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نتایج

مقدمه
از افزایش میزان مصرف انرژی در سال های اخیر و تولید گاز های گلخانه ای ناشی

فناوری هایی . تبدیل شده است21آن به یکی از نگرانی های اساسی بشر در قرن 
حیط مانند تولیدات پراکنده و خودروهای الکتریکی هیبریدی به کاهش آلودگی م

ان همچنین گسترش سیستم های مدیریت انرژی خانه امک.زیست کمک می کند
.مدیریت بهینه تر انرژی را فراهم می کند

یک هدف این پروژه مدیریت توان بارهای خانگی و کمینه سازی قبض برق مصرفی
ک، باتری مدل خانوار با استفاده از منابع تولید پراکنده توربین بادی، پنل فوتوولتائی

گزارش نهایی آماده گردیده LaTeXپباده سازی و با   Rسازی و در نرم افزار 
.است

جمع بندی
ت پذیر روش های مدیریت بارهای خانگی با جابجایی زمان استفاده از بارهای شیفبااستفاده از 

مینه جلوگیری کرد و با کاز ایجاد پیک در شبکه و خاموشی می توان بر اساس اولویت شان 
رفی خانه قدرت و منابع پراکنده، قبض برق مصبا کاهش برق دریافتی از شبکه سازی هزینه 

.انجام دادشایانی در کاهش آلودگی های زیست محیطی کاهش داد و در نتیجه کمک 
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بادیتوربین•
بادسرعتباایرابطهتوانبادیتوربیندر

دربادسرعتکهزمانیکهداردمنطقهدر
روشنقابلیتتوربینباشد؛زیرشکلمحدوده

.داردراانرژیتولیدوبودن

پنل خورشیدی•

یزان توان یک پنل فوتوولتائیک به م
ه تابش دریافته شده از خورشید وابست

.  است

HEMSسیستم مدیریت انرژی خانه •

با توجه به حفظ مصرف انرژی خانواربرای 
محدودیت های مشخص شده در ساعات 

ده پیک و با توجه به اولویت بار تعیین ش
ده کاربر از این الگوریتم استفاده شتوسط 

.است

بهینه سازی تابع هزینه •
𝐽 =

𝑡=1
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൫𝑎𝑡 ҧ𝑝 + 𝑏𝑡) × 𝑝𝑛
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𝑠. 𝑡. ቊ
0.25 ≤ 𝑠𝑜𝑐 ≤ 0.9
0.3 ≤ 𝑞 ≤ 7

افگرالگوریتم های توزیع شده برای بازی های همگرا در •
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، توان مصرفی یک خانه و شبکه شبیه سازی PV ,WTدر نمودار های زیر توان خروجی 
باتری با توجه به محاسبات مربوط به کمینه سازی تابع هزینه توان کل خروجی و. شده است

.  را در شکل آخر مشاهده می کنیم

بررسی توان کل خانوارلباسشویی

در آن زمان

وسایل الکتریکی با پایین ترین

.خاموش میکندرااولویت 

آیا کمتر از محدودیت های 

تقاضا در زمان فعلی است؟
سیگنالی را برای لباسشویی میفرستد 

.و لباسشویی روشن می شود

خیرآری

HEMS

ن فرض می شود که ای. این پروژهش یک ساختمان هوشمند در نظر گرفته شده استدر 
ین ا. ساختمان ریزشبکه مخصوص خود را داشته و می تواند انرژی را در محل تولید نماید

تری ریز شبکه شامل منابع انرژی پراکنده همانند پنل خورشیدی ، توربین بادی و با
ند همچنین دارای یک سیستم مدیریت انرژی برای تعدادی لوازم خانگی مان.  می باشد

.می باشد... ماشین لباسشویی ، خودروی هیبریدی، ماشین ظرفشویی و 
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