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چکيده :در اين مقاله ،ايجاد تعامل ميان ساختمانهاي هوشمند در امر تبادل انرژي به عنوان راهحلي براي افزايش مشارکت
مصرفکنندگان در امر مديريت مصرف و بهبود بهرهوري انرژي در ساختمانهاي مسکوني متصل به ريزشبکه پيشنهاد شده است .در
مدل پيشنهادي برنامهريزي مصرف برق در ساختمانهاي هوشمند و بهينهسازي بهرهبرداري از منابع توليد انرژي با مدلسازي تبادل
توان الکتريکي ميان ساختمانهاي هوشمند به صورت برنامهريزي خطي آميخته با عدد صحيح ( )MILPانجام شده است .ساختمان-
هاي هوشمند مورد نظر مجهز به سيستم مديريت انرژي ساختمان ( ،)BEMSمنابع توليدپراکنده و ذخيرهسازهاي انرژي هستند .هر
ساختمان تشکيل يک ريزشبکه کوچک را ميدهد که قادر به تغذيه بخشي از بارهاي الکتريکي و تمام بارهاي حرارتي خود است.
مدل پيشنهادي بر روي دو مجتمع  30و  90واحدي پيادهسازي شده است .نتايج شبيهسازي حاکي از آن است که تعامل ميان
ساختمانهاي هوشمند باعث افزايش حق انتخاب مصرفکنندگان در خريد و فروش برق ،کاهش هزينههاي مصرف انرژي ،کاهش

کلمات کليدي :برنامهريزي ،بهرهبرداري ،تعامل ساختمانهاي هوشمند ،ريزشبکه.
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توان دريافتي از شبکه و نيز کمک به تعادل عرضه و تقاضا خواهد شد.
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در طول دهههاي آينده عالوه بر مسائل زيستتمحيطتي و گترم شتدن
کرهزمين ،رشد روزافزون تقاضاي انرژي الکتريکي و به طبع آن افزايش
هزينه توليد برق بيترديد يکي ديگر از چالشهاي پيشرو خواهد بتود.
از اين رو تامين تمام انرژي مورد نياز مصرفکننتدگان از طريتق ايجتاد
ظرفيتهاي نيروگاهي و توسعه شبکهها مقرون به صترفه نوواهتد بتود
[ .]2,1از نقطه نظر مصرف برق ،ساختمانهاي مسکوني مصترفکننتده
عمده انرژي الکتريکي ميباشند .بتر استا گتزار دپارتمتان انترژي
ايتاالتمتحتتده ،در کشتتورهاي صتتنعتي حتتدود  40از کتتل انتترژي در
ساختمانها مصرف ميشود ،کته در ميتان آن ستهم بترق  68استت.
تحقيقات اخير نشتان متيدهتد کته  20تتا  30درصتد مصترف انترژي
ساختمانها را ميتوان از طريق عمليات مديريت و بهينهستازي بتدون
تغيير در ساختار ساختمان و پيکربندي سوتافتزاري سيستتم تتامين
انرژي صرفهجويي نمود .بنابراين ،پتانسيل بسيار بتااليي بتراي صترفه-
جويي انرژي در ساختمان از طريتق بهترهبترداري کارآمتد وجتود دارد
[ .]4,3از نقطهنظر صرفهجويي و کاهش هزينته مصترف انترژي بهبتود
بهتترهوري در مصتترف انتترژي بوتتشهتتاي صتتنعتي ،تجتتاري و ختتانگي
موثرترين و معمولترين رو است [.]8,5
در سالهاي اخير تحقيقات متعددي در زمينه برنامهريزي و بهينته-
سازي مصرف انرژي با هدف کاهش هزينههاي مصرفکننتده و کتاهش
اوج بار با تکيه بر مفهوم ساختمان هوشمند انجام شده است کته متي-
توان آنها را در سه دسته کلي تقسيمبنتدي نمتود .دستته اول شتامل
مقاالتي ميشتود کته در آنهتا اداتام منتابع توليتد انترژي محلتي در
ساختمانهاي هوشمند با هدف بهبود بهرهوري انرژي مورد توجه قترار
گرفته است .در مرجتع [ ]6نويستندگان بته تجزيتهوتحليتل و مقايسته
عملکرد ذخيرهسازهاي الکتريکي و حرارتي در سيستم انرژي ساختمان
در محيط ريزشبکه پرداخته اند .در اين مقاله مسئله کمينهسازي هزينه
انرژي با در نظر گترفتن دستتگاههتاي ذخيتره ستاز و ستاير تجهيتزات
( ،CCHP1ژنراتور بادي و سلولهاي خورشتيدي) فرمتولبنتدي شتده
است .عدم قطعيت در پروفيلهاي بتار و تتابش خورشتيد نيتز در نظتر
گرفته شده و مسئله به صورت بهينهسازي تصتادفي متدلستازي شتده
است .نتايج عددي شبيهسازي نشان ميدهد که رو پيشنهادي آنها
در انتواب بهترين ترکيب و ظرفيت بهينه دستگاههاي ذخيرهساز و در
دستيابي به راهبُرد بهرهبرداري بهينه از هر دستگاه در سيستتم انترژي
ساختمان موثر است .در مراجع [ ]8,7,3ساختمان هوشمند با منتابعي
مانند  ،CHP2مولد فتوولتائيک و باتري تشکيل يک ريزشتبکه را متي-
دهد که به شبکه اصلي نيز متصل است و با آن ميتوانتد بته دادوستتد
انرژي الکتريکي بپردازد .هدف نويسندگان مقاالت مذکور يافتن راهحلي
بهينه براي مسئله برنامهريزي منابع انرژي ساختمان است .مرجتع []9
مسئله متعادلسازي بار در خانههاي هوشمند را بتا استتفاده از بهينته-
سازي ازدحام ذرات  )PSO(3انجام داده است .مقاله مذکور استتفاده از

