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 1یزشبکهبا ر یکپارچهساختمان هوشمند  یک ابعمنریز یطراح
 

 

 

 چکیده : 

اهند خوهوشمند  یساختمان هانیز  یندهآ یساختمان هامی باشند. به همین ترتیب مهم شبکه هوشمند  یوهایسنار ریز شبکه

 یرژو مصرف ان بیشتر( بودهتر )دارای آسایش  راحت یاربس ریز شبکهبا  شده یکپارچهساختمان هوشمند  یک ین،همچنبود . 

دارای عدم  ی،ساختمان هوشمند تصادفدر  استفاده مورد ریز شبکهمنابع در  یکروم یحال، قدرت خروج ینبا اکمتری دارد. 

وضوع مهم م یک ریز شبکهبا  یکپارچهساختمان هوشمند  یک درمنابع  یکروم یطراح ین،قابل کنترل است. بنابرا یرو غ قطعیت

 یرژتواند ان قابلیتمنابع که  یکروم یها یتظرف یساز ینهبه یبرا یاضیمدل ر یک ،مین اساس در این مقاله بر ه .می باشد

به عنوان تابع  ) (ECC 3یانرژ ینههز یب. در مدل ارائه شده، ضررا دارند ارائه شده است (RER) 2یرپذ یدتجد یسبز از منابع انرژ

 یفتعرها  RES یخروج یساختمان هوشمند و انرژ یانرژ یها زینهه ینسبت بن صورتبه  بوده و (F)مینیم سازی دف مساله ه

بکار می رود  کل پروژه یها ینهبه حداقل رساندن هز یبراکه  Cمرسوم هدف با تابع  ECCتوجه داشت که  یدبا شده است.

 مورد بحث قرارمعرفی و بران مختلف کار و اهداف یازهابرآوردن ن یبرا Cو  Fمدل چند هدفه با  یک یجه،در نتمتفاوت است. 

شده است. به طور همزمان، جبهه بکار برده  یمثال عدد یکیشنهادی روش پبه امکان اجرای  بخشیاعتبار جهتگرفته است. 

 است .  به دست آمده  5LINGO مدل چند هدفه با استفاده از 4پارتو

 

 مقدمه -1

 یتولید انرژ ینبنابرارا در پی داشته است.  یندن کره زمو گرم شی یطمح یستز یآلودگ یلی،فس یمصرف مداوم سوخت ها

 ی چونحوادث یگر،د. از طرف  [1]می باشد. یکیقدرت الکتر یستمساولویت ضروری و  زیست محیطی انتشار با کربن کم  سبز،

و  یدتول از دید .[2،3] مواجه نموده است یدیجد یشبکه برق را با چالش ها پایداریو  یتامن یعیطب یایو بال یدقطع برق شد

ارتباط  و کنترل یبرقرار اجزای ی،انرژ یساز یرهذخ ادوات، (RER) یرپذ یدتجد یمنابع انرژها که شامل  ریز شبکه، برق  انتقال

از نظر مصرف برق، ساختمان  [.4،5] را تشکیل می دهند. یندهبرق آ یستمسمی باشند ، به دلیل مزابای متعدد مسیر پیش روی 

توسط  2011در سال ایاالت متحده آمریکا درصد از کل برق  70از  یش. به عنوان مثال، بمی باشدبرق  یده اصلها، مصرف کنن

ا را هساختمان  یندهنسل آ یرپذ یدبا منابع تجد یکپارچههوشمند  یساختمان ها ین،. بنابرا[6،7] ها مصرف شده استساختمان 

شبکه در صرفه  یزاستفاده از ر یرا،. اخ [17] ی را دارندکمتر یف انرژتر و مصربیش یراحتضمن ، که [16-8] تشکیل می دهند

[. 21-18و6] را به خود جلب نموده است یادیز بسیار هوشمند توجه یدر ساختمان ها یانرژبازدهی  یشافزاو  یدر انرژ ییجو

مهم  یاربس جنبه های یز شبکهربا  شده یکپارچهسبز  یساختمان ها یاو  7یرپذ یدتجد یساختمان ها ،6یدارپا یساختمانها

 باشد.  یهوشمند م یساختمان ها

                                                             
1 - Zheng Zeng , Rongxiang Zhao, Huan Yang , ''Micro-sources design of an intelligent building integrated with micro-grid'', Energy and 

Buildings 57 (2013) 261–267 
2 - renewable energy resources 
3 - energy cost coefficient 
4 - Pareto fronts 
5 - Linear INteractive and General Optimizer 
6 - sustainable buildings 

7 - renewable buildings 
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منابع  و یساز یرهذخ یدستگاه ها یعنی،) منبع یکروو م یمحل بار تعداد زیادیاز  ریز شبکهبا  یکپارچهساختمان هوشمند  یک

 PV های یهآرا یخروج یژ. انر( تشکیل می شودیرهو غ یکفتوولتائهای  آرایه و یباد یها ینمانند تورب یر،پذ یدتجد یانرژ

