝜂𝐵𝐵 (𝐸𝐸 𝐵𝐵𝐵𝐵 . 𝑥𝑥𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵 ) −

 -3-5مالحظه هزينه رمايه گذاري

در اکثر مطالعات انجام شده پیرامون مسئلهی مدیریت انرژی خانه هوشمند،
هزینه لوازم و تجهیزات فرعی در نظر گرفته نمیشود و این درحالی است که
هزینه این قبیل وسایل در مقایسه با سایر تجهیزات قابل مالحظه است .در
اینجا میزان هزینه سالیانه و روزانه مربوطه با روابا ( )1۵و ( )1۶نشان داده
شده است]:[31
()1۵
()1۶

𝑖𝑖𝑛𝑛)𝑟𝑟 𝑟𝑟(1 +
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ×
(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛𝑖𝑖 − 1
𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐_𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
365

= 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐_𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

= 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐_𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

کاربرد یک روش چندهدفه کاربرمحور جهت کاهش هزینه انرژی در خانه هوشمند با حفظ حریم مصرفکنندگان
 -3-6تابع هدف

تاب هدف سیستم مدیریت انرژی ،بهصورت کمینهسازی هزینهی بهرهبرداری
از خانه هوشمند برای مدت یک روز طبق رابطه ( )17بیان میشود:
𝑇𝑇

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑋𝑋 × 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑃𝑃 ∑ ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 {𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = ∑ 𝑐𝑐𝑡𝑡 × ∆𝑡𝑡(𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡 +
𝑗𝑗

𝑖𝑖

𝑡𝑡=1
𝑁𝑁𝑁𝑁

} 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐_𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ∑ −𝐸𝐸𝑡𝑡𝑠𝑠 ) +

()17
تاب هدف مسئله با در نظر گرفتن ذخیرهساز انرژی الکتریکی و مولد فتوولتائیک
نیز مطابق رابطه ( )18قابل بیان است:
𝑖𝑖=1

 MATLABپیادهسازی شده و خروجیهای حاصل از آن با لینک نمودن این
نرمافزار و نرمافزار  Excelاستخراج شده است .دادههای ورودی که برای حل این
مساله حایز اهمیت است ،قیمت برخا برق شبکه باالدست و دادههای مربوط
به واحدهای انرژی تجدیدپذیر نظیر میزان تابش نور خورشید که منب تغذیه
اصلی سیستمهای فتوولتاییک است در نظر گرفته شده است .آخرین پارامتر
نیز دمای محیا است .دادههای مربوط به قیمت برخا برق شبکهی باالدست،
دمای محیا و میزان تابش نور خورشید در طول یک روز به ترتیب در شکلهای
 ۳تا  ۵نشان داده شده است.

𝑇𝑇

× 𝑡𝑡𝑐𝑐 ∑ = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑡𝑡=1

𝐵𝐵𝐵𝐵
) 𝑡𝑡𝑥𝑥 − 𝜂𝜂𝐵𝐵 (𝐸𝐸 𝐵𝐵𝐵𝐵 . 𝑥𝑥𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵 ) + (1 − 𝜂𝜂𝐵𝐵 )(𝐸𝐸𝐵𝐵𝐵𝐵 .
( 𝑡𝑡∆
)
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑋𝑋 × 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑃𝑃 𝑗𝑗∑ 𝑖𝑖∑ − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡 +
′

𝑁𝑁𝑁𝑁

 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐_𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ∑ +

()18
عبارت آخر مربوط به هزینه الکتریسیته بهصورت زیر میباشد که در واق
هزینهی مصرف توان در یک منزل مسکونی است:
ℎ
ℎ
()19
)𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻 + 𝑆𝑆 (ℎ
ℎ
در رابطهی فوق که 𝑃𝑃 بیانگر توان مصرفی در بازه های زمانی را نشان میدهد،
 PHAhکه مصرف کل توان همه انواع تجهیزات خانگی است به شکل رابطه ()20و
𝑖𝑖=1

) S(hکه تاب شارژ و دشارژ است به صورت رابطه ( )21بیان میشود:

∑ 𝑃𝑃𝑎𝑎ℎ + ∑ 𝑃𝑃𝑏𝑏ℎ + ∑ 𝑃𝑃𝑐𝑐ℎ

()20

)+ (ℎ

−

𝑆𝑆ሺሻൌ

)− 𝑆𝑆 (ℎ
}𝑆𝑆 + (ℎ) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 {𝑆𝑆(ℎ), 0
}𝑆𝑆 − (ℎ) = −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 {𝑆𝑆(ℎ), 0

()21
سرانجام تاب هدف مربوط به هزینه توان الکتریکی و تاب هدف بیانگر حفظ
حریم مصرف کنندگان به صورت زیر بیان میشود که هدف کمینه کردن
آنهاست]:[31
()22
()2۳

شکل  2فلوچارت کلی الگوریتم پیشنهادی بر اساس PSO

 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = ∑(𝑃𝑃ℎ × ∆ℎ) × 𝜆𝜆ℎ
𝜉𝜉=ℎ

𝜉𝜉∈ℎ

𝜉𝜉∈ℎ

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐹𝐹

که در رابطه ( 𝜉𝜉 ،)2۳بیانگر شاخص مجموعه بازه های زمانی 𝑃𝑃 ،توان
مصرفی در بازه های زمانی میباشد.
در مورد نحوه تلفیق تواب هدف ،الزم به ذکر است که از روش متداول
مجموع ضرایب وزنی برای حل مسئله بهینهسازی استفاده شده است .پس از
حل مسئله بهینهسازی حاصله ،مقادیر انرژی فروخته شده به شبکه در هرلحظه
از زمان ،انرژی ذخیره شده در باتری ،هزینهی بهرهبرداری از مجموعه در طول
روز ،انرژی مصرفی هر تجهیز هوشمند در هر دوره و شاخص حفظ حریم
خصوصی به همراه مقادیر باینری  x tBnو  x tBpو ( x i , j ,tبیانگر عملکرد باتری

20

ℎ

و لوازم هوشمند) به دست میآید.
 -4شبیه ازي و تحلیل ن ايج

21

با توجه به مدل ریاضی ارائه شده در بخش قبلی ،نتایج حاصل از پیادهسازی
مکانیزم بهینهسازی برای بهبود هزینه و مدیریت مصرف انرژی تجهیزات
هوشمند و همچنین بهبود حریم خصوصی مصرفکنندگان در محیا نرمافزار

19
18
17

)Temperature(C

1
1
=
 ∑(𝑃𝑃ℎ )2 − ( ∑ 𝑃𝑃ℎ )2
|𝜉𝜉|
|𝜉𝜉|

22
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شکل  3نمودار تغییرات دمای محیا

اطالعات مربوط به لوازم لیرپاسخگو (توان مصرفی و مدت زمان) در جدول 1و
اطالعات مربوط به لوازم هوشمند و مدت زمان استفاده آنها نیز در جدول2
ارائه شده است.
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در شممکل  ۶پروفیل بار پا سممخگو به قیمت برق ن شممان داده شممده ا سممت .نتایج
مربوط بمه ممدیریمت انرژی خمانمه هو شممم نمد کمه شمما ممل توان تول یمدی وا حمد
فتوولتاییک ،توان مصمرفی بارهای لیر پاسمخگو به قیمت برق ،توان مبادله شمده
تو سما سمی سمتم ذخیره سماز انرژی (باتری) و توان کل م صمرفی خانه هو شممند
است در شکل های  7تا  11آورده شده است که محور افقی نمودارها بر اساس
بازههای  1۵دقیقهای(رب سماعته) در نظر گرفته شمده و  24سماعت شمامل 9۶
بازه  1۵دقیقهای است.
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جدول  2اطالعات لوازم هوشمند مورد استفاده
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شکل  4نمودار هزینه ساعتی برق در شبکه باالدست
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شکل  6پروفیل بار پاسخگو به قیمت برق در خانه هوشمند
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شکل  5نمودار میزان تابش انرژی خورشیدی
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شکل  7توان مصرفی بارهای لیر پاسخگو به قیمت برق در خانه هوشمند
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شکل  8توان تولیدی واحد فتوولتاییک در خانه هوشمند
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شکل 9توان مصرفی بارهای پاسخگو به قیمت برق در خانه هوشمند