انرژي باد و خورشيد را به عنوان منابع انرژي پاک براي خانه هوشتمند
در نظر گرفته است و موازنه بار را به گونهاي انجام داده است که هزينه
برق مصرفي خانه کاهش يابد که اين هتدف بتا حداکسرستازي مصترف
انرژي از منابع انرژي پاک بته دستت آمتده استت .دستته دوم ،شتامل
مقاالتي ميباشد که در آنها بر روي برنامهريزي بارهاي خانگي با هدف
کاهش هزينههاي مصرفکننده و کاهش اوج مصرف تمرکز شده است.
مرجع [ ]10مکانيزم برنامهريزي مصرف بتراي متديريت بتار در بوتش
خانگي را به رو برنامهريزي خطي عدد صتحي  )ILP(4متدلستازي
نموده است .مکانيزم ارائه شده در اين مرجع قادر به برنامهريتزي تتوان
بهينه و زمان بهرهبرداري بهينه براي وسايلي که از نظر ميتزان تتوان و
زمان مصرف قابلتغيير هستند بر اسا الگوهاي مصترف بترق وستايل
ميباشد .مرجع [ ]11بر توسعه الگوريتمهاي برنامهريزي بار براي انتوا
لوازم خانگي به منظور کاهش هزينتههتاي انترژي در چتارچوب تعرفته
زمان استفاده  )TOU(5بر اسا نياز کاربر تمرکز کرده استت .در ايتن
مرجع سيستمهاي سرمايش و گرمايش خانه به عنتوان يتک بتار قابتل
کاهش ،آبگرمکن به عنوان يک بار قابل قطع و ماشين لبا شتويي بته
عنوان يک بار ايرقابل قطع برنامهريزي شدهاند.
در دسته سوم ،با هدف افزايش بازدهي شتبکه و کتاهش مشتکالت
بهرهبرداري از سيستم برقرساني مقاالت بيشتر بتر روي نحتوه اجتراي
برنامههاي پاسوگويي بار در ساختمانهاي هوشمند تمرکز کردهاند .در
همين راستا نويسندگان مرجتع [ ]12برنامتهريتزي مشتارکت بارهتاي
خانگي در برنامههاي پاسوگويي بار را به گونهاي انجام دادهاند کته بتر
اسا قراردادي مشوص شرکت بترق در تعتدادي از ستاعات از پتيش
تعيين شده وسايل قابل کنترل مصرفکننده را خامو ميکند .از آنجا
که کنترل مستقيم بار آسايش مشتري را موتل ميکند ،بتراي ترايتب
مشارکت مصرفکنندگان در اين برنامهها مشوقي را به صتورت کتاهش
تعرفه ها در نظر گرفته استت .در مرجتع [ ]13نويستندگان بتا در نظتر
گرفتن کشساني (حساسيت بار نسبت به تغييرات قيمت) براي وستايل
الکتريکي خانگي به بررستي اثترات و مزايتاي اجتراي پاستوگويي بتار
خودکتتار در چتتارچوب قيمتتتگتتذاري زمتتان واقع تي  )RTP(6بتتر روي
مصرفکنندگان مسکوني پرداختهاند.
اما در اين مقاله جهت بهبتود بهترهوري انترژي در ستاختمانهتاي
مسکوني ،تعامل ميان ساختمانهاي هوشمند بته عنتوان يتک راهحتل
پيشنهاد شده است .لذا فرض شده است که ستاختمانهتاي هوشتمند
مجهتتز بتته سيستتتم متتديريت انتترژي ستتاختمان  ،)BEMS(7منتتابع
توليدپراکنتتده  )DG(8و ذخيترهستتازهاي انتترژي بتتوده و تشتتکيل يتک
ريزشبکه کوچک ميدهند .فرض ميشتود ريزشتبکه متذکور قتادر بته
تغذيه بوشي از بارهاي الکتريکي و تامين کتل بارهتاي حرارتتي ختود
است BEMS .به عنوان يک رابط کليدي بين شبکه هوشتمند و خانته
هوشمند تعرفه  RTPرا از شرکت برق توستط کنتتور هوشتمند نصتب
شتتده در داختتل ستتاختمان دريافتتت متيکنتتد و برنامتتهريتزي بارهتتاي
قابل انعطاف و بهرهبرداري از منابع توليد انرژي را به گونهاي انجام مي-

دهد که هزينه کل شامل هزينه مصرف انرژي و بهترهبترداري از منتابع
انرژي موجود در ساختمان هوشمند در  24ساعت آينده حداقل گردد.
عالوه بر اين فرض ميشود  BEMSهر ساختمان قابليت ارتباط با ساير
ساختمانهاي مجاور خود را داشته باشد تا بتوانند با يکديگر به تبتادل
اطالعات بپردازند .جهت در نظتر گترفتن امکتان تبتادل انترژي ميتان
ساختمانهاي هوشمند در اين مقاله فترض شتده استت ستاختمانهتا
بتوانند از سيستمهاي ذخيترهستاز الکتريکتي يکتديگر در مواقتع نيتاز
استفاده کنند .با استفاده از سيستم ذخيرهساز الکتريکي ميتوان برق را
در ساعاتي که قيمت برق پايين است و يا در مواقعي که در ساختمان-
ها اضافه توليد وجود دارد ذخيره نمود .ساختمانها نيتز متيتواننتد بتا
استفاده از شارژ موجود در ذخيرهسازها عالوه بر تغذيه بارهاي مصترفي
خود در ساعاتي که قيمت برق باال است ،شارژ مازاد خود را به شتبکه و
يا ساختمانهاي ديگر نيز بفروشند .اين امر عالوه بر افزايش مشتارکت
مصرفکنندگان در امر مديريت مصترف موجتب ستودآوري اقتصتادي،
افزايش حق انتواب در خريد و فرو برق ،کاهش توان گرفته شتده از
شبکه در ساعات اوج بار و استفاده کارآمدتر از منابع انرژي موجتود در
ساختمانها خواهد شد .شکل ( )1مدل پيشنهادي تبادل انترژي ميتان
ساختمانها را به صورت شماتيکي نمايش ميدهد.
شبکه اصلي
ريزشبکه 1
منابع توليد انرژي
الکتريکي ساختمان 1