 یتصادف ین،بنابراوابسته می باشد.  سرعت باد شدیدا به WT یکاست. به طور مشابه،  وابسته یدمربوط به دما و تابش خورش

 یرا برا پیچیدگی زیادی از  این مشخصات. ها می باشند RESخاص  یها یژگیو بودن قابل کنترل یرو غ عدم قطعیت ،بودن 

شبکه  یمتفاوت از طراح کامال  ایجاد می کند و آن را ریز شبکهبا  یکپارچههوشمند  یها مانساختدر  منابع یکروم یطراح

 به شدت مورد توجه قرار گرفته است ها در منابع  یکروم یطراح گیسالها، چگون ین. در طول اانتقال می نماید یاو  یعتوز یها

ی م شبکه یزرتلفات انرژی حداقل رساندن و به  یانرژاقتصادی  ینهزموجود عمدتا به حداقل رساندن ه یقاتتحقهدف . [22-26]

 نیز می تواند به عنوان هدف در نظر گرفته شود.  RESاز  یخروج یاستفاده از انرژحداکثر که صرفا  ی، در حالباشد

باشد  می ریز شبکها ب یکپارچهساختمان هوشمند  یک درمنابع  یکروم یطراح یبرا یاضیمدل ر یکمقاله ارائه  ینا یهدف اصل

نیز   (OM) ینگهدار تعمیر و و یبهره بردار یانرژ ی،گذار یهسرما یانرژ شامل RES یخروج ی، نسبت انرژکه همزمان با آن 

 یایمزا حصول حداکثرو  RESاز  یشترب یانرژ دستیابی بهبه هدف  نتوا یم آزادانه مدل ینااز طریق  ین،. بنابرامی گردد حداقل 

 ت.اسارائه شده مدل  ینا یامکان سنج یک بحث مفصل به منظور بررسیو  یمثال عدد یک، پایاندر  ت یافت. دس RES ممکن

 

 نام گذاری
 

iهر منبع  نصبظرفیت  s,w,b iq  تابع هدف ضریب هزینه انرژی F 

 و یرو تعم یبهره برداری انرژ ی،گذار یهسرما یانرژ

که  ی، در حال iمنبع  بازیافتی یانرژ ، ینگهدار

i i iC ,H ,R  )نصب  یتظرف به ترتیب )از چپ به راست

 پریونیت شده هر یک می باشد 

i i iN ,M ,S 

 

 C تابع هدف هزینه اقتصادی

و  یرو تعم یبهره بردار هزینه ی،گذار یهسرما هزینه

که  ی، در حال iمنبع  زیافتیبا هزینه ، ینگهدار

i i iNp ,Mp ,Sp  )یتظرف به ترتیب )از چپ به راست 

 پریونیت شده هر یک می باشدنصب 

i i iNc , Mc ,Sc 

 
هوشمند در  ساختمانو شبکه برق  ینمبادله ب یانرژ

gW ساعت یلوواتکبر حسب ،  tساعت  (t) 

 )از چپ به راست (  یببه ترت

 1تعدیلنرخ تورم، بهره، و نرخ 
, ,   

 یا توانمصرف شده توسط منابع  یاشده و  یدتول یانرژ 

که  ییساعت، جا یلوواتک بر حسب،  tدر ساعت  بارها

 i s,w,b,d به ترتیب )از چپ به راست( نشان

 یها یباتر ی،باد یها ینتورب یک،فتوولتائ یهآرادهنده 

 است.ی کنترل یو بارها ،ذخیره ساز 

iW (t) 

 

 مدل ریاضی  -2

 ینکه ا می شودنشان داده شده است. مشاهده  1 در شکل ریز شبکهبا  یکپارچهساختمان هوشمند  یک یکیالکتر یکربندیپ

ساختمان  یمحل ی(، بارهاها یباتر یعنی، مقاله یندر ا) یساز هیرذخ ادوات، ها PV ،WT  های یهساختمان هوشمند شامل آرا

 یمحل یبارهاابتدا ها  RES یخروج ی(. انرژیرهو غ ،یخ ساز  ماشین های، فن ها  مانندها( ) CLکنترل پذیر ) یهوشمند و بارها

 ها CL تغذیه و تامین برق شبکه  ، ها( SB) ساز یرهذخ یها یشارژ باتر یبرق مازاد برا ی. پس از آن، انرژتغذیه می کند  را

 یندر ا .می گردد تامینبرق  شبکهو  یباطر از طریق الکتریکی ساختمان یانرژ یکسر . در مقابل،مورد استفاده قرار می گیرد

در آن  که ، شده است یفتعر یساز ینهبه مساله یک صورتمنابع ساختمان هوشمند به  یکروم ینهبه یطراح مسالهمقاله، کل 

 الزم به ذکر است . مینیمم می گردد ها RESاز  یخروج یو انرژ یبهره بردار یانرژ ینو همچن یگذار یهسرما یانرژ ینبنسبت 

 که مساله بهینه سازی شامل قیودی نیز می باشد که در ادامه ذکر خواهد شد. 
 