3

دلیل وقوع اوج(پیک) اولیه قیمت برق ،سیستم مدیریت انرژی که در اینجا
بهصورت یک مسئله بهینهسازی کاهش هزینه و حفظ حریم خصوصی مصرف-
کنندگان در نظر گرفته شده است ،موجب شده که باتری دشارژ شود و عالوه
بر تأمین بار الکتریکی خانه ،به شبکه نیز توان تزریق کند .سپس فرآیندهای
مربوط به بارهای پاسخگو با توجه به قیودشان یکی پس از دیگری انجام میشود.
مالحظه میگردد که در لحظات پیک بار که همزمان با پیک قیمت برق نیز
هست ،باتری بطور کامل تخلیه شده است.
پروفیل شاخص حفظ حریم خصوصی مصرفکنندگان نیز در شکل 12
ارائه شده است که در آن در ساعاتی که اندازه(قدر مطلق) شاخص مربوط به
حفظ حریم خصوصی کمتر باشد ،حریم خصوصی مصرفکنندگان بهتر رعایت
شده است .منحنیهای مربوط به انرژی ذخیره شده در سیستمهای ذخیرهساز
باتری نیز در شکل  1۳آورده شده است .در شکل  14سود حاصل از مبادله
انرژی خانه با شبکه باالدست نمایش داده شده است .عالمت منفی در این شکل
به معنی هزینه است و مالحظه میگردد که در برخی ساعات و مخصوصا در
ساعات اوج مصرف سود کل مثبت بوده است.
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شکل 10توان مصرفی یا تولیدی باتری در خانه هوشمند
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شکل  12توزی پروفیل شاخص حفظ حریم خصوصی مصرفکنندگان برای یک دوره

4

 24ساعته در خانه هوشمند
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شکل 11توان کل موردنیاز در خانه هوشمند

با توجه به شکلهای  ۶تا  10میتوان گفت که در ساعات اولیه روز که مصرف
بارهای لیر پاسخگو و همچنین قیمت برق کم است ،باتری در چند مرحله شارژ
شده و همچنین یکی از بارهای لیر پاسخگو نیز در این ساعات وارد شبکه شده
است .پس از آن در حدود ظهر تابش خورشید به حد بیشینه خود میرسد و
همین امر موجب میشود که تولید سلولهای خورشیدی نیز به سطی قابل
توجهی برسد و تقریبا همه بار الکتریکی خانه را پوشش دهد .در این ساعات به