ساختمان هوشمند 1

ذخيره ساز الکتريکي
ساختمان 1

هدف از اين بوش ارائه مدل برنامهريزي بهينه بتار ختانگي استت ،بته
گونهاي که با در نظر گرفتن محدوديتهاي وسايل قابل برنامتهريتزي و
منابع انرژي هزينه مصرفکننده حداقل شود .مسئله برنامهريزي مصرف
برق خانههاي هوشمند به صورت يک مدل  MILPمتدلستازي شتده
است .بارهاي مصرفي در هر خانه بر استا بتازه زمتاني عملکترد داده
شده (زودترين زمان شرو و ديرترين زمان پايان) برنامهريزي ميشوند
و هدف کمينهسازي هزينه برق روزانه و کاهش اوج مصرف بترق متي-
باشد.

 -2-1دستهبندي بارهاي خانگي
در برنامه ريزي بارهاي ختانگي ،بارهتاي موجتود در خانته هوشتمند را
ميتوان از نظر توانايي شرکت در برنامههاي مديريت انرژي به دو دسته
تقسيم بندي نمود .بارهاي قابل انتقتال کته زمتان استتفاده از آنهتا را
ميتوان به ساعاتي ديگر منتقل کرد و بارهايي که قابل انتقال نيستتند.
از طرفي بارهاي قابل انتقال خود به دو دسته وقفهپتذير و وقفتهناپتذير
تقسيم مي شوند .اگر به يک بار در حين اجرا بتوان وقفه داد و ادامه آن
را به زمان ديگري موکول کرد ،آن بار وقفتهپتذير بتوده و در ايتر ايتن
صورت بار وقفهناپذير است [ .]16در ادامه نحوه مدلسازي هر کتدام از
بارها جهت استفاده در مدل  MILPبيان شده است.

-

ذخيره ساز الکتريکي
ساختمان 2

منابع توليد انرژي
الکتريکي ساختمان 2

ساختمان هوشمند 2
تبادل توان الکتريکي

تبادل اطالعات

شکل (:)1

بارهاي قابل انتقال وقفه ناپذير آن دسته از وسايل مشترکين را شتامل
ميشود که زمان استفاده از اين وسايل را متيتتوان بته زمتان ديگتري
موکول نمود (قابليت انتقال بار) اما در صورت روشن شدن وسيله تتوان
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مدل ارائه شده در اين مقاله با استفاده از رو برنامهريتزي خطتي
آميوته با عدد صحي  )MILP(9برنامه زمانبندي استتفاده از بارهتاي
خانگي ،نحوه بهره برداري از منابع توليدپراکنده ،نحتوه شتارژ و دشتارژ
ذخيره ستازهاي انترژي و ميتزان تبتادل انترژي ميتان ستاختمانهتاي
هوشمند با يکديگر و با شبکه را بر اسا تعرفههاي  RTPتعيين متي-
نمايد.
در ادامتته ستتاختار مقالتته بتته اي تن شتترا استتت در بوتتش  2متتدل
پيشنهادي ارائه و در بوش  3مطالعه موردي براي شتبيهستازي متدل
شرا داده خواهد شد ،در بوش  4نتايج شتبيهستازي در سته ستناريو
متفاوت ارائه ميگردد و در نهايت نتيجهگيري پايانبوش اين مقاله در
بوش  5خواهد بود.
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ريزشبکه 2

منظور از بارهاي ايرقابل انتقال آن دسته از وسايل مشترکين ميباشتد
که در زودترين زمان شرو درخواست شتده توستط کتاربر بايتد تتوان
موردنياز آنها تامين گردد و امکان انتقال زمان استفاده از آنها به ساعات
ديگر امکان پذير نميباشد .لتذا از آنجتا کته کنترلتي بتر روي بارهتاي
ايرقابل انتقال وجود ندارد و هر لحظه تابع دستورات کتاربر بتوده و در
بازههاي مشوصي توسط مشترکين به صورت تصتادفي متورد استتفاده
قرار ميگيرند ،از اين رو براي مدل کردن آنها فرض ميکنيم هر يتک
از آنها در صورت روشن شدن تا اتمام متدت عملکترد ختود بته طتور
پيوسته روشن ميمانند و سپس خامو متيشتوند .بته عنتوان مستال
تلويزيون که بازه عملکرد آن از ساعت  18تتا  24شتب و متدت زمتان
استفاده از آن  4ساعت است در صورت روشن شدن در ساعت  20بايد
به طور پيوسته تا ساعت  24مورد استفاده قرار گيترد ستپس ختامو
شود .همچنين هيچ يک از برنامههاي مذکور زودتتر از زودتترين زمتان
شتترو و ديرتتتر از ديرتتترين زمتتان پايتتان آنهتتا متتورد استتتفاده قتترار
نميگيرند.