                                                             
1 - escalation rate 
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 پیکربندی یک میکروگرید -1شکل 
 

 

 تابع هدف 1-2

 صورتبه  ECC. شده است  در نظر گرفته مینیمم سازی به عنوان تابع هدف (F) هوشمندساختمان  (ECC) یانرژ ینههز ضریب

شامل  یانرژ ینهکه هز ی، در حالمی شود  یفتعرها  RES یخروج یساختمان هوشمند و انرژ یانرژ یها ینههز یننسبت ب

شده از  یداریخر برقو ها  CLسط مصرف شده تو یانرژ شامل یگرد یها یاز انرژ یو برخ OM یانرژ ی،گذار یهسرما یانرژ

ینیمم م تولید انرژی را در یک دوره بهینه یها ینههزبایستی بگونه ای معرفی گردد که  ییشنهادتابع هدف پ .می باشدشبکه 

 ( تعریف1صورت رابطه ) بهتواند  یتابع هدف م ین. بنابرامی باشد  یساعت یزمان یاسروز ، و مق یک بهینهدوره  ینجا،. در اکند

 شود.

(1)                                                                                                            
 

24

S w

t 1

E
min F

W (t) W (t)





 

∑ E = 𝛼بصورت هزینه انرژی بوده و  Eکه در آن  (Ni −  Si +  Mi)i=s,w,b,c  +∑  Wg (t) +  Wd(t)24
𝑡=1 

/1 تعریف می شود.  (365T)  بوده وT  .بیانگر طول عمر پروژه در یک سال است 
gW (t) انرژی مبادله شده بین ساختمان

بدهدبه شبکه برق  یاگر ساختمان هوشمند انرژ( می باشد. kWhو شبکه )بر حسب 
gW (t)  اگر ساختمان هوشمند منفی بوده و

dWمثبت می باشد.  جذب کند شبکه انرژیاز  یانرژ (t)مصرف شده  یانرژCL  در ساعت هاt  ،ساعت است.  یلوواتک بر حسب

SW (t) وWW (t) از  یخروج یانرژPV  وWT  ها در ساعتt  .می باشند SW (t)از شود و  یم یینتع یدیتوسط تابش خورش

 رابطه زیر بدست می آید: 
 

(2)                                                                                                                             S s sW (t) q S(t) 

2kW)بر حسب  در ساعت یدیتابش خورش S(t) شود ینهبه بایستی که است (2m)بر حسب PV مساحت sq که / m می )

sباشد.  12%   بازدهPV به طور مشابه، می باشد .WW (t): از رابطه زیر قابل محاسبه است 

(3)                                                                                                                       W W W WW (t) q P (t) 

 

W ( و2m)بر حسب ها WTجاروب  مساحت Wqکه در آن  50%   بازدهWT  می باشدWP (t) رژی خروجی انWT  در

2kWبر حسب tمتر مربع در ساعت  1مساحت جاروب  / m  تعریف می شود.  (4)بوده و بصورت رابطه 
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(4)                                                                                                     

ci

3

n ci r

W

n r co

co

0 v v

av bP v v v
P (t)

P v v v

0 v v




  
 

 
 

 

 

civفوق  در رابطه 2.5m s  وrv 12.5 m s  وcov 20m s  به ترتیب سرعتin-cut  و سرعت نامی و سرعتoff-cut  باد

2ها می باشند.  WTدر 

nP 4kW m  توان نامی هرWT  .ضرایب در واحد مساحت جاروب می باشدaوb وابط به ترتیب از ر
3

n r cia P (v v )   3و 3

ci r cib v (v v )   .بدست می آیندiNساعت یلوواتکبر حسب هر منبع  یگذار یهسرما یانرژ ،iS

 یانرژiM و  پروژه T طول عمر منبع پس از یکروبا ارزش م یساعت است، که انرژ یلوواتکبر حسب  هر منبع بازیافتی یانرژ

 از رابطه زیر قابل محاسبه است. iNمی باشد. ساعت  یلوواتک بر حسبهر منبع  OMمصرف شده 

(5)                                                                                                                                      i i iN q C 
 

 ینههبکه  الزم است بوده و متغیری است که یلوواتک یا بر حسب متر مربعهر دستگاه  ینصب و راه انداز یتظرف iq که در آن

iهای یس. اندشود s,w,b,d  به ترتیب برPV ،TW ،SB  وCL ،داللت می کنند . iCیبضرو  1یگذار یهسرما یانرژ یبضر 

 ها بر حسب  WTو ها  PV یبرانشان می دهد. این ضریب جهیز را تهر  بازیافتی یانرژ
2kWh m بوده و برایSB  ها وCL  ها

kWhبر حسب  kW شود یم یانب . iS  .بصورت زیر قابل بیان می باشد 

(6)                                   
T

i i iS q R (1 ) / (1 )    

 

 بصورت زیر قابل بیان است: iM ضریب انرژی بازیافتی هر تجهیز  بوده و  iRکه در آن 

(7)                            
k

T

i i i

k 1

1
M q H

1





 
  

