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ارتباطی بی ن اجزای یک خانه هوشمند در مقدمه ،به بررسی اجمالی بعضی از مهمترین پروتکلهای ارتباطی حاکم بر خانـههـای هوشـمند
پرداخته خواهد شد .سپس با اعمال برنامهی مدیریت مصرف بار خانگی توسط خانه هوشمند ،میـزان تأثیرگـراری ایـن رور در اصـ
مصرف برق ،مخصوصاً در ساعات اوج بار نشان داده خواهد شد .برای روشن شدن این موضوع ،خانهای با تعداد وسایل الکتریکی مشخص
در سه حالت مختلف مورد مطالعه قرار گرفته که در یکی از این سه حالت تأثیر قطعی بار نیز لحاظ شده است .بـدین ترتیـ  ،بـه کمـک
مدلسازی دقیق مسئله مبتنی بر مدیریت بار خانگی و انجام شبیهسازی توسط نرم افزار گمز ( ، )GAMSبررسی و ارزیابی نتـای حاصـل شـده
صورت می پریرد و در این راستا تأثیر در نظرگرفتن تعرفهگراریهای مختلف برق بر نتای رور ارائه شده نیز مورد تحلیـل قـرار خواهـد
گرفت.

* نویسنده مسئول
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واژههای کلیدی :بار خانگی ،تعرفه ،شبکههای هوشمند ،مدیریت مصرف ،خودرو الکتریکی.
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چکیده :امروزه مبحث شبکه های هوشمند یکی از مباحث پر اهمیت در علم مهندسی برق است .در این مقاله ،بعـد از شـناخت هیـههـای
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 .8مقدمه
یکدیگر در ارتباط باشند .این زبان مشترک توسط موسسات و کمپانیهای

در ساعتهایی که با پیک بار روبرو میباشد ،کاهش یابد .بنابراین اگر بر

مختلف در طول زمان به وجود آمدن سیستمهای هوشمند به شکلهای

اساس پیش بینی بار ،قیمت در ساعتهایی که با پیک بار روبروست گرانتر

مختلف پیشنهاد شده است که هر یک مورد تأیید بعضی از موسسات

قرار داده شود و این قیمتها به مشترک اعالم شود ،برای مصرفکننده نیز

استاندارد قرار گرفتهاند [ .]4-1خانه هوشمند دارای سیستمی است که با

میارزد که مصرف خود را حتیاالمکان به ساعتهای ارزانتر منتقل کند.

استفاده از یک کامپیوتر مرکزی (سرور) ،کلیه تجهیزات کنترلی که

اما مانع اصلی بر سر راه اجرای کامل برنامه پاسخگویی بار و یا هر

بهصورت مستقل وجود دارد را بهصورت متمرکز و یکپارچه مدیریت می

برنامهای که نیاز به حضور و واکنش مصرفکننده دارد این است که

کند .کنترل و پایش 8تجهیزاتی از قبیل فن کویلها ،پمپ ها ،انواع

بسیاری از مشترکین نمیتوانند و وقت کافی برای پاسخگویی دستی به

سنسورها ،سیستمهای روشنایی ،سیستمهای صوتی و تصویری،

قیمت را ندارند یا روش آن را نمیدانند ،بدین معنا که مشترک توانایی و

سیستمهای امنیتی ،سیستمهای اعالم و اطفای حریق و  ...در یک خانه

حوصله پایش لحظه به لحظه رفتار بار و قیمت را ندارد و در نتیجه واکنش

هوشمند توسط این سیستم انجام میپذیرد .همان طور که در شکل ()1

مورد نظر بهرهبردار میسر نمیشود [.]9 ،8

مشاهده میگردد ،در پایینترین قسمت ،الیه فیلد قرار دارد که سنسورها و

تاکنون الگوریتمهای متفاوتی برای مدیریت انرژی خانه هوشمند و به ویژه

عملگرها در این الیه قرار دارند .در باال دست آنها کنترلرها بهصورت
گسترده پخش شدهاند بهطوری که هر کنترلر وظیفه کنترل و پایش تعدادی

برای مدیریت وسایل خانگی دارای مصرف باالی انرژی ارائه شدهاند که با
توجه به الگوی پاسخگوی بار ،انرژی مصرفی کل را در زیر سطح معینی

ارتباط بین سنسورها و عملگرهای الیه اصلی با کنترلرهایشان ممکن است

خواهند داد که بر اساس هزینههای مختلف و به صورت خودکار ،برنامه

به شکل ستارهای یا زنجیرهای باشد .در باال دست کنترلرها که به نوعی الیۀ

بهینهای برای بار انتخاب نمایند [ .]11راهحل پیشنهادی در این مقاله نیز

سوم می شود کامپیوترهای جانبی و کنترلرهای محلی قرار دارند که به

طراحی برنامهای خودکار برای برنامهریزی بار است به گونهای که منافع

وسیله ی کابلهای شبکه به رابطهای شبکه (سوئیچ ،مبدل ،روتور و )....

مشترک مدنظر قرار گیرد .نکته مهم در طراحی این برنامه در نظر گرفتن

متصل شده و سپس این رابطها به صورت بیسیم یا به وسیلهی کابلهای

منافع مشترک است به گونهای که او راغب به شرکت در این برنامه شود.

فیبر نوری و یا کابلهای شبکه به یکدیگر متصل میشوند .در باالترین

بنابراین طرح ارائه شده باید از دیدگاه مشترک باشد .رعایت منافع مشترک

سطح هم ،کامپیوتر مرکزی قرار دارد که در واقع سطح اطالعات مدیریتی

شامل حداقلسازی هزینههای او و همچنین رعایت محدودیت های

است .اما یکی از مهمترین اهداف هوشمندسازی شبکه ،فعالسازی

بهرهبرداری از وسایل خانگی است [ .]11 ،12مهمترین هزینه مشترک،

مصرفکنندگان در راستای بهرهبرداری بهتر از شبکه توزیع قدرت است .از

هزینه پرداختی است که بایستی در برنامههای مدیریت بار خانگی مدنظر

این رو اجرای برنامههای پاسخگویی بار نقش مهمی در هوشمندسازی

قرار گیرد .از دیگر هزینههایی که در کارهای انجام شده در این زمینه در

شبکه ایفا میکند.

نظر گرفته نشده هزینه بار از دست رفته است که با مدیریت بار خانگی

بهرهبردار شبکه با اجرای برنامه پاسخگویی بار ،درصدد است که منحنی بار
شبکه را مسطح نماید تا هزینههای بهرهبرداری کاهش یابد [ .]6 ،5از آنجا
که بخش عمدهای از بار شبکه مصارف خانگی هستند ،اجرای برنامههای
پاسخگویی بار خانگی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است [.]7
در این برنامهها مشتری در ساعات مختلف با قیمتهای متفاوت برق
روبروست و خود مسئول تصمیمگیری در مورد میزان مصرف برق خود
زمانهایی مصرف کند که بهره بردار میخواهد .بدیهی است بهرهبردار یا
1. Monitoring

استفاده از خودرو الکتریکی ترکیبی قابل اتصال به شبکه )،(PHEV
که در زمان شارژ و دشارژ خانگی نقش ذخیرهساز و تولیدکننده انرژی
الکتریکی را ایفا میکند ،در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته
است .در مقاالت متعدد خودرو الکتریکی هیبرید قابل اتصال به شبکه
و تأثیرات آن بر سیستمهای توزیع برای بهبود منحنی بار شبکه مورد
بررسی قرار گرفته [ ،]14همچنین اهمیت آن در توسعه مدل
پاسخگویی بار با درنظر گرفتن سناریوهای متفاوت برای شارژ ارزیابی

2. Plug-in Hybrid Electric Vehicle
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است .قیمتگذاری باید به نحوی باشد که مصرفکننده را مجاب کند در

میتوان آن را به حداقل رساند.
2
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از ورودیها و خروجیهای الیه فیلد را بر عهده دارد.

تضمین مینمایند [ .]11این الگوریتمها همچنین به مشترکین این اجازه را
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شده ،که روشهای ارائه شده برای شارژ و دشارژ آن ،کاهش

سیستمهای قدرت خواهد شد ،بدین ترتیب که مشارکت آن در مسأله

هزینههای مصرفی را در پی خواهد داشت [ .]17-15از طرفی نقش

مدیریت منابع انرژی در نظر گرفته میشود [.]18

ویژه  PHEVدر تغییر الگوی پاسخگویی بار ،سبب بهبود عملکرد

در این مقاله ،عالوه بر ارائه طرحی برای برنامهریزی بار ،از PHEV
بهعنوان الگویی توسعه یافته و راهحلی مناسب برای مسائل از نظر اقتصادی
استفاده شده است .با توجه به اهمیت حضور  PHEVدر خانههای
(برای تأمین بار خانگی در زمان تعرفه باال) ،و همچنین از آنجا که به
موضوع قابلیت تأمین بار توسط  PHEVدر مسأله مدیریت بار خانگی
کمتر پرداخته شده است ،در این مقاله ،سعی بر آن است تا با اعمال برنامه
بهینهسازی مناسب این مهم تحقق یابد.
عالوه بر این ،در مراجع و مقاالت مرتبط ،مسأله قطعی بار در فرآیند
مدیریت بار خانگی در نظر گرفته نشده است.از سوی دیگر ،بررسی وسایل
خانگی جهت مدلسازی دقیق آنها در برنامه مدیریت بار خانگی مهم
است ،که این موضوع در بخشهای آتی و پیش از مدلسازی ریاضی
مدیریت بار خانگی مورد بررسی قرار میگیرد .بنابراین ،در این مقاله
مدیریت بار خانگی در بخش سوم مورد بحث قرار خواهد گرفت .نتایج
شبیهسازی در قسمت چهارم مقاله ارائه خواهند شد .در پایان ،نتیجهگیری
از مباحث مطرح شده در مقاله ،در بخش پنجم آورده میشود.

دسته بارهای پاسخگو و غیرپاسخگو تقسیم میشوند .بارهای پاسخگو
همچون ماشینلباسشویی و آبگرمکن در پاسخ به تعرفه دریافتی ،میتوانند
مصرف خود را از زمانی به زمان دیگر منتقل کنند .وسایلی همچون
تلویزیون و کامپیوتر شخصی که معموال زمان مصرفشان بدون توجه به
تعرفه و با توجه به خواست مشتری تعیین میشود به نام وسایل
غیرپاسخگو خوانده میشوند .اگرچه زمان و میزان مصرف این وسایل قابل
کنترل نیست ،اما میتوان چند بازه زمانی را بهعنوان زمانهای مناسب
عملکرد به صاحبان این وسایل پیشنهاد نمود.
در اینجا فرض میشود که مشترک در یکی از زمانهای پیشنهادی
وسیله خود را روشن میکند .وسایل پاسخگو بر دو قسماند :وسایلی که
تنها وضعیت روشن/خاموش بودنشان در هر بازه زمانی توسط برنامه
ارائهشده تعیین میشود ،مانند ماشینلباسشویی .این وسایل میزان مصرف
انرژیشان در هر بازهای که روشن باشند ،مشخص است .زمان مجاز
عملکرد برای این وسایل توسط مشترک تعیین میگردد .بازههای عملکرد
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دستهبندی وسایل الکتریکی خانگی در بخش دوم آورده شده ،فرایند

وسایل خانگی با توجه به قابلیت خود در برنامه پاسخگویی بار ،به دو
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هوشمند به سبب کاهش هزینههای مشترک و از طرفی امکان دشارژ آن

 .2دستهبندی وسایل الکتریکی خانگی
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به صورت نامتوالی باشد .بهعنوان نمونه ،ماشینلباسشویی باید ساعت

دست رفته برای هر مشترک و حتی برای هر وسیله میتواند متغیر

عملکردش پشتسرهم باشد تا بتواند لباسها را به صورت مناسب بشوید.

باشد .این ارزش توسط مشترک تعیین میگردد .در طول زمان قطعی،

اما ،خشککن لباسها میتواند در بازههای غیرمتوالی وظیفه خود را انجام

باتری خودرو الکتریکی با توجه به ارزش بار از دست رفته هر وسیله،

دهد .دسته دیگری از وسایل پاسخگو ،وسایلی هستند که سطح مصرفشان

بخشی از بار خانگی را تأمین میکند .این موضوع به کاهش هزینه بار

در هر بازه مجاز عملکرد توسط اجرای برنامه مشخص میگردد .این

از دست رفته مشترک میانجامد .در حقیقت با استفاده از حضور

وسایل در هر بازه ،محدوده مجاز مصرف انرژی دارند .همچنین مشتری

خودرو الکتریکی ،جهت کاهش هزینه بار از دست رفته مشترک،

سطح مصرف مطلوب وسیله را در هر بازه میتواند تعیین کند .جهت تأمین

مدیریت قطعی بار صورت میگیرد .زمانی که بار خانگی قطع

رفاه حال مشترک ،مجموع انحراف از این میزان مطلوب مشترک میتواند

میگردد ،مدت زمان قطعی توسط اطالعات موجود تخمین زده شده و

به مقدار مشخصی محدود گردد .از جمله وسایل این دسته میتوان سیستم

برنامهریزی بار برای این مدت زمان ،توسط کمینهسازی بار از دست

سرمایش/گرمایش الکتریکی را نام برد.

رفته صورت میگیرد .اگر قطعی بیش از زمان تخمین زده شده ادامه
یافت ،برنامهریزی برای یک بازهی دیگر ادامه مییابد و این روند ادامه
مییابد تا قطعی پایان پذیرد .پس از پایان قطعی ،اطالعات به روز شده

 .9فرایند مدیریت بار خانگی
همانگونه که پیش از این اشاره شد در مدیریت بار خانگی پیشنهاد
شده در این مقاله ،تالش میشود که کلیه نگرانیهای مشترک پاسخ
داده شود .مهمترین عاملی که مشتری جهت شرکت در برنامه به آن
مینگرد ،هزینه پرداختی قبل و بعد از اجرای برنامه است .بنابراین در
وهله اول ،مدیریت بار بر اساس کمینهسازی هزینه پرداختی مشترک
صورت میگیرد .هزینه پرداختی ،حاصلضرب قیمت برق و میزان
مصرف انرژی در هر بازه است .بنابراین ،کمینهسازی هزینه پرداختی
موجب جابهجایی مصرف وسایل پاسخگو از زمانهای قیمت باال به
قیمت پایین است .با توجه به حضور خودرو الکتریکی هیبرید قابل

و برای مدت زمان باقیمانده از روز ،مدیریت بار خانگی مجددا بر
اساس هزینه پرداختی صورت میگیرد.
در این بخش ،ابتدا هزینههای مشتری به صورت ریاضی مدلسازی
میگردد .سپس ،محدودیتهای عملیاتی وسایل و تجهیزات خانه
مدلسازی شده و مدیریت بار خانگی طی یک فرایند بهینهسازی ارائه
میگردد .همانگونه که پیشتر ذکر شد هزینه پرداختی مطابق رابطه ( )1تابع
تعرفه و انرژی مصرفی در هر بازه است:
()1

) PC   P (t

()2

) P (t )   (t )  E (t

t T

خودروها ،انتظار کاهش بیشتری در هزینه پرداختی میباشد .زیرا

که در آن  Tکل بازه برنامهریزی PC ،تابع هزینه پرداختی در یک روز،

خودرو الکتریکی هیبرید قابل اتصال به شبکه ،میتواند در زمانهای

) P(tهزینه پرداختی در هر پله برنامهریزی E(t) ،انرژی الکتریکی مصرفی

تأمین کند.

بر حسب کیلووات ساعت در هر پله زمانی و ) (tتعرفه در همان پله

زمانی است [ .]22-19یکی از مرسومترین و سادهترین روشهای

اگر تأمین بار خانگی با قطعی روبرو نشود ،مدیریت بار خانگی به

قیمتگذاری ،قیمتگذاری زمان استفاده (TOU)8است [.]21

صورت کمینهسازی هزینه پرداختی مدل میشود .اگر بار خانه قطع

قیمتگذاری در این روش به صورت پلهای است .در بازهای مشخص که

شود ،هزینه پرداختی در مدت زمان قطعی صفر خواهد بود و هزینه بار

معموال مصرف ،باالتر است قیمت نیز باالتر اعالم میشود .همچنین ،امکان

قطع شده بهعنوان نگرانی مشترک در این مدت زمان مطرح میگردد.

چندپلهای شدن قیمت وجود دارد ،یعنی چند سطح مختلف قیمت برای

الزم به ذکر است که قطعی بار خانگی بر برنامه از پیش طراحی شده

ساعتهای مختلف تعیین میشود و به مصرفکننده اعالم میشود .در
2

که با وقوع قطعی برنامه مدیریت بار خانگی نیز به روز شود .همانگونه

مجموع انرژی مصرفشده افزایش مییابد .بدین صورت که فراتر از یک

که اشاره شد ،در مدت زمان قطعی کمینهسازی هزینه قطع بار برای
1.Time of Use
2. Inclining Block Rate

] [ DOI: 10.22052/9.2.74

بر اساس هزینه پرداختی نیز ،تأثیر میگذارد .بنابراین ،ضروری است

قیمتگذاری نرخهای بلوک شیب ) ،(IBRقیمت حاشیهای متناسب با

مشترک ،برنامه مصرف را تعیین میکند .هزینه قطعی ،حاصلضرب

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.1.2

اتصال به شبکه ،در خانههای هوشمند و امکان تأمین بار توسط این

تعرفه پایین شارژ و در زمانهای تعرفه باال دشارژ شده و بار خانه را

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-18

این وسایل برای برخی باید به صورت پشتسرهم و برای برخی ،میتواند

ارزش بار از دست رفته در میزان بار از دست رفته است .ارزش بار از
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آستانه معین برای مجموع بار مصرفی خانگی به صورت ماهانه یا روزانه و

وسیله غیرپاسخگو مدت زمان مشخصی برای انجام وظیفه خود نیاز دارد.

یا ساعتی ،قیمت برق به یک سطح باالتر افزایش مییابد .این نوع

همانگونه که پیشتر اشاره شد ،میتوان چند بازه مختلف را بهعنوان مدت

قیمتگذاری ،این انگیزه را در مصرفکننده ایجاد میکند که جهت اجتناب

زمان مناسب عملکرد وسیله غیرپاسخگو به مشترک پیشنهاد نمود .رابطه

از پرداخت هزینه برق با نرخ باالتر ،بارهای خود را در ساعات مختلف

( )9کل مصرف انرژی وسایل پاسخگو را در زمان  tنشان میدهد:

روز توزیع کند [ .]24با ترکیب قیمتگذاری  IBRبهصورت بازهای با
 ،TOUمصرفکننده عالوه بر در نظر گرفتن زمان استفاده از وسایل ،به
سطح مصرف انرژی نیز حساس میشود .برای مثال به جای استفاده از دو
وسیله به طور همزمان  ،زمان استفاده از آنها را در طول ساعاتی که قیمت
یکسان است توزیع میکند تا از پرداخت هزینه اضافی ناشی از رفتن به
دررابطه ( )1و ( )4تابع میزان بار قطع شده و ارزش بار از دست رفته
) IC   IC (t

()1

t T

) IC (t )   a LE a (t
aA

که در این روابط a ،نشانگر وسایل خانگی µa ،ارزش بار از دست رفته
وسیله و ) LEa(tانرژی از دست رفته وسیله در زمان  tمی باشد که وقتی
برق وسیله توسط شبکه یا باتری خودرو تأمین گردد ،مقدار آن صفر
خواهد بود .تابع هدف مسئله بهینهسازی پیشنهاد شده پیش از وقوع قطعی
و پس از اتمام آن ،هزینه پرداختی مشترک و در حین قطعی و هزینه بار از
دست رفته میباشد .بنابراین ،تابع هدف طبق رابطه ( )5به این قرار است:
()5

]) Cost  [O (t )IC (t )  (1  O (t ))P (t
t T

که در آن ) O(tنشانگر باینری خروج در زمان  tاست ،به این ترتیب که

مصرفی آنها در هر بازه تعیین میگردند .همچنین  mمجموعهی وسایل
پاسخگویی هستند که تنها زمان روشن/خاموش بودنشان توسط برنامهریزی
پیشنهادی تعیین میگردد Em(t) .و ) Ek(tبه ترتیب انرژی مصرفی وسیله
 mو  kدر زمان  tاست.
E m (t )  I m (t )E m

انرژی در زمان  tشامل مصرف انرژی وسایل غیرپاسخگو )، NRE(t
مصرف انرژی وسایل پاسخگو ) RE(tو مصرف انرژی خودرو الکتریکی
هیبرید قابل اتصال به شبکه ) PHE(tمی شود.

) E (t )  NRE (t )  RE (t )  PHE (t

همچنین محدودیت بهرهبرداری وسیله  mبهصورت زیر ذکر میگردد:
(t )  U m

()11

m

I

t AI m

برای وسیله  kکه سطح مصرف آن در زمانهای مختلف تعیین میگردد دو
محدودیت وجود دارد .اول ،محدودیت مصرف که بر اساس تنظیمات
وسیله و همچنین خواست مشترک تعیین میگردد و دیگری محدودیت
انحراف از میزان مطلوبی که مشترک برای مصرف وسیله در هر بازه تعیین
نموده است:
()12
()11

) (t

max
k

(t )  E k (t )  E

(t )  E k (t )  D k

des
k

min
k

E

E
t T

که در این روابط E kmin (t ) ،و )  E kmax (tبه ترتیب کمینه و بیشینه
سطح مجاز مصرف وسیله  kام است که توسط مشترک تعیین میگردد.
همچنین E kdes (t ) ،میزان مطلوب مصرف انرژی توسط وسیله  kاست که
توسط مشترک تعیین می گردد .بهعالوه Dk ،ماکزیمم انحراف مجاز از
میزان مطلوب در زمانهای مختلف است .با توجه به اهمیت بررسی قیود

اگر وسیله غیرپاسخگو باشد با شاخص  jو مجموعه  Jنمایش داده

باتری شامل نرخ شارژ و دشارژ ذخیرهساز الکتریکی [ ،]25الزم به ذکر

میشود:

است که ) PHE(tاز دو بخش شارژ خانگی در زمان  )ch(t)( tو دشارژ

()7
()8

) NRE (t )   E j (t
j J

E j (t )  I j (t )E j

خانگی در زمان  )dch(t)( tتشکیل میشود.
()14

) ch (t )  dch dch (t

1

ch

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.1.2

یک بودن آن نشان میدهد که در زمان  tبار خانگی قطع است .مصرف

()6

 kبه مجموعه ی وسایل پاسخگویی اطالق می شود که سطح انرژی

()11

است:

()4

k K

m M

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-18

سطح دوم مصرف انرژی در  IBRجلوگیری کند .هزینه بار قطع شده

()9

) (t )   E k (t

m

E

RE (t ) 

PHE (t ) 

غیرپاسخگوی  Ej ، jمیزان مصرف انرژی وسیله  jدر هر بازه زمانی

عالمت منفی پشت دشارژ جریان انرژی در جهت غیر معمول ،یعنی

عملکرد و ) Ej(tمیزان مصرف انرژی وسیله  jدر هر پله زمانی است .هر

قابلیت تأمین بار خانگی را نشان میدهد .فرض میشود که PHEV ،در

] [ DOI: 10.22052/9.2.74

که در این رابطه Ij(t) ،نشانگر باینری وضعیت روشن خاموش بودن وسیله

که  ηchو  ηdchبازده شارژ و دشارژ باتری خودرو را نشان میدهد.

تأثیر خانههای هوشمند در مدیریت و کاهش مصرف انرژی الکتریکی
بازه [ ]u, vخارج از خانه است و در این بازه ،باتری خودرو Eout

( )21محاسبه میگردد.

کیلووات ساعت انرژی مصرف میکند .پرواضح است که ) ch(tو
) dch(tدر این بازه صفر خواهند بود .بعالوه ،صاحب خودرو انتظار دارد

()21

که خودرو در زمان خروج از خانه ،یعنی زمان  ،uباتری با شارژ کامل

 cbat

()15

u 1

in

 (ch (t )  dch (t ))  PHE
t 1

که در این رابطه PHEin ،شارژ اولیه باتری خودرو و  ، cbatظرفیت باتری

) sw [1  binadch (t  1)]binadch (t )}O (t

دشارژ باتری باید به سطح معینی محدود گردد.

)binadch(t

متغیر باینری است که  1بودن آن نشاندهنده تأمین بار وسیله  aدر زمان t

توسط  PHEVاست .همچنین sw ،بر حسب پله زمانی ،مدت زمان
سوئیچینگ بین شبکه و  PHEVدر لحظه وقوع قطعی است O(t) .نیز
همانگونه که قبال ذکر شد باینری نشاندهنده قطعی در زمان  tاست .بر
اساس آنچه در این رابطه آمده است ،اگر وسیله  aتوسط  PHEVدر زمان
 t-1تأمین نمیشود و در زمان  tتأمین میشود ،یعنی  binadch (t 1)  0و

()16

ch (t )  chmax

()17

dch (t )  dchmax

که  chmaxو  dchmaxبیشینه نرخ مجاز شارژ و دشارژ در هر پله زمانی
است .همچنین میزان دشارژ در هر پله زمانی بایستی از سطح شارژ موجود
باتری خودرو کمتر باشد .این موضوع در رابطه ( )18محقق میگردد.
t 1

dch (t )  PHE in   (ch ( y )  dch ( y ))  bin (t )E out
y 1

که در این رابطه bin (t) ،باینری است که  1بودن آن نشاندهنده بازگشت
خودرو به خانه پس از سفر روزانه است .سمت راست نامساوی در
حقیقت ،سطح شارژ باتری در هر لحظه را نشان میدهد .این سطح شارژ
باتری همواره بایستی کمتر از ظرفیت باتری باشد که این مهم در رابطه

 ، binadch (t )  1بنابراین )  . LEa (t )  swEa (tاگر  PHEVوسیله  aرا در
زمان  t-1و  tتأمین کند LEa(t) ،برابر صفر خواهد بود .الزم به ذکر است،
مجموع )  Ea (t )binadch (tدر مدت زمان قطعی روی کل وسایل ،میزان
انرژی دشارژ شده باتری  PHEVدر زمان  tرا میدهد،
()22

) binadch (t )Ea (t )  dch (t

aA

بنابراین با در نظر گرفتن قابلیت تأمین بار خانگی توسط  PHEVمیتوان
خاموشی را مدیریت و با تأمین احتمالی وسایلی که پیش از این بر اساس
کمینهسازی هزینه پرداختی برای روشن بودن برنامهریزی شده بودند،
هزینه قطعی مشترک را به شکل قابل مالحظهای کاهش داد .فرمولبندی
ارائه شده در قالب برنامهریزی خطی است که توسط تحلیل کننده
 CPLEXدر محیط  GAMSحل میگردد.

()19

t 1

y 1

همچنین ،سطح شارژ باتری در انتهای روز بایستی میزانی باشد که توسط
مشترک تعیین میگردد .این میزان با  PHEcusنمایش داده میشود و از
رابطه زیر تبعیت میکند:
()21

 PHE in  PHE cus

out

 (ch (t )  dch (t ))  bin (num )E
t T

 .۴نتای شبیهسازی
در این بخش ،روش ارائه شده در حالتهای مختلف در یک خانه
هوشمند با وسایل پاسخگو و غیرپاسخگو و یک  PHEVمورد مطالعه
قرار میگیرد .در ادامه ،پس از ذکر فرضیات مورد نیاز برای شبیهسازی
مسئله مدیریت بار خانگی ،سه حالت زیر در نظر گرفته میشوند :حالت
اول خانهای بدون اعمال مدیریت بار خانگی ،حالت دوم همان حالت قبلی

هزینه پرداختی و محدودیتهای مربوطه ارائه گردید .در ادامه

وقوع قطعی بار .در این حاالت ،تعرفه  TOUبهعنوان قیمت برق در نظر

محدودیتهای مربوط به تابع هزینه قطع بار بررسی میشود .همانگونه که

گرفته میشود اما تأثیر قیمتگذاری  IBRو همچنین ترکیب  TOUو

پیش از این اشاره شد IC(t) ،تابع انرژی از دست رفته وسایل در پله زمانی

 IBRنیز در انتها بر نتایج حاصل از مدیریت بار بررسی میگردد .روش

 ، tو همچنین ارزش انرژی از دست رفته میباشد .انرژی از دست رفته

ارائهشده برای مدیریت بار خانگی برای روز بعد ( 24ساعت) در زمستان

وسیله  aدر طول زمان قطعی بار خانگی از شبکه در زمان  tتوسط رابطه

پیشنهاد میگردد .هر پله زمانی  11دقیقه و بنابراین تعداد پلههای زمانی در

] [ DOI: 10.22052/9.2.74

که  ،numتعداد پلههای زمانی در بازه برنامهریزی است .بدین ترتیب تابع

با اعمال مدیریت بار و بدون وقوع قطعی و حالت سوم ،حالت دوم با

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.1.2

( )19تحقق مییابد.
PHE in   (ch ( y )  dch ( y ))  bin (t )E out  cbat

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-18

خودرو است .همچنین با توجه به ویژگیهای باتری خودرو ،نرخ شارژ و

()18

LE a (t )  E a (t ){[1  binadch (t )] 

که در این رابطه Ea(t) ،انرژی مصرفی وسیله  aدر زمان ، t

داشته باشد .بنابراین:
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فرض میشود که خانه شامل سه وسیله

حالت اول :در این حالت ،فرض میشود که سیستم گرمایشی همواره به

روز  144پله است.

غیرپاسخگوی جاروبرقی ،تلویزیون ،و کامپیوتر شخصی است .همچنین

میزان مطلوب مشترک مصرف میکند PHEV ،با بیشینه حد مجاز خود از

ماشینلباسشویی ،ماشینظرفشویی ،خشککن لباسها ،و قهوهساز بهعنوان

لحظه اتصال به شارژ ،شارژ میگردد و هر وسیله پاسخگو در بازه مجاز

وسایل پاسخگویی هستند که تنها زمان مصرفشان توسط برنامه مدیریت

عملکرد خود روشن میشود .با توجه به غیر قابل کنترل بودن بار ،امکان

بار خانگی تعیین میشود .اطالعات این وسایل در جدول ( )1مشاهده

تأمین بار خانگی توسط  PHEVدر این حالت وجود ندارد .نمودار بار

میگردد که دادههای مربوط به وسایل الکتریکی خانه در یک روز

خانگی در این حالت در شکل ( )2نمایش داده میشود.

عادی را نشان میدهد .مصرف انرژی در هر بازه زمانی عملکرد (،)Ea
تعداد بازههای زمانی عملکرد ( ،)numaپریودهای شروع ( ،)staaو
پایان ( )finaبازه مجاز عملکرد برای هر وسیله را بازگو میکنند .عالوه
مصرف انرژی آن در هر زمان قابل تنظیم است ،در این مطالعات در نظر
گرفته میشود .بازه مجاز مصرف انرژی سیستم گرمایشی مطابق [ ]16در
نظر گرفته شده و میزان مطلوب مصرف انرژی همان بیشینه مجاز مصرف
شکل ( :)2نمودار بار خانگی در حالت اول.

فرض میشود.
همچنین میزان انحراف مجاز  1/16کیلووات ساعت فرض میشود.
بعالوه اینکه 1 ،بازه مجاز بهعنوان پیشنهاد برای وسایل غیرپاسخگو به
مشترک پیشنهاد میگردد و در اعالم نتایج فرض میشود مشترک یکی از
این سه بازه را میپذیرد .هزینه بار از دست رفته 21 ،سنت بر کیلووات
ساعت برای همه وسایل یکسان در نظر گرفته میشود .شارژ پایان روز
 ،PHEVبرابر شارژ ابتدای روز و مساوی  1/9کیلووات ساعت در نظر
گرفته میشود .سطوح تعرفه  TOUدر جدول ( )2آمده است.

اگر مشترک همانند شکل ( )2در یک روز انرژی مصرف کند ،بر
اساس تعرفه  TOUارائه شده هزینه پرداختی برق مصرفی در آن روز
 171/99سنت خواهد بود .همچنین پیک بار مصرفی  4/415کیلو وات
میباشد .فرض میگردد ،برق خانه در همین روز در پلههای زمانی
 126-115قطع شود .تلویزیون و کامپیوتر شخصی به ترتیب  11و 6
پله زمانی در این زمان قطعی به اجبار خاموش شدهاند.
همچنین ،سیستم گرمایشی نیز که  1/11کیلووات ساعت در هر
پله زمانی برق مصرف کرده است به اجبار خاموش میگردد .این ارقام

جدول ( :)8اط عات وسایل پاسخگو و غیرپاسخگو.
جاروبرقی
تلویزیون

دوم :در این حالت ،بار خانه قطع نمیشود بنابراین ،برنامهریزی بار تنها

کامپیوتر شخصی

fina

staa

112

72

1/111

1

84

61

1/1111

18

144

1

1/1175

12

112

119

1/215

5

خشککن لباسها

118

71

1/1625

1

ماشین لباسشویی

114

91

1/211

1

ماشین ظرفشویی

حاصل از حل مسئله بهینهسازی با و بدون درنظر گرفتن قابلیت تامین

45

41

1/111

2

قهوهساز

بار خانگی توسط  ،PHEVدر جداول ( )1و ( )4قابل مشاهده است.

با کمینهسازی هزینه پرداختی مشترک در طی روز صورت میگیرد.
بازههای عملکرد برای وسایل پاسخگو ،بازههای عملکرد پیشنهادی
برای وسایل غیرپاسخگو ،و سطح مصرف سیستم گرمایش در هر بازه

جدول ( :)9بازههای عملکرد وسایل در حالت اول بدون قابلیت تأمین بار
جدول ( :)2سطو تعرفه .TOU

پلههای

پلههای زمانی

پلههای زمانی

زمانی -61

 61-41و

 42-1و

121

118-121

144-119

14/95

2

11/45

1

3/17

بازههای عملکرد

وسیله

 42-18و 144-141

جاروبرقی

 92-74و 144-111

تلویزیون

 119-98و 144-121

کامپیوتر شخصی

 126-121 ،122و 112

خشککن لباسها

98-96

ماشین لباسشویی

118-116

ماشین ظرفشویی

42-41

قهوهساز

] [ DOI: 10.22052/9.2.74

T3

T2

T1

3

توسط .PHEV
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وسیله

موجب تحمیل هزینه قطعی  18/16سنت برای مشترک میگردد .حالت

Ea

numa
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بر این وسایل ،سیستم گرمایشی خانه بهعنوان وسیلهای پاسخگو که

تأثیر خانههای هوشمند در مدیریت و کاهش مصرف انرژی الکتریکی
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جدول ( :)۴بازههای عملکرد وسایل در حالت دوم با قابلیت تأمین بار

شارژ باتری  2/8کیلووات ساعت است .بنابراین PHEV ،در ساعات

توسط .PHEV

پایانی روز شارژ میشود تا سطح شارژ باتری را به  1/9کیلووات ساعت از

بازههای عملکرد

وسیله

 41-18و 144-119

جاروبرقی

 114-88و 144-118

تلویزیون

پیش تعیینشده برساند .همانگونه که در جدول ( )6آمده است با درنظر
گرفتن قابلیت تأمین بار خانگی توسط  ،PHEVباتری عالوه بر شارژ در
ساعات تعرفه پایین ،در زمانهای تعرفه باال دشارژ میشود .این موضوع به

 112-111و 144-121

کامپیوتر شخصی

125 ،121و112-111

خشککن لباسها

کاهش هزینه پرداختی خواهد انجامید .هزینه پرداختی مشترک بدون قابلیت

99-97

ماشین لباسشویی

تأمین بار و با قابلیت تأمین بار توسط  ،PHEVبه ترتیب 115/12 ،و

112-111

ماشین ظرفشویی

42-41

قهوه ساز

 112/98سنت در روز است که در مقایسه با حالت اول کاهش یافته است.

پایینتر در بازههای زمانی مجاز عملکردشان است .برنامهریزی شارژ و
دشارژ  PHEVدر جداول ( )5و ( )6نشان داده شده است.
جدول ( :)۵شارژ/دشارژ  PHEVدر حالت اول بدون قابلیت تأمین بار
خانگی توسط .PHEV
شارژ خودرو الکتریکی)(kW

بازههای عملکرد

1/4

87-8

1

81

1

891-83

1/4

 893و 8۴۴

1

8۴8

1/4

 8۴2و 8۴9

 ،PHEVدر شکل ( )1نمایش داده شده است .پیک بار خانگی بدون و
با قابلیت تأمین بار توسط  PHEVبه ترتیب  1/4و  1/8کیلووات است که
در هر دو مورد کمتر از حالت اول است .در حالتی که قابلیت تأمین بار
خانگی توسط  PHEVوجود دارد PHEV ،در ساعات تعرفه باال دشارژ
میشود و برای جبران در ساعتهای تعرفه پایین ،بیشتر نسبت به حالتی
که قابلیت تأمین بار وجود ندارد شارژ میگردد که این مهم ،به بیشتر شدن
پیک بار در ساعات پایانی شب میانجامد.
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همانگونه که از نتایج برمیآید ،عملکرد وسایل در زمانهایی با تعرفههای

همچنین ،بار خانگی با قابلیت تأمین بار و بدون قابلیت تأمین بار توسط

جدول ( :)6شارژ/دشارژ  PHEVدر حالت دوم با قابلیت تأمین بار
خانگی توسط .PHEV
دشارژ خودرو الکتریکی)(kW

بازههای عملکرد

1/4

8

1/4

23-22

حالت سوم :در این حالت فرض میشود که بار خانه از پله زمانی  115به

1

92

1/4

9۵-98

مدت  2ساعت 12 ،پله زمانی ،تا پله  126قطع شود .نتایج اعمال مدیریت

-1/4

822-31

-1/4

829-828

-1/1

823-82۴

-1/2

828-882

توجه به اینکه ،ارزش انرژی ازدسترفته وسایل 21 ،سنت به ازای هر

1/4

 898 ،821 ،826 ،822و 892

1/8

899

کیلووات ساعت است و از تعرفه برق در هر زمانی بیشتر استPHEV ،

1/4

8۴۴-8۴2

در حالتی که قابلیت تأمین بار توسط  PHEVوجود ندارد PHEV ،در
شارژ کامل داشته باشد .این پلههای زمانی همگی از زمانهای تعرفه
پایینتر هستند .همچنین ،پس از ورود  PHEVبه خانه در پله زمانی ،96

به روز میشود .همچنین پس از اتمام قطعی بار در بازه  ،126مجددا بار
خانگی بر اساس اطالعات بهروز شده از عملکرد وسایل بهروز میشود .با

تالش میکند که تا حد ممکن برق وسایلی را که در حالت دوم
پیشبینیشده بودند در بازه  126-115روشن باشند ،تأمین کند .با توجه به
زمان سوئیچینگ برابر با  1/15یک پله زمانی هزینه قطعی بار برابر با 1/2
سنت حاصل میشود .این میزان هزینه قطعی با مقایسه با هزینه
محاسبهشده در حالت  18/16( 1سنت) ،تأثیر مدیریت بار خانگی
پیشنهادشده بر کاهش هزینه قطعی را نشان میدهد .همچنین شکل ()4

] [ DOI: 10.22052/9.2.74

پلههای زمانی  17-1شارژ میشود تا باتری خودرو برای خروج از خانه

بار خانگی تا پله  114همانند حالت پیش است .در پله  ،115برنامهریزی
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شکل ( :)9نمودار بار خانگی در حالت دوم.
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نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

نمودار بار خانگی در حالت سوم را نشان میدهد .بر این اساس پیک بار

پرداختی و پیک بار با درنظر گرفتن تعرفههای مختلف جهت مقایسه در

خانگی برابر  1/16کیلووات است که برحسب انتظار کمتر از حالت اول

جدول ( )8خالصه میگردد.

میباشد .همچنین هزینه پرداختی برابر  117/78سنت بوده که اندکی بیش
از هزینه پرداختی در حالت دوم است .این نتیجه نشان میدهد با وجود

جدول ( :)1نتای اجرای مدیریت بار خانگی با در نظر گرفتن تعرفههای

وقوع قطعی بار و انحراف از برنامه بهینه از نظر هزینه پرداختی در حالت

مختلف برق.

دوم ،مدیریت بار خانگی در حالت سوم مانع از افزایش بیش از اندازهی
هزینه پرداختی شده است .بدین ترتیب مقایسه نتایج شبیهسازی برای سه
حالت ارائهشده مسئله مدیریت بار خانگی ،در جدول ( )7نشان داده شده
است.

پیک بار()kW

هزینه پرداختی
)(¢/day

تعرفه

2/8

118/775

IBR

1

118/511

TOU+IBR

نتایج نشان میدهدکه با درنظر گرفتن  ،IBRبار در طی روز پخش
میشود و همانگونه که مالحظهه مهیگهردد پیهک بهار نیهز بهه شهکل
قابلمالحظهای کاهش مییابهد .متعاقبها ،هزینهه پرداختهی و پیهک بهار
نسبت به حالتی که تعرفه  TOUدر نظر گرفتهه مهیشهود بهه ترتیهب،
 %11/5و  %21کاهش مییابد.
برای جمعبندی نتایج شبیهسازی بهطور خالصه میتوان گفت کهه
در حالت اول با توجه به وجود قطعی برق و وقوع زمان قطعهی بهرای

شکل ( :)۴نمودار بار خانگی در حالت سوم.

وسایل مختلف ،همچنین غیرقابل کنترل بودن بار و عدم امکهان تهأمین
بار خانگی توسط  ،PHEVحالتی بدون اعمال مدیریت بار خهانگی در

جدول ( :)7مقایسه سه سناریو.
پیک بار

هزینه
پرداختی

()kW

(¢/da
)y

4/415

171/99

1/4

115/12

1/8

112/98

1/16

117/78

قابلیت

قطعی بار

تعرفه

عدم حضور

پله زمانی

PHEV

126 -115

TOU

تأمین بار

حاالت
مسئله

نظر گرفته میشود که علیرغم به کارگیری روش قیمهتگهذاری،TOU
منجر به تحمیل هزینهای باال برای مشهترک مهیگهردد .در حالهت دوم
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1/8

112/98

TOU

برخالف حالت اول ،قطعی صورت نمیگیرد که در نتیجه برنامهریهزی
برای مدیریت بار با تعریف بازههای عملکرد برای تمامی وسایل انجام
 PHEVبررسی شده که نشان از بهینه بودن قابلیت تهأمین بهار توسهط
 PHEVدر این حالت دارد.
از طرفی این نتیجه حاصل میشود که هزینه پرداختی مشهترک بها

عدم حضور
PHEV
ندارد

TOU

2

حضور

تعرفه  ،TOUحتی در حالت عدم قابلیهت تهأمین بهار خهانگی توسهط
 ،PHEVدر مقایسه با حالت اول کاهش یافته است .پیک بهار خهانگی
نیز نسبت به حالت اول کمتر شده است .در حالت سوم قطعی درنظهر

PHEV

گرفته میشود ،اما بهرخالف حالهت اول برنامههریهزی بهینههای بهرای
مدیریت بار با حضور  PHEVوجود دارد که این امر را میسر میسازد

حضور

پله زمانی

PHEV

126 -115

TOU

9

که میزان هزینه قطعی در مقایسه با حالت اول کاهش یابد .بهعالوه ،در

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.1.2

8

گرفته و همچنین شرایط قابلیت و عدم قابلیت تأمین بار خانگی توسط

این حالت پیک بار خانگی و هزینه پرداختی با تعرفه  TOUنسبت بهه

در این بخش ،تالش میشود که تأثیر بهکارگیری قیمتگذاری  IBRو

قطعی بار در این حالت ،هزینه پرداختی تنها اندکی بیش از حالت دوم

همچنین ترکیب  IBRو  TOUکه در مراجع پیشین نیز مورد توجه بوده

است که دلیل آن تأثیر مدیریت بار خانگی پیشنهادشده مهیباشهد.

است ،بر نتایج مدیریت بار خانگی مورد مطالعه قرار گیرد .نتایج هزینه

در قسهمت آخهر کهه بهصهورت مجهزا بیهان شهده ،ههدف مقهایسههه

] [ DOI: 10.22052/9.2.74

حالت اول کاهش یافته است .اما باید توجه داشت که علیهرغم وجهود
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تأثیر خانههای هوشمند در مدیریت و کاهش مصرف انرژی الکتریکی
قیمتگذاریهای مختلف بر برنامهریزی مدیریت بار خانگی مهیباشهد
که نشان میدهد ،ترکیب  IBRو  TOUمنجر به کاهش هزینه پرداختی
و پیک بار نسبت به روش قیمتگذاری  ،TOUمیگردد.
در این بخش ،جههت اعتبارسهنجی نتهایج حاصهل از تعرفههههای
مختلف ،مقایسهای کیفی بها نتهایج [ ]26انجهام مهیشهود .در [ ]26دو
سناریو متفاوت جهت مقایسه نتایج حاصل از الگوریتم چند مشترک با
اولویت بار (MULP)1ارائه میگردد .در سهناریوی اول تعرفهه TOU

درنظر گرفته میشود که جزئیات آن در [ ]26ارائه گردیهده اسهت .در
حالت اول این سناریو تعرفه ( TOUبدون کنترل مصهرف انهرژی) بها
یک روز تابستانی و قسمت پائین ،تغییهرات در یهک روز زمسهتانی را
نشان میدهد .نمودارهای میله ای زرد و قرمزرنگ نشهانگر میهزان بهار
برای هر دو تعرفه نهرخ ثابهت و  TOUبهوده ،درصهورتیکهه منحنهی
آبیرنگ مربوط به هزینه پرداختی با تعرفه ثابت و منحنی مشکیرنهگ
مربوط به هزینه پرداختی با تعرفه  TOUمیباشند.
شکل ( )5نشان میدهد استفاده از تعرفه  TOUدر فصهل تابسهتان
باعث کاهش  1/7درصدی هزینه پرداختی نسبت به تعرفه نهرخ ثابهت

شکل ( :)۵تأثیر استفاده از تعرفه  TOUروی مصرف و هزینه برق.
2

درصدی هزینه پرداختی نسهبت بهه تعرفهه  TOUخواههد گردیهد .از

دو حالت در نظر گرفته شده است .در هر دو حالت بارهای قابلکنترل

طرفی میزان مصرف انرژی در تمام زمانها یکی است و ههیچ اقهدامی

شامل ماشین ظرف شوئی ،خشک کن لبهاس ،پمهپ آب ،آبگهرمکهن،

در جهت انتقهال بارههای غیرضهروری بهه زمانههای ارزانتهر صهورت

 PHEVو تهویه درنظر گرفته میشوند .در ادامه جهت مقایسه حالهت

نمیگیرد .هرچند ،قیمت برق در ساعات اوج مصرف در تعرفه TOU

دوم لحاظ میگردد .در این حالهت ،دو روش مهدیریت تقاضها شهامل

به میزان قابلتوجهی بیشتر از تعرفه نرخ ثابت در همان زمان است کهه

خاموش کردن و شیفت بار به همهراه مهدلههای تعرفهه  RTPو IBR

این موضوع نیازمند ارائه روش کنتهرل مصهرف بهرق در سهاعات اوج

آورده میشوند .با توجه به قیمتگذاری  ،RTPقیمت برق میتواند در

مصرف میباشد.

زمانهای کوتاه تغییر کند که این موضوع قیمتگذاری را نسبت به مدل

در این سناریو الگوریتم مدیریت انرژی خانه بارهای غیرضهروری

 TOUانعطافپهذیرتر خواههد کهرد .بنهابراین وقتهی از RTP + IBR

را در ساعات اوج مصرف به ساعات کمهزینهتر شیفت داده تها هزینهه

استفاده میشود ،بر اساس مصرف انرژی کل ،قیمتههای بهرق داخهل
1

برق و مجموع میزان مصرف را کاهش دهد .بدین منظور حد تقاضهای

همان دوره متفاوت میباشند .وقتی انرژی مصهرفی کهل از  1/5کیلهو

 1/5کیلووات در ساعات اوج مصرف برای هر دو فصل ثابهت فهرض

وات بین سهاعات  6تها  12بعهد از ظههر در ههر دو فصهل تابسهتان و

میگردد [ .]26طراحی انعطافپذیر الگوریتم مدیریت انرژی خانه ایهن

زمستان فراتر رود ،یک سهطح از تعرفهه  IBRبکهار مهیرود .بنهابراین
4

امکان را به مشترکین میدهد تا برای کاهش مصرف انهرژی روزانهه و

کنترل کننده  ،مشترکین را بر اساس شرایط تعریهفشهده در الگهوریتم

کاهش هزینه برق خود انتخابهای گوناگونی داشته باشند.

 MULPخاموش خواهد کرد .شکل ( )6تأثیر این الگهوریتم بها روش
مدیریت تقاضا به همراه قیمهت گهذاری توسهط  RTP + IBRجههت

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.1.2

خواهد شد .برعکس ،در فصل زمستان تعرفه نرخ ثابت باعث کاهش 9

در [ ]26در سناریوی دوم ،برای قیمتگذاری زمان واقعی )(RTP

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-18

تعرفه نرخ ثابت مقایسه میشود .در شکل ( )5قسمت باال ،تغییرات در

حداقل کردن مصرف (و هزینه) روزانه انرژی را نشان میدهد.
] [ DOI: 10.22052/9.2.74
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2. Real Time Pricing
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4. Controller
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نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
باعث خواهد شد تا مشترکین از طریق یک روش بهینهتر میزان مصرف
انرژی خود را مدیریت نمایند.
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بعالوه ،تأثیر در نظرگرفتن تعرفهگذاریهای مختلف نشان میدهد کهه
افزودن تعرفه  IBRبر  TOUموجود نه تنها هزینه پرداختی را کهاهش
شکل ( :)6تأثیر استفاده از تعرفههای  RTP+ IBRروی مصرف و هزینـه

میدهد ،بلکه پیک بار را نیز محدود مهیکنهد .در ادامهه ایهن پهژوهش

برق.

میتهوان وسهایل خانهه هوشهمند را بهه دو دسهته قابهل تغذیهه و نیهز

میتهوان نشهان داد کهه ترکیهب  TOU+IBRیها  RTP+ IBRباعهث

تقسیمبندی نمود که نویسندگان این مقاله سعی در بهبهود ایهن امهر در

کاهش قابلتوجهی در میزان مصرف انرژی (مخصوصا در زمانهای اوج

پژوهشها و مقاالت آتی دارند تها بها افهزودن شهرایط جدیهد و ارائهه

تقاضا و مصرف) و هزینه پرداختی خواهد شهد .همچنهین ایهن قضهیه

راهحلی برای مسأله فوقالذکر ،مدلسازیهای مربوطه انجام گیرد.
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