موردنياز آن بايد تا پايان دوره عملکرد آن بطور پيوستته تتامين گتردد
(خاصيت وقفهناپذيري بار) .زمان شرو هر وسيله نمتيتوانتد زودتتر از
زودترين زمان شرو داده شده باشد[،]14
E D
() 1

تبديل جريان  acبه  dcو يا بلعکس است .زيرا ،ذخيرهستاز بترق را بته
صورت  dcذخيره ميکند .بتديهي استت کته شتارژ و دشتارژ همزمتان
ذخيرهساز الکتريکي امکانپذير نيست .اين موضو در رابطه ( )10بيان
شده است.
y
z
()10
Tb,t  Tb,t  1  b, 1  t  T

زمان پايان هر وسيله نميتواند ديرتر از ديرترين زمان پايان داده شتده
باشد،
E
() 2

ذخيرهساز الکتريکي در آااز هر دوره برنامهريتزي داراي يتک شتارژ
اوليه است که در پايان همتان دوره بايتد بته مقتدار شتارژ اوليته ختود
بازگردد .اين قيد نيز توسط رابطه ( )11بيان شده است
Seb,0  Seb,T  ISeb
b
()11
جهت بهبود بهرهوري ذخيرهساز و افزايش طتول عمتر آن ،دو قيتد بته
صورت زير در نظر گرفته شده است.
طول عمر ذخيره ساز ممکن است در اثر کار در کمتر از يتک ستط
شارژ خاص کاهش يابد ،به منظور جلوگيري از آسيب ديدن ذخيرهساز،
انرژي ذخيره شده در آن بايد همواره در قيد زير صدق نمايد
min
()12
Seb  Seb,t  Sebmax
 b, 1  t  T

1

 b, h, k

Ts

h ,k

h ,k

b , h , k ,t

t Sh , k

1

 b, h, k

Te
h ,k

b , h , k ,t

t  S h , k  Dh , k

اگر يک وسيله در بازه  tشرو شود ،بايد در بازه  tبعالوه زمان عملکترد
آن (  ) Dh ,kخاتمه يابد،
Tsb,h,k ,t  Teb,h,k ,t  D
( b, h, k, Sh,k  t  T  Dh,k  1 )3
h ,k

تمام وسايل بايد به طور پيوسته از زمان شرو تا زمان پايان کار کنند،
(wb,h,k ,t  wb,h,k ,t 1  Tsb,h,k ,t  Teb,h,k ,t  b, h, k, 1  t  T )4

-2-1-3
بارهاي قابل انتقال وقفهپذير آن دستته از وستايل مشتترکين را شتامل
ميشود که ضمن داشتن قابليت انتقتال بتار ،در صتورت روشتن شتدن
وسيله ميتوان در تامين توان موردنياز آن وفقه ايجتاد کترده و متابقي
توان مورد نياز آن را در ساعات ديگر تامين نمود (خاصيت وقفهپتذيري
بار) .قيد ( )5تضمين ميکند که وسيله مورد نظر بته تعتداد بتازههتاي
مورد نياز کاربر استفاده شده است .قيد ( )6از استفاده وسيله مورد نظر
در بازههاي خارج از زودترين زمان شرو ( )Sh,kو ديرترين زمان پايتان
( )Eh,kجلوگيري ميکند.
() 5
 b, h, k
 wb,h,k ,t  Dh,k
t

w

b , h , k ,t

t  Eh , k

-2-2
خروجي هر يک از تجهيزات نبايد بيش از ظرفيت طراحي شتده آنهتا
باشد،
ژنراتور CHP
CHP
() 7
wcb,t  Cb
 b,1  t  T
ديگ بوار
() 8

 b, 1  t  T

xb,t  C

Boiler
b

-2-3
برق ذخيره شده در ذخيرهساز الکتريکتي ستاختمان  bدر بتازه  tبرابتر
است با
Seb,t  Seb,t1  zb,t ηELE δ  yb,t δ /ηELE
 b, 1  t  T
() 9
ميزان برقي که از طريق ذخيرهساز مبادله ميشود بتا اعمتال بتازده در
طول فرآيند شارژ و دشارژ کاهش مييابد که اين امتر بته دليتل بتازده
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CEbminTbz,t  zb,t  CEbmaxTbz,t

()14

گرماي ذخيره شده در ذخيرهساز حرارتي ستاختمان  bدر بتازه  tبرابتر
است با []15
Stb,t  Stb,t1  g b,t ηTHSδ  f b,t δ /ηTHS
 b, 1  t  T
()15
گرماي ذخيره شده بايد در پايان دوره مطالعه به سط اوليته ختود در
ابتداي برنامهريزي بازگردد،
Stb,0  Stb,T  ISt b
b
()16
بديهي است که شارژ و دشارژ همزمان ذخيره ساز حرارتي امکتان پتذير
نيست .اين موضو در رابطه ( )18بيان شده است.
g
f
()17
Tb,t  Tb,t  1
 b, 1  t  T
خروجي ذخيرهساز حرارتي نبايد بيش از ظرفيت طراحي شده آن باشد
لذا داريم
THS
()18
Stb,t  Cb
 b, 1  t  T
نرخهاي شارژ و دشارژ گرما نبايد بيشتر از حدود شارژ و دشارژ ذخيره-
ساز حرارتي باشد
min
f
max
f
()19
DTb Tb,t  f b,t  DTb Tb,t
 b, 1  t  T
 b, 1  t  T