 
 

 ها بر حسب  WTو ها  PV یبرامی باشد. این ضریب  هر دستگاه OM یانرژ یبضر iHکه در آن 
2kWh m year بوده و برای

SB  ها وCL ها بر حسبkWh kW year شود یم یانب . ، و  تعدیل( می باشند.  یشبهره، و نرخ افزا نرخ تورم،به ترتیب(

iالزم به ذکر است که  i i

i s,w,b,c

(N S M )


  .روز  یک بهینهحال، دوره  ینبا افقط مقدار مربوط به کل طول عمر پروژه می باشد

/1بنابراین  تاس (365T)  .خواهد بود 
 

 قیود -2-2
 

 الف( قیود شارش توان: 

رابر باشد. ب دینامیکیبه صورت  یدمنابع و شبکه برق با یکروم توان عرضه شده توسطو  یمحل یمصرف شده توسط بارها یانرژ

t برای  1 :می توان نوشت 

(8)                          w s sb g d lW (t) W (t) W (t) W (t) W (t) W (t)     

tاین رابطه به ازای  1  :بصورت زیر قابل بیان است 

(9)                           w s g d lW (t) W (t) W (t) W (t) W (t)    

gWرابطه های باالدر  (t) وlW (t)در ساعت  یمحل یمصرف شده توسط بارهاانرژی و با شبکه  مبادله شده یانرژt  بر حسب

kWh .می باشند sb bsoc bsocW (t) W (t) W (t 1)   در ساعت  یتوسط باترفراهم شده  یانرژt  و ،bsocW (t)شارژ  یتوضع

bsoc ی،راحت ی. برامی باشد (SOC) 2یباتر bW (1) qدر ساعت اول دوره بهینه  یباتراست که بیانگر این که  فرض شده است

sbWشارژ یا دشارژ نمی شود. به عبارت دیگر  (1) 0  .می باشد 

                                                             
1 -investment energy coefficient 
2 -state of charge 
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 ب( قیود شارژ و دشارژ باتری ها 

 این محدودیت بصورت زیر قابل بیان می باشد:محدود است.  یباتر دشارژشارژ و  ،ها یباتر ینامیکیعملکرد د به دلیل

(10)                                                            soc soc b maxW (t) W (t 1) W t 1    
 

 اه یباترو دشارژ شارژ  یندفرآ می شود که . فرضمی باشدساز  یرهذخ یها یشارژ باطرد یاشارژ  نرخ حداکثرbmaxWکه در آن 

socWها از  SB. اگر زمان شارژ است یکنواخت 0 تاsoc bW q ، cTاشدب bmaxW  از رابطهbmax b cW q T .محاسبه می گردد

یگری نیز عالوه بر این محدودیت های شرطی دوجود دارد.  یتهاییمحدود ینو همچن یاز باتر یبهره بردار دیگرمهم  یطشرا

. به تعریف می شود یباتر درمانده  یباق یانرژ یآستانه برا یک ،دشارژ  ینددر فرابرای عملکرد باتری های قابل تعریف است  

 عیارت دیگر همه انرژی موجود در باتری قابل تخلیه نیست.  این محدودیت بصورت زیر قابل تعریف است: 

(11)                         socmin soc bW W (t) q  
 

b(qها  SB یتپنج درصد از ظرف برابر بااست، و  یباتردر مانده  یباق یحداقل انرژsocminWکه در آن   در نظر گرفته می شود.  (
 

 ( قیود ظرفیتج

 یها م WT کاری . محدودهمی باشدمنبع محدود  یکروهر م یتظرف ی،طراح یاسنصب و و مق سایز یت هایمحدود به دلیل

 صورت زیر بیان گردد: تواند به 

(12)                                                     w min w w maxq q q  
 

 :  شود یم یانببصورت زیر   PV های یهآرا کاریطور مشابه، محدوده  به

(13)                                                          s min s s maxq q q  

 ها بصورت زیر تعریف می گردد:  SBمحدوده کاری  ضمنا 

(14)                                                                                      b bmax0 q q  

 

 د( قیود انرژی مبادله شده: 

 هیرذخادوات  محدود یتظرف ین،. عالوه بر ادارد برق شبکه اتدر نوسان یقابل توجه یرا تاثه WTو  PV یدارناپا یمشخصه خروج

متصل  RESمنابع  دتعدا شبکه برق، پایداریاز  یناناطم یبرا ین،بنابرا . یستنسیستم نوسانات  به طور موثر قادر به مهار ساز

 یانرژ ین،. بنابراباشد یفشبکه ضع اگر یژهبه و [27] باشد د باالاز ح یشبو انرژی تامین شده از طریق آنها  نمی تواند به شبکه 

 می باشد . این محدودیت بصورت زیر قابل بیان است: هوشمند و شبکه برق محدود  یساختمان ها یانمبادله شده م

(15)                                                                                                                   gmin g gmaxW W (t) W  

 