)Stored energy in battery(kWh
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شکل  13انرژی ذخیره شده در سیستمهای ذخیرهساز باتری برای یک دوره
 24ساعته در خانه هوشمند
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الکتریکی بود که در آن کاهش هزینه و حفظ حریم خصوصی مصرفکنندگان
به عنوان شاخصهای اصلی در نظر گرفته شده است .مبانی مربوط به اهمیت
ساختمانهای هوشمند و موضوع مدیریت انرژی در خانه هوشمند بررسی
گردید و مدلهای ریاضی آن ارائه شد و مزایای کابرد آنها از نظر زیستمحیطی
و اقتصادی بیان گردید .مدل ریاضی جهت برنامهریزی بهرهبرداری از خانه
هوشمند در افق یک شبانهروز بر اساس شاخصهای هدف شامل کاهش هزینه
و حفظ حریم خصوصی مصرفکنندگان ارائه گردید .سپس ساختار خانه
هوشمند مورد مطالعه معرفی شده و به مدلسازی هر یک از اجزا ،و معرفی
قیود مربوطه پرداخته شد .در پایان به منظور ارزیابی کارامدی روش پیشنهادی
یک مطالعه موردی صورت گرفت و نتایج عددی حاصله ،بررسی و ارزیابی
گردید ،همچنین هزینه بهرهبرداری از خانه هوشمند در دو حالت با و بدون در
نظر گرفتن هزینه سرمایهگذاری مربوط به تجهیزات جانبی(سلولهای
خورشیدی ،مبدل تکفاز و باتری) ارزیابی شد که در هر دو حالت نتایج بدست
آمده اقتصادی بودن استفاده از این تجهیزات را نشان میدهد .براساس نتایج
حاصله میتوان گفت که سلولهای خورشیدی با تأمین مقدار قابل توجهی از
انرژی الکتریکی مورد نیاز روزانه از یک سو و از سوی دیگر باتری با جابجایی
انرژی الکتریکی از ساعات کم بار و کم قیمت به ساعات اوج بار و اوج قیمت
موجبات سودآوری را فراهم نموده و بنابراین استفاده از سیستم مدیریت انرژی
و تجهیزات هوشمند ،موجب سودآوری مالک ساختمان نیز خواهد شد .در
صورتی که بخواهیم از جانب بهرهبردار سیستم توزی انرژی الکتریکی به این
مسئله توجه کنیم باید تجمی تعداد قابل توجهی از خانههای هوشمند و رفتار
کلی آنها در کنار یکدیگر مورد مطالعه قرارگیرد .همچنین عالوه بر مسائل
اقتصادی باید به برخی چالشهای حفاظتی و نیز مالحظات فنی توجه خاصی
معطوف شود .پیشنهاد یک روش بهینهسازی کارا و قدرتمند ،نحوه مدلسازی
مشخصات و محدودیتهای فنی و اقتصادی ساختمان و همچنین نحوه لحاظ
کردن بارهای شبکه از مواردی است که در این مقاله تشریی گردید که میتواند
در تحقیقات علمی و کاربردی آینده مورد استفاده قرار گیرد .برای ادامه این
پژوهش ،پیشنهادات مختلفی نظیر مالحظه عدم قطعیت برای عوامل مختلف
مانند بار شبکه و  ،...در نظر گرفتن سایر مناب انرژی تجدیدپذیر مانند باد و
پیلهای سوختی و نیز استفاده از سایر الگوریتمهای بهینهسازی ابتکاری و
فراابتکاری مناسب جهت طراحی و بهرهبرداری ساختمانهای سبز و هوشمند
بهویژه ساختمانهای انرژی صفر ،قابل ارائه است.
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شکل  14سود حاصل از مبادله انرژی الکتریکی توسا خانه هوشمند با شبکه
باال دست در یک دوره  24ساعته

فراهم کردن زیرساختهای الزم برای تبدیل یک خانه معمولی به یک خانه
هوشمند مستلزم صرف هزینههای قابل توجهی است که در برخی از مطالعات
این مهم در نظر گرفته نمیشود .این درحالیست که در یک مطالعه فنی–
اقتصادی برای رسیدن به نتیجهای صحیی باید هزینه سرمایهگذاری نیز لحاظ
شود .از آنجایی که این هزینه بصورت عدد ثابتی به تاب هزینه اضافه میشود،
لذا در جزئیات نتایج شبیهسازی لوازم خانه هوشمند تأثیری ندارد و صرفا مقدار
هزینه نهایی بهرهبرداری را افزایش میدهد.
در صورتی که هزینه سرمایهگذاری اولیه هیچ یک از لوازم جانبی مذکور
از جمله سلولهای خورشیدی ،مبدلتکفاز و باتری درنظر گرفته نشود ،هزینه
بهرهبرداری در طول روز بهصورت شکل  1۵خواهد بود .مالحظه میگردد که با
فرضیاتی که بیان شد کابرد تجهیزات فوقالذکر در خانه هوشمند حتی با لحاظ
هزینه سرمایه گذاری همچنان سودآور بوده و کامال اقتصادی است .به عنوان
نمونه در شبیهسازی انجام شده اگر هزینه سرمایه گذاری با احتساب هزینه
تعمیر و نگهداری تا حدود  2000دالر در نظر گرفته شود ،هزینه روزانه خانه
هوشمند نزدیک به صفر میشود و فقا از حالت درآمدزایی خارج میشود.
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شکل  15هزینه بهرهبرداری از خانه هوشمند در طول روز بدون در نظر گرفتن

سلولهای خورشیدی ،مبدلتکفاز و سیستم ذخیرهساز باتری

 -5ن یجهگیري

در این مقاله ،هدف ارائه مدل ریاضی برای برنامهریزی و بهرهبرداری از یک خانه
هوشمند شامل بارهای پاسخگو ،سلولهای خورشیدی و ذخیرهساز انرژی
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