()20

g
b,t

T

CT T  g g,t  CT

max
b

g
b,t

min
b

برق خروجي از توربينهتاي بتادي از طريتق معادلته توليتد تتوان بتاد
محاسبه ميشود[]18
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( )6

 b, h, k

0

t Sh ,k

عالوه بر اين براي جلوگيري از آسيب رسيدن به ذخيره ستاز و کتاهش
ظرفيت آن ،نرخ شارژ و دشارژ آن نبايتد از مقتادير حتداقل و حتداکسر
تجاوز نمايد.
min
y
max
y
()13
DEb Tb,t  yb,t  DEb Tb,t

()21

t

1
A w vt3
2

wit 

-

k

 b, 1  t  T

()27

Seb,t  Seb,t1  zb,t ηELE δ  (ysb,t   ycb,i,t ) /ηELE
i 1
i b

 b, 1  t  T
n

()28

DEbmin Tby,t  ys b ,t   yc b ,i ,t  DEbmaxTby,t
i 1
i b

 b, 1  t  T

h

قيد مربوط به تعادل انرژي

 Inb,t  Exb,t

گرماي مصرف شده توسط هر ساختمان در بازه  tبرابر است با
H b,t  wcb,t  xb,t  f b,t  gb,t  b, 1  t  T
()23

Ck  Lb,t  wcb,t  wib,t  Inb,t  ys b,t  z b,t

()29

 w

b,h,k,t

k

(yci,b,t  yc b,i,t )  b, 1  t  T

n



h

 Exb,t 

i 1
i b

تابع هزينه روزانه هر ساختمان در حالتي که تنها با شبکه به دادوستتد
انرژي بپردازد شامل هزينه نگهداري و بهترهبترداري از  ،CHPتتوربين
بادي ،ذخيرهساز الکتريکي و حرارتتي ،هزينته خريتد بترق از شتبکه و
درآمد ناشي از فرو برق به شبکه اصتلي استت کته بته صتورت زيتر
مدلسازي ميشود .لذا در اين حالت هدف کمينه کتردن هزينتهاي بته
شرا زير ميباشد
 wcb ,t nG /   wib ,t mWIND  Inb ,t ab ,t  
 

   b
 Exb ,t nE  xb ,t nG / 

 

 yb ,t mELE  f b ,t mTHS
 




Bb 

t

همان طور که قبال گفته شد در متدل پيشتنهادي ،ستاختمانهتاي
هوشمند ضمن تبادل انرژي با شبکه قادر خواهند بود با يکديگر نيز بته
تعامل و دادوستد انرژي بپردازند .لذا در ادامه به مدلسازي تعامل ميان
ساختمانهاي هوشمند جهت تبادل انرژي با يکديگر ميپردازيم .هزينه
اين دادوستد براي هر ساختمانها به صورت زير مدلسازي ميشود
Cb,t   yc b,i,t mELE    yc i,b,t  yc b,i,t  nB
n

n

i 1
i b

i 1
i b

 b, 1  t  T
که در آن  nمتغير کمکي است که شماره ساختمانها ميباشتدyci,b,t .

 wcb ,t nG /   wib ,t mWIND
 
 

()26
Bb    Inb ,t at  Exb ,t nE  ys b ,t mELE    b
t 


 
  xb ,t nG /   f b ,t mTHS  Cb ,t  
در رابطه ( )27متغير  ysb,tبيانگر ميزان تواني (بر حستب  )kWeاستت



که در بازه  tساختمان  bاز ذخيرهساز خود دشارژ ميکند .عالوه بر تابع

B w

i

min

i

i 1

که  wi ≥ 0ضرايب وزني هستند که اهميت نسبي توابع را نشتان متي-
دهند .معموال بايد فرض شود که
n
()31

w 1
i

i 1

براي ارزيابي مدل پيشنهادي دو ساختمان هوشمند در نظر گرفته شده
است که يکي از ساختمانها داراي  30واحد مسکوني (ستاختمان  )1و
ديگري شتامل  90واحتد مستکوني (ستاختمان  )2استت .هتر يتک از
ساختمانهاي هوشمند منابع انرژي زير را دارا ميباشند
يک ژنراتور  CHPبا ظرفيت  60 kWeدر ساختمان  1و با ظرفيتت
 120 kWeدر ساختمان  2که بازده الکتريکي آن  35ميباشد ،نسبت
تبديل گرما به برق  3به  1و قيمت گاز طبيعي  2/7 p/kWhاست .يک
مزرعه بادي براي هر يک از ساختمانهاي  1و  2که در آن هر تتوربين
بادي داراي ظرفيت  10 kWeو هزينه نگهتداري  0/5 p/kWheاستت.
يک واحد ذخيرهساز الکتريکي با ظرفيت  60 kWheدر ستاختمان  1و
با ظرفيت  30 kWheدر ساختمان  2که حتداقل  20از کتل ظرفيتت
آن به داليل فني که در بوش  3-2به آن اشاره شد در ذخيرهساز باقي
ميماند .بازده شارژ و دشارژ هر دو ذخيرهساز  ،95حداکسر نرخ شارژ و
دشارژ به ترتيب برابر  60 kWeو  30 kWeميباشد و هزينه نگهتداري
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ميزان تواني (بر حسب  )kWeاستت کته ستاختمان  bاز ذخيترهستاز
ساختمان  iدريافت ميکند ycb,i,t .ميزان تواني (بر حسب  )kWeاستت
که ذخيرهساز ساختمان  bبه ساختمان  iداده است.
لذا تابع هزينه کل ساختمان به صورت زير بازنويسي ميگردد