 ه( قیود عملکرد بارهای قابل کنترل :

 به بازه زیر می باشد:  محدود  tرا در ساعت  آن یبار قابل کنترل، مصرف انرژ یتظرف یتمحدود به دلیل

(16)                                                                                                                                d c0 W (t) q  

dW که در آن (t) مصرفی یانرژ CL  در ساعت هاt  ی یشنهادپ یساز ینه( مدل به16) تا( 1. به طور خالصه، معادالت )می باشد

 را ارائه می نمایند. 
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 حلیل نتایج مثال عددی و تجزیه و ت -3

 پیشنهادی یساز ینهاز مدل بهاستفاده   یامکان سنج یبه منظور بررس یمثال عدد یک، 1شبکه شکل  یزر یستمبا توجه به س

 انرژی شود که  یم مشاهده 1جدول در .  نشان داده شده است 1 در جدول یستممهم س یپارامترهابکار برده شده است . 

ادوات با  یسهدر مقا ها یباتر یگذار یهسرما ی. انرژمی باشد  PV یهاز آرا یشترها ب WT اریدو نگه یبهره بردار ی،گذار یهسرما

 ه داشت کهباید توج .باشد ریزشبکه یکدر توان  یتواند منبع اصل یمن یانرژ یساز یرهذخ ادوات باالتر می باشد. بنابراین یگرد

T)استسال  20طول عمر پروژه  20)که طول عمر  الیدر حSB بنابراین الزم است که باطری در طول . می باشدسال  10 ها

 . شود محاسبهدو بار  یدبا ها SB یگذار یهسرما ینههزدوره عمر پروژه عوض شود . به عبارت دیگر 
 

 پارامترهای مهم سیستم ریزشبکه -1جدول 

CL ها SB ها WT ها PV 
   میکرو منابع  

 هاامترپار                  

21000kWh m 15000kWh kW 25000kWh m 23000kWh m iC 

0kWh kW 0kWh kW 2500kWh m 2300kWh m iR 
0.15kWh (kWyear) 20kWh (kWyear) 2160kWh (m year) 2100kWh (m year) iH 

 طول عمر سال 20 سال 25 سال 10 سال 25
 

 می باشد.  یربه شرح ز قیود یپارامترها

 ساختمان هوشمند و شبکه برق بین  یانرژ حد باال و پایینg maxW 200kWh وg minW 20kWh   که در می باشد

 یق می کند.تزر شبکه برقبه  یانرژ هوشمند ساختمان می دهد کهنشان  یمنفعالمت آن 

   یبرا یتظرفقید WT یهآرا، ها  PV ،SB و  هاCL بصورت زیر می باشد: ها 

2 2

w s b c0 q 1500m , 0 q 1500m , 0 q 200kW , 0 q 5kW         

  به شرح زیر در نظر گرفته شده است : )تعدیل( یشنرخ تورم، بهره، و نرخ افزا 

9% , 12% , 12%      

 منابع  یکروم ظرفیت w s b cq ,q ,q ,qبه ما مستقی سازی می باشند که بایستی بهینه شوند. این پارامترها ینهبه یرهایمتغ

 می باشند. مربوط tنابع در ساعت م یکروماز  یخروج یانرژ
 

 

نوسانات دما ه دلبل ب شده است . نشان داده 2نصب در شکل  یتظرفهر متر مربع ها در  WTو  PVروزانه  یخروج یانرژ نمونه

ها مسطح تر  PVدر مقایسه با نوسانات  ها WT یخروج ید. انرژکن یم ییربه شدت تغ PVاز  یخروج یانرژ ید،و تابش خورش

 .می باشد مربوط به سرعت بادکه این امر عمدتا  است تر و صاف
 

 

 
 

 نصب یتظرفهر متر مربع ها در  WTو  PVروزانه  یخروج یانرژ -2شکل 
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 kWhو kWh 100پیک و دره منحنی بار به ترتیب که  می شوددهد. مشاهده  یرا نشان م یمحل رهایبا یانرژ یتقاضا  3 شکل

 . می باشند 65
 

 
 یمحل رهایبا یانرژ یتقاضا - 3شکل 

 

 چیدهیپ یخط یرغ یساز ینهمسئله به یکمدل ارائه شده  می توان دریافت کهکه قبال ذکر شد،  یساز ینهبر اساس مدل به

 (LINGO) یو عموم یخطی تعامل ساز ینهبه. خوب و قوی مورد نیاز می باشد ساز ینهبه مساله یک برای حل این یناست. بنابرا

 ،یخطبسیار مناسب و سریعی را برای حل مسائل بهینه سازی تواند راه حل  یکه متشکیل می شود  1ییضوب یتمالگور یکاز 

بهینه سازی  مسالهحل  یرا برا این بهینه ساز  ارائه نماید.  3یو تصادف 2(، درجه دومسراسریمحدب /  یر)محدب و غ یخط یرغ

متحده است. در نرم  یاالتدر ا 4ندویل یستمسشرکت از  یعال یارمحصول بس یک LINGOاست. بسیار مناسب مقاله  ینا پیچیده

