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  No. 13-F-EEM-1301 

ي  ها انرژي در ریزشبکه هوشمند گیري براي مدیریت مدل تصمیم

 مسکونی
 

 مقدم  خانی، امجد انوري امیر قاسم کیان، اشکان رحیمی حسن منصف، فرید فرمانی، مهدي پرویزي مساعد،

 ي برق و کامپیوتر دانشکده
 دانشگاه تهران
 تهران، ایران

 
 

هوشمند براي ک سیستم مدیریت انرژي در این مقاله ی —چکیده 

قطعی  ریزي ي مسکونی ارائه شده است. یک برنامه یک ریزشبکه

تعیین شده است. همچنین مدل براي تعیین نقاط کار ریزشبکه  ساعتی24

بندي  الیش و دستهکاوي براي تقلیل، پا هاي داده ارائه شده از روش

گیري پیشرفته استفاده  هاي اندازه از سیستم حاصل هاي قدیمی داده

با  ي کارکرد ریزي نایقین براي تعیین نقاط بهینه یک برنامهعالوه  بهند. ک می

نتایج عددي کارآمدي مدل مورد نظر ارائه شده است.  نیز ي ریسک کمینه

 کنند. را تصدیق می

گیري؛  هاي اندازه ؛ سیستم)DC(ي  ریزشبکه —هاي کلیدي  هواژ
 ژي.انر هوشمند کاوي؛ مدیریت تصادفی؛ داده  ریزي برنامه

 مقدمه  .1

ایفا  موجودهاي  انرژي شبکه مصرفها نقش مهمی را در  ساختمان
سوم کل مصرف انرژي و بیش از دو سوم عنوان مثال بیش از یک  به .کنند می

بنابراین  .]1[ در آمریکا مربوط به این بخش است ،مصرف انرژي الکتریکی
دسین و ها به عنوان موضوعی مهم براي مهن مدیریت انرژي در ساختمان

هاي قدرت مطرح شده است. با توجه به جوانب اقتصادي و  محققین سیستم
هاي جدیدي در این زمینه مورد  زیستی مسأله نیاز است که فناوري یطمح

هاي  ي همزمان فناوري امکان استفاده )DC(هاي  استفاده قرار گیرند. ریزشبکه
 بردار ا براي بهرهسازهاي مناسب ر تولید انرژي همراه با ذخیره تجدیدپذیر
جهت تأمین بارهاي خانگی  )AC(هاي مرسوم  در شبکهکنند.  فراهم می

که درصورت استفاده  هستیم حال آن )DC(به  )AC(نیازمند تبدیل انرژي از 
طور مستقیم قادر به تأمین  ها به تولیدکننده )DC( ي از سیستم ریزشبکه

ل) که نتیجه ي آن بازدهی هاي مبد هستند(بدون نیاز به سیستم )DC(بارهاي 
 .]3و2[ هاي مبدل است باال و کاهش تلفات مربوط به بخش

هـاي   دلیـل نـایقینی   ي همزمان از منابع گوناگون انـرژي بـه   استفادههنگام اما 
خوریم که  ها به برخی مشکالت برمی هریک از این بخش مربوط به عملکرد

باشـند. تعـداد    رفع می با استفاده از یک سیستم مدیریت هوشمند انرژي قابل
برخی از مقاالت  اند. حال در مقاالت معرفی شده ها تا به  زیادي از این سیستم

یـک  ] 6[ي  مقالـه  در .]8-6[ اند ریزي هماهنگ بخش تولید پرداخته به برنامه
کـاربرد در   جهتتکنولوژي تولید پراکنده  4برداري از  ریزي براي بهره برنامه

] 7[ي  سود مصرف کننده ارائه شده است. در مقالهیک خانه با هدف افزایش 
نایقین هاي  انرژي با استفاده از مدلکم  ي مدیریت انرژي یک ساختمان مسأله

هاي مدیریت سمت بار  و قطعی حل شده است. برخی مقاالت دیگر به روش
یک سیستم مدیریت انرژي خانگی با تمرکز  ]9[ي  . مقاله]13-9[ اند پرداخته

با هدف کمینه کردن پیک بار خانگی بـا   و مصارف لوازم خانگیروي کنترل 
 ]10[ي  در نظر گرفتن رفاه ساکنین خانه معرفی کرده اسـت. همچنـین مقالـه   

کنـد کـه    اي براي استفاده از لوازم خانگی ارائـه مـی   یک الگوریتم دو مرحله
اساس آن حداقل پرداخت براي مصرف کننده و راحتی ساکنین اسـت. ایـن   

هـا تصـدیق    را در کاهش هزینهگویی بار  هاي پاسخ تأثیر مثبت برنامه مقاالت
 د.کنن می

دلیل افزایش نیاز به خودرو توسط بشر آالینـدگی همـراه بـا     بهاز سوي دیگر 
هـاي فسـیلی مـورد     سـوخت  همچنـین این مصرف نیز رو به افزایش اسـت.  
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ـ  استفاده در خودروهاي مرسوم رو به کاهش است لذا در آینده ه چنـدان  اي ن
 .گیر این خودروها در سیستم قدرت خواهیم بود دور شاهد حضور چشم

بـرداري مناسـب نیـاز اسـت خودروهـاي       یک بهـره  داشتن منظور بنابراین به
هیبریدي را که به عنوان باتري هاي متحرك قابل فرض هسـتند در مـدل در   

 ].16-14[ نظر بگیریم
هاي  گوناگون در ریزشبکه داده هاي گیري از فناوري از سوي دیگر هنگام بهره

 ایـن  گیري حاصل خواهد شـد کـه کـار بـا     هاي اندازه فراوانی توسط سیستم
کـاوي بـراي رفـع ایـن      هـاي داده  مشکل خواهد بود. لذا روش ها داده حجم

 شوند. مشکل معرفی می
کـاوي بـراي مـدیریت     گیـري مبتنـی بـر داده    مدل تصـمیم یک  این مقالهدر 

ي  شود. مدل ریزشبکه ارائه می (DC)ي خانگی  شبکهیک ریز هوشمند انرژي
هاي خورشیدي، باتري، سلول سوختی و  مورد نظر در سمت تولید شامل پنل

گویی بار نیز در ایـن مـدل در نظـر     هاي پاسخ برنامهباشد.  اتصال به شبکه می
بـرداري و ریسـک    بهـره   هدف این سیستم کمینه کردن هزینهشود.  گرفته می

در