ساير قيود نيز بدون تغيير بايد برآورده شوند.
در اين حالت تابع هدف بايد به طور همزمتان هزينته بترق مصترفي
روزانه ساختمانها را کمينه نمايد .لذا چندين تابع هدف وجود دارد که
از رو مجمو وزني براي تبديل آنها به يک تابع تک هدفه استتفاده
شده است .در اين رو تمامي توابع هدف با ضرايب وزني کته بته هتر
کدام اختصاص داده شده است ،جمع شدهاند .لذا تابع هدف به صتورت
زير بازنويسي ميشود،
n
()30
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-

()25

هزينه برخي قيود نيز دستخو
شدهاند.
قيود مربوط به ذخيرهساز الکتريکي
n

برق مصرف شده در هر دوره از زمان توسط ساختمان  bبرابر استت بتا
مجمو مصارف وسايل قابل انتقال و ايرقابل انتقال کته بايتد بتا تتوان
دريافتي از شبکه و منابع توليد انرژي برابر باشد کته ايتن تعتادل تتوان
الکتريکي در رابطه زير مدلسازي شده است
()22
 wb,h,k,t Ck  Lb,t  wcb,t  wib,t  yb,t  zb,t

()24

تغيير ميشتوند کته در ادامته آورده

آن  0/5 p/kWheاست .يک ديگ بوار بتا ظرفيتت  85 kWthو kWth
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زمانبندي مصرف بارهاي قابل انتقال از طريق حل مسئله بهينهستازي
خطي که در بوشهاي قبل توضي داده شد ،صورت ميگيترد .مستائل
بهينهسازي مذکور توسط  CPLEX 11.2.1تحتت  GAMSو توستط
مدل  MILPحل ميشوند .در ادامه جهت ارزيابي متدل پيشتنهادي 3
سناريو متفاوت براي هر ساختمان بررسي ميشود.

-

عدم برنامهريزي بارهاي قابل انتقال و

عدم فروش برق
در اين سناريو جهت مقايسه ،بته يتک نمونته از الگتوي مصترف بتدون
برنامهريزي اشاره ميشود لذا فرض ميگردد تمام وسايل قابل انتقال در
زودترين زمان شرو خود آااز ميشوند و ساختمانها نميتواننتد بترق
مازاد خود را به شبکه و يا ساختمانهاي ديگر بفروشتند .تعتادل تتوان
الکتريکي به دست آمده در اين سناريو براي ستاختمانهتاي  1و  2بته
ترتيب در شکلهاي ( )5و ( )6آورده شدهاند .همان طتور کته مشتاهده
مي شود اوج مصرف در ساعات اوليه شب که اوج بار شبکه نيز ميباشد
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 300به ترتيب در ساختمان  1و  2که بتازده آن  80متيباشتد .يتک
سيستتتم ذخيتترهستتاز حرارتتتي بتتا ظرفيتتت  20 kWhthدر هتتر يتتک از
ساختمانهاي  1و  2که بازده شارژ و دشارژ آن  95متيباشتد و حتد
شارژ و دشارژ آن  20 kWthو هزينه نگهداري آن  0/1 p/kWhthاست.
بازههاي برنامهريزي  30دقيقه در نظتر گرفتته شتده استت و طتول
مدت برنامهريزي  24ساعت آينده ميباشتد بنتابراين در کتل  48بتازه
برنامهريزي وجود دارد .زمان شرو برنامهريزي ساعت  8صتب استت و
زمان پايان برنامهريزي ساعت  8صب روز بعد ميباشد .در برنامهريتزي
بارهاي خانگي ،تعداد  12بار اصلي بتراي هتر خانته هوشتمند در نظتر
گرفته شده است ،که اين وسايل به دو دستته ايرقابتل انتقتال و قابتل
انتقال تقسيمبندي شدهاند .دسته بندي و مشوصات هر يک از بارهتاي
مذکور در جدول ( )1در قسمت ضمايم آورده شده است [.]17,16
همتتان طتتور کتته قتتبال نيتتز ذکتتر شتتد بارهتتاي ايرقابتتل انتقتتال در
برنامه ريزي کاهش مصرف عموما شرکت پذير نيستند اما داختل کتردن
دادههاي آنها براي مدل سازي بهتر تاثيرگذار خواهد بود؛ لذا براي هتر
يک از ساختمان هتاي متورد مطالعته پروفيتل بتاري ناشتي از بارهتاي
ايرقابل انتقال بر اسا زودترين زمان شترو  ،ديرتترين زمتان پايتان،
مدت زمان عملکرد هر وستيله و تعتداد دفعتات استتفاده از آنهتا ،بته
صورت تصادفي و با در نظر گرفتن موارد ذکتر شتده در بوتش 1-1-2
ايجاد شده است (شکل  .)2پروفيل گرماي مصرفي بتراي ستاختمان 1
همان پروفيل فرض شده در مرجع [ ]18مي باشد و براي ستاختمان 2
نيز فرض شده است  3برابر ساختمان  1باشد .پروفيل گرماي مصترفي
ساختمانها تا انتهاي شبيهسازيها ثابت در نظر گرفته ميشوند.
در اين مطالعه مزرعه بادي شامل  20توربين بتادي مجتزا بتا بتازده
 47براي هر ساختمان است .قطر پرهها  1/6 mو سرعت بتاد مطتابق
شکل ( )3فرض شده است [ Vcut-in .]19و  Vcut-outباد به ترتيتب m/s
 5و  25 m/sميباشد و سرعت نامي باد  12 m/sاست .به ازاي سرعت
باد کمتر از  5 m/sو بيشتر از  25 m/sتوان توليدي توربين صفر و بته
ازاي سرعت باد بين  12 m/sتا  25 m/sثابت و برابر با تتوان خروجتي
در سرعت نامي باد ميباشتد .در سترعتهتاي بتين  5 m/sو 12 m/s
خروجي توربين بادي بر اسا رابطه ( )21تغيير ميکند .برنامه بهينه-
سازي بايد زمان دقيق عملکرد يا بته عبتارت ديگتر وضتعيت روشتن و
خامو بودن وسايل در هر بازه را براي هر وسيله قابل انتقال بر اسا
تعرفههاي اعالم شده تعيين نمايد .تعرفهها به صورت زمان واقعي طبق
آنچه که در شکل ( )4داده شده است به مشتري اعالم ميشتود [.]15
قيمت فرو برق به شبکه ثابت و برابر بتا  3 p/kWheدر نظتر گرفتته
شده است.