وجود مورد نیاز می باشد  یوتربه زبان کامپ یاضیاز مدل ر ینهترجمه مدل به یبراکه  ، یداخلتابع  عدد، ده ها  LINGOافزار 

وجود  یگرد یاز نرم افزار ها یبرخداده، و  یگاه، پاTXTاکسل،  ینداده ها ب امکان تبادل یبه راحت LINGO در ین،دارد. عالوه بر ا

ود توابع موجو بنویسند خود را جدید توانند توابع  یکاربران م یجهدر نترا فراخوانی نماید.  dllفایل های  دتوان یم LINGO. دارد

کرد کارآمد و عمل یتمالگور ،راحت و ساده یسی برنامه نوزبان  قبیلاز یایی توجه به مزا اب ین بنابرا.  دهند یشافزارا  LINGOدر 

 ینهاز زم یو برخی ساز ینهبه های ، حل مدل یاضیر یدر مدل ساز یطور گسترده اب LINGO و... ، یرانعطاف پذ یتو در تو

روز  یک ها در WTو  PV یه هایآرا تولید بار و یتقاضا یانرژ یبر اساس داده ها و  LINGOیگر به کار می رود. به کمک د یها

 سراسری بصورت زیر بدست آمده است: یازس ینهبه یجنتا نوعی،
 

2 2

w s b cq 239.73m , q 9.843m , q 21.03kW , q 5kW     
 

 

Fنیز  تابع هدفمقدار مینیمم  0.1039 یخروج یانرژاز  ٪10.39 ین. بنابرابدست آمده است PV  وWT  ی انرژ ینههز ابتبها

و  توانمنابع  یانرژ 4 . شکلمی باشدپروژه  ینا ودس یرپذ یدتجد یها انرژیبافیمانده   ٪89.61در نتیجهشود.  یپرداخت م

 دهد.  یروز نشان م ایندر  را مصرف بارها یانرژ

 

                                                             
1 -ellipsoid algorithm 

2 - quadratic 
3 - stochastic optimization 

4 - Lindo System Company 
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 و مصرف بارها توانمنابع  یانرژ 4-شکل 
 

شده و به شکل  یفتعر tمنابع در ساعت تامین شده  یتمام بارها و انرژ یانرژ تقاضای ینانحراف ب صورتبه   1نامتعادل یانرژ

 تعریف است : زیر قابل 

(17)                                                                   u l d w s sb gW (t) W (t) W (t) W (t) W (t) W (t) W (t)        

. بنابراین می کوچک است  ینامتعادل به اندازه کاف یکه انرژمشاهده می شود نشان داده شده است.  5 نامتعادل در شکل یانرژ

 تامین می شود.  یبار به خوب تقاضا شده یانرژتوان گفت 

 
 نامتعادل یانرژ -5شکل 

 

 

( محدود شده 11معادله ) بر اساس SOCکه حداقل مشاهده می شود دهد.  ینشان م بهینهدر دوره ها را  یباتر SOC، 6شکل

 دود( مح10معادله )بر اساس به شدت  یشارژ و دشارژ باترروند که  می توان دریافت 4با شکل  یسهحال، در مقا یناست. در هم

ی برای عملکرد خوب یژگیو اینکه بطور عمیق شارژ و دشارژ می شوند  ها SB مشاهده می شود که ین،عالوه بر اشده است. 

 .افزایش دهدتواند طول عمر آنها را  یو مباتری محسوب می شود 

 

 

                                                             
1 - unbalanced energy 
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 یک روز نوعیدر ی ها را باتر SOC -6شکل 

 

مدل در روزهایی که  یساز ینهبه،  تغییر می کند و ساعت باد در هر روزو سرعت  یدی،آنجا که درجه حرارت، تابش خورش از

 یکهای فصل  iqپروژه حداکثر روش معمول در  یک یست ضروری نمی باشد.در دسترس ن در طول عمر پروژهدر آن داده ها 

 شرو ینمقاله، ا یندر ا )ترجمه مشکوک!!!(.گیردتیجه بهینه مطلوب در نظر می آخرین ن را به عنوانiدر ضریب حاشیه سال 

i ام i منابع یکروشده م یطراح یتو ظرف شده استاعمال  i max,iQ q انتخاب شده است (i s, w,b) که در آن i 1  ضریب

بهینه  یجنتا 2جدول یک روز نوعی در هر فصل می باشد.  حداکثر مقدار بهینه سازی شده در max,iqام و  iحاشیه میکرومنابع 

 دهد.  یم شرحداده را در هر فصل  شده

 نتایج بهینه یک روز نوعی در هر فصل -2جدول 

 
 

 

در فصول  ها SB، و ها PV ،WT یهآرا ینهبه نصب یتظرف،  ییعوامل آب و هوا یرتاث به دلیلکه می شود مشاهده ، 2از جدول 