-

مشارکت بارهاي قابل انتقال و فروش

برق به شبکه

در اين سناريو عالوه بر مشارکت بارهاي قابل انتقال و دادوستد انرژي با
شبکه ،تعامل ميان ساختمانهاي هوشتمند نيتز در نظتر گرفتته شتده
است .اين تعامل موجب ميشود تا ساختمانها بتوانند در صورت نياز از
ظرفيت مازاد شارژ موجود در ذخيرهسازهاي الکتريکي ساير ساختمان-
هاي ديگر استفاده کنند .قيمت فرو برق مبادلهاي ميان ساختمانها
 6 p/kWheفرض ميشود .تابع هدف طبق رابطته ( )31بايتد بته طتور
همزمان هزينه ساختمانها را کمينه نمايتد .از آنجتا کته هتيچ يتک از
ساختمانها نسبت به ديگري ارجحيتي ندارد لذا ضرايب وزنتي کته بته
هر يک از دو ساختمان اختصاص داده شده است  0/5خواهد بود.
پروفيل بار و تعادل توان الکتريکي بتراي ستاختمانهتاي  1و  2بته
ترتيب در شکلهاي ( )17و ( )18نشان داده شده است .در اين سناريو
مشارکت ميان ساختمانها باعث شده است تتا ستاختمان  2در برختي
ساعات که قيمت خريد برق از شبکه گرانتر از قيمت برق فروخته شده
توسط ساختمان  1است توان مورد نياز خود را از طريتق ستاختمان 1
تامين نمايد .به طوري کته در ايتن ستناريو ستاختمان  2در کتل دوره
مطالعه  226/7 kWeاز توان الکتريکي مورد نياز خود را از ساختمان ،1
 574 kWeرا از شبکه و مابقي را به وسيله منتابع توليتد انترژي ختود
تامين نموده است .در مقايسه با سناريو قبتل ميتزان تتوان دريتافتي از
شبکه توسط ساختمان  2باز هم کاهش يافته استت .ستاختمان  1نيتز
 8 kWeاز توان الکتريکي مورد نياز خود را از شبکه و مابقي را از منابع
توليد انرژي محلي خود دريافت نموده است .تعادل بهينه توان حرارتي
ساختمانهاي  1و  2به ترتيب در شکلهتاي ( )19و ( )20نشتان داده
شده اند .در اين سناريو ژنراتور  61/ 4 ،CHPاز توان حرارتي مورد نياز
ساختمان  1و  53/6از توان حرارتتي مصترفي ستاختمان  2را فتراهم
نموده است .شکلهاي ( )21و ( )22به ترتيب سط شارژ ذخيتره ستاز
الکتريکي ساختمانهاي  1و  2را نشان ميدهنتد .همتان طتور کته در
شکل هاي مربوطه مشاهده ميشود سط شارژ اوليه در ابتداي برنامته-
ريزي براي هر دو ساختمان بيشترين ظرفيت ذخيرهساز ميباشد و در
انتهاي دوره مطالعه به سط شارژ اوليه خود رسيدهاند.
با مقايسه شکل هاي ( )18و ( )22ميتوان دريافت که ستاختمان 2
در بازههتايي کته ذخيتره ستاز آن ختالي متيباشتد در صتورت نيتاز از
ذخيرهساز ساختمان  1استفاده نموده است .در ايتن ستناريو مشتارکت
ميان ساختمانها موجب کاهش هزينههاي هر دو ساختمان شده است.
به طوري که کل هزينه ساختمان  )£ 109/8( 1نسبت به ستناريوهاي
 1و  2به ترتيب  12/2و  4/1کاهش يافته است .همچنين در هزينته
ساختمان  2که  £ 354است نسبت بته ستناريوهاي  1و  2بته ترتيتب
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در اين سناريو فرض ميشود بارهاي قابل انتقال نيز متيتواننتد جهتت
کاهش اوج بار و نيز کاهش ميزان برق گرفته شده از شبکه تا جايي که
امکان دارد جابجا شوند و در بهينهسازي هزينه مصرف برق ستاختمان
مشارکت داشته باشند .همچنين فرض ميشود ساختمانها توان متازاد
خود را تنها به شبکه تحويل دهند.
شکلهتاي ( )11و ( )12تعتادل تتوان الکتريکتي را بته ترتيتب بتراي
ساختمانهاي  1و  2نشان ميدهند .در اين ستناريو کتل هزينته تمتام
شده براي ساختمان  £ 114/5 ،1و براي ساختمان  £ 359/8 ،2متي-
باشد که نسبت به سناريو قبل کاهش يافته استت .عتالوه بتر ايتن اوج
مصرف از ساعات اوليه شب که قيمت برق نيتز گترانتتر متيباشتد بته
ساعات اوليه روز منتقل شده است که اين امتر موجتب کتاهش خريتد
توان از شبکه در ساعات اوج بار شبکه و صرفهجويي در هزينته مصترف
انرژي شتده استت .ستاختمان  1بته ميتزان  11 kWeاز شتبکه ،تتوان
خريداري مينمايد که نسبت به سناريو قبل کاهش چشمگيري داشتته
است .همچنين 981 kWe ،از توان الکتريکي مصرف شده در ساختمان
 2از شبکه دريافت ميشود که نسبت به سناريو قبل کاهش يافته است.
تعادل توان حرارتي براي ساختمانهاي  1و  2به ترتيب در شکلهتاي
( )13و ( )14نشتتان داده شتتدهانتتد .ژنراتتتور  CHPنيتتز  92از تتتوان
الکتريکي و  59از توان حرارتي ستاختمان  1را تتامين متيکنتد و در
ساختمان  83 ،2از توان الکتريکي و  53/6از توان حرارتي به وسيله
 CHPتامين شده است .شکل ( )15سط شارژ ذخيره ستاز الکتريکتي
ساختمان  1را نشان ميدهد .همان طور که در شکل مالحظه ميگردد
بر خالف سناريو قبل ستط شتارژ اوليته ذخيترهستاز ستاختمان  1در

-
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اتفاق افتاده است که اين امر به دليل عدم برنامتهريتزي بهينته وستايل
قابل انتقال مي باشد .تعادل توان حرارتي نيز براي ساختمانهاي  1و 2
به ترتيب در نمودارهاي ( )7و ( )8نمايش داده شدهاند .شکلهتاي ()9
و ( )10ستتط انتترژي موجتتود در ذخيتترهستتازها را بتته ترتيتتب بتتراي
ساختمانهاي  1و  2نشان ميدهد .همان طور که ميتوان ديتد ستط
شارژ هر دو ذخيره ساز در ابتداي برنامهريزي حداکسر مي باشد .اوج بتار
منحني در ساعات اوج بار شبکه به وسيله دشارژ ذخيرهستازها کتاهش
مييابد که موجب جذب توان کمتري از شبکه در اين ساعات ميشتود.
هر دو ذخيره ساز در پايان دوره مطالعه به ستط شتارژ اوليته ختود در
ابتداي برنامهريزي رسيده اند .در اين سناريو کتل هزينته ستاختمان ،1
 £ 125/1و براي ساختمان  £ 437/2 ،2است .ميتزان تتوان الکتريکتي
گرفته شده از شبکه توسط ساختمان  457 kWe ،1و توسط ساختمان
 3158 kWe ،2ميباشد .ژنراتور  66 ،CHPاز توان الکتريکتي و 42
از توان حرارتي ستاختمان  1را تتامين متيکنتد .در ستاختمان  2نيتز
ژنراتور  ،CHPبه ترتيتب  49و  32از تتوان الکتريکتي و حرارتتي را
تامين مينمايد.

ابتداي برنامهريزي بسيار کم ميباشد که به دليل جابجايي بارهاي قابل
انتقال از ساعات گرانقيمت به ساعات با قيمت بترق ارزانتتر نيتاز بته
استفاده از ذخيره ستاز کتاهش يافتته استت .ستط شتارژ ذخيترهستاز
الکتريکي ساختمان  2نيز در شکل ( )16نشان داده شده است.

 19و  1/6صرفهجويي شده است .توان توليدي توسط ژنراتور CHP

در اين سناريو براي ساختمان  1نسبت به سناريوهاي  1و  2به ترتيتب
به ميزان  30/9و  3/7افزايش يافته است .براي ستاختمان  2ميتزان
توان توليتدي ژنراتتور  CHPاز  3397/9 kWeدر ستناريو  1بته kWe
 5749افزايش يافته است و نسبت به سناريو  2بدون تغيير مانده است.
نتايج عددي سناريوهاي مورد بررسي جهت مقايسه براي ساختمانهاي
 1و  2به ترتيب در جدولهاي  2و  3آورده شدهاند.
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در اين مقاله يک مدل خطي آميوته با عدد صحي جهت برنامهريزي
بارهاي خانگي و بهرهبرداري بهينه از منابع توليد انرژي با در نظر
گرفتن تعامل ميان ساختمانهاي هوشمند ارائه گرديد .اين تعامل
ميان دو ساختمان هوشمند  30و  90واحدي برقرار گرديد به نحوي
که ساختمانها ضمن تبادل اطالعات به دادوستد انرژي با يکديگر نيز
ميپردازند .نتايج شبيهسازي مدل پيشنهادي براي سه سناريو متفاوت
حاکي از آن است که در صورتي که ساختمانها ضمن دادوستد انرژي
با شبکه بتوانند با ساختمانهاي مجاور خود نيز به تبادل انرژي
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بپردازند قادر خواهند بود در هزينههاي خود صرفهجويي بيشتري
نمايند .نشان داده شد که ايجاد تعامل ميان ساختمانها باعث افزايش
ميزان توليد ژنراتور  ،CHPافزايش حق انتواب در خريد و فرو برق
و همچنين افزايش مشارکت مصرفکنندگان در امر مديريت مصرف
انرژي ميگردد .کمک به تعادل عرضه و تقاضا يکي ديگر از مزاياي اين
تعامل به شمار ميرود .در ساعات اوج بار شبکه که معموال قيمت برق

نيز باال ميباشد ساختمانها ميتوانند با اشتراک ذخاير و توليدات مازاد
خود با ساير مصرفکنندگان به بهرهبرداران شبکه جهت تعادل عرضه و
تقاضا کمک نمايند .اين امر باعث کاهش مشکالت بهرهبرداري در
ساعات اوج بار و کاهش توليد نيروگاههاي با سوخت فسيلي در اين
ساعات ميشود.
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