ده  چنداز  PV های یهآرا ینهنصب به رفیتظدر واقع . بر آن ها حاکم است واضحی یحال، الگوها ین. با ایکسان نیستمختلف 

ساعت  یلوواتده ها ک ها SB یتو ظرف چند صد متر مربعها  WT ینهبه یتکه ظرف یدر حال. می باشد 2100mتا متر مربع 

به ، اما  در فصول مختلف روشن است ها SB، و  ها PV ،WT  های یهآرا ینهنصب به یتظرف )دامنه( ی، بزرگ است. در مجموع

، نوع از نوسانات ینا تطبیق ی. برامی باشد محدوده بزرگ در نوسان  یکدر ، و سرعت باد  یدنوسانات تابش نور خورشدلیل 

i  یهحاش یباضر هر. اگر  مهم است یاربس یهحاش یبضرا 1.5  خواهد  یربه شرح ز ینهبه یطراح یینها یجنتا انتخاب شود

 بود:
2 2

w s bq 1258.2m , q 170.24m , q 45.21kW    
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 بحث و بررسی  -4

 یهسرما مقادیر یابیارز یبرا یاستفاده از انرژ ینها است، بنابرا WTو  PV یهآرا یبه برق هدف اصل یرپذ یدتجد یها یانرژ یلتبد

مفهوم جامع تری انرژی در این مساله  مناسب تر از استفاده از پول است.و بازیافتی  یو نگهدار یرو تعم یبهره بردار ی،گذار

 ین. با ایکا استکمتر از آمر یاربس ینچ در WT یک پولی ینههز،  ینکار در چ یینپا یها ینههز به دلیلبه عنوان مثال،  است.

در  یانرژبر حسب مشابه  WT ینههز یندر چ یستز یطحفاظت از مح یفضع یآگاه و یتکنولوژ تر بودن عقب یلبه دلحال، 

  .می باشد یبا با استفاده از انرژ یربا استفاده از پول مغا WTارزش  یریگ زهاندا ، ینبنابرامی باشد.  یکااز آمرباالتر  یاربس ینچ

مصرف  WT یجادا یبرا یانرژ چه مقدارکه  این مساله هستند مردم نگران ، جهان یشر گرمامها با توجه به مسالهوجود،  ینبا ا

به  یاما توجه کمتر ی را تامین نماید. مصرف یانرژ تا  شود یلتبدباید  یرپذ یدتجد یانرژ این سیستم چه مقدارو  استشده 

از پول مناسب تر  یطیشرا یندر چن یاستفاده از انرژبا  WT و PV های یهآرا ادیرمق بنابراین اندازه گیری .و هزینه آن دارند پول

 اتییک زمینه تحقیق یرهو غ باد ، یدیخورش انرژیمانند  یرپذ یدتجد یرابط انرژ ادوات مقدار یریاندازه گ. متاسفانه، می باشد

i  یمحاسبه پارامترها گیچگون ین،بنابرامی باشد .  یدکامال جد i iC ,H ,Rیو خارج از محدوده اصل یشتربه کار ب یازن ادوات  نیا 

ناسب است، محدوده م یکفرض در  یجنتافقط  1اطالعات جدول  ین،. بنابرامی باشدمقاله  یننقطه ضعف ا ین، و ادارد مقاله ینا

 .  مطابقت ندارد یواقع والتمحص ااما ب

که معمول  یاست که بر خالف مدل هابنا شده  ECCهدف ارائه شده بر اساس  یساز ینه، مدل بهشد همانطور که قبال ذکر

می  ضروریمقاله و مدل معمول  ینتفاوت مدل ارائه شده در ا رویدقیق  بحث ینجا،. در امی باشد  می کنندداقل هزینه را ح

 [26] صورت زیر بیان شود بهتواند  یم )بر مبنای هزینه( هدف معمولتابع . باشد

(18)                                                                    
24

ci ci ci g g d

i s,w,d t 1

min C (N S M ) C W (t) W (t)
 

                                

 

ciکه در آن  pi iN N q و ci pi iS S q  وci pi iM M q   ینهو هزبازگشتی ارزش  ی،گذار یهسرما یها ینههزبه ترتیب داللت بر 

OM  i که  ی، در حالدارند  منابع یکروم ینامciN ،piS وpiM  هستند. به هرکدام مربوط  یتظرفمقادیر پریونیت

gC 0.12$ kWh تا (2( و )18است. معادالت )ه ذکر شد [26] 3پارامترها در جدول  ین. امی باشدشبکه برق  توان یمتق 

با  .دهند یم یلرا تشک منابع یکروم یطراح یشبکه برا یزر اقتصادی ینهبه حداقل رساندن هز یبرا یساز ینه( مدل به16)

 قابل دستیابی می باشد:  LINGO بهینه زیر با استفاده یج، نتاباال ه در ذکر شد نوعی یکسانروز  یاستفاده از داده ها
2 2

w s b cq 656.52m , q 47.73m , q 11.66kW , q 5kW     

minCنیز  C تابع هدفمقدار مینیمم  350.23$  بدست آمده است .توجه شود که مقدارتابع هدفECC  در این روشF 0.348

که منجر به حداقل  iqمقادیری از . در مقابل،  رگتر از مقداری  است که پیش از این بهینه سازی شده استمی باشد که بز

Cرا برابر با  Cمی شوند ، مقدار  Fشدن  368.27$ هیسمقا با . برابر نیستهدف تابع  حاصل از بهینه یجهنت می سازند که با 

این که کدام  تعیین ین،راندارند. بناب مطابقت یکدیگر باآنها متفاوت است و  پاسخ هایهدف و  تابع دودر می یابیم که  فوق یجنتا

ه چند هدف یساز ینهمدل به یکو اهداف از کاربران متعدد مختلف،  یازن وردنبرآ ی. برا می باشد. سخت تابع هدف بهتر است ، 

ز دو ا یشب بتواند نیاز هایراه حل مناسب که  یککردن  یداپ یاست. معموال، برا یددر ارتباط با دو هدف که قبال ذکر شد مف

 ینههمدل ب یک. باشدانتخاب  ینبهترمی تواند چند هدفه  یساز ینهمدل به یک،  کند ینتام متفاوت را بطور همزماندف هتابع 

 بصورت زیر تعریف می شود: چند هدف مشترک  یساز

 

(19)                                                                                              
i

j

k

min / max f (x), i=1,2,...,M ;

subject to g (x) 0, j 1,2,..., J;

h (x) 0, k 1,2,...,K;
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nxکه در آن  R یمتصم یرمتغ ، if (x) R  ،تابع هدفj kg (x),h (x)  و قیود مساوی و نامساویM  ،J  وK  می تعداد آنها

، که می تواند تابع هدف را به در فضای شدنی مدل  x یمتصم یرکردن متغ یداچند هدفه پ سازی ینهبه  ازهدف   .باشند

 xنقطه در خود  ه حد اکثر مقدار ممکنکه تمام توابع هدف باین  حال، ین. با امقدار مینیمم یا ماکزیممش برساند می باشد

 یف زیر لحاظ می گردد: دو تعرجبهه پارتو  یمعرف جهت . معرفی شده است [28] جبهه پارتو در ینبنابرا می باشد. سخت برسند 
 

1اگر   .1 تعریف 2x , x   ،1x برای تابع هدف if (x)2تر از ینهبهx  می باشد اگر به ازایj i ،i 1 i 2f (x ) f (x ) و

j 1 j 2f (x ) f (x )  .باشد 

 نباشد.  0xبهینه تر از xپاسخ پارتو نامیده می شود در صورتی که هیچ 0x   .2 تعریف
 

پاسخ  از یبرخ رود یانتظار مین بنابرا .دارد تمام توابع  یبرا مطلق ینهبه پاسخ فقطچند هدفه، وجود دارد  یساز ینهدر مدل به

نشان  7شکل حاشیه ای به نام جبهه پارتو جمع می شوند.  پاسخ ها در در. شوند بهینه مطلق جایگزینپارتو در جبهه پارتو  های

ده از استفا و با LINGOکمک  به. را نشان می دهد ، توابع هدف و جبهه پارتو فضای شدنی یری،گ یمتصم یردهد روابط متغ یم

 بدست می آید.  8این مساله بصورت شکل که قبال ذکر شد، جبهه پارتو  نوعیاطالعات مربوط به روز 

 

 

 
 پیکر بندی جبهه پارتو  -7 شکل

 

 
 Cو  Fجبهه پارتو توابع هدف  -8شکل 
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 نتیجه گیری -5

ساختمان هوشمند  یک این که از انیناطم ید. برانباش یهوشمند م یمهم ساختمان ها یارمسائل بس یو مصرف انرژ یشآسا

 تیظرف ینهبه یطراح یبرا یاضیمدل ر یکتولید کند ،  سبز یانرژها تا حد امکان  RES طریق از تواند یشبکه م ریزبا  یکپارچه

 مثال یکمدل ارائه شده  ییو کارآ یامکان سنج ییدتا یبرا ، ینعالوه بر ابکار برده شده است .  ECC منابع بر اساس یکروم

در ساختمان هوشمند  ها SBو  PV یه، آراها WT یعنی،منابع،  یکروم یها یتظرف . بر همین اساساستفاده شده است  یعدد

هدف تابع  با، Fشده،  ائههدف مدل ار تابع . الزم به ذکر است کهانتخاب شده است  یدرست نحو شبکه به یکروبا م یکپارچه

وابع تچند هدفه در ارتباط با  ینهمدل به یک ین،. بنابرامتفاوت می باشد رساند یل مبه حداقرا کل پروژه  ینه، که هز C مرسوم

متعدد را برآورده سازد. عالوه بر  مصرف کنندگانمختلف  اهدافیازها تواند ن ی، که مقرار گرفته است مورد بحث  Cو  F هدف

 آمده است.دست به  LINGOجبهه پارتو مدل چند هدفه با استفاده از نرم افزار  ین،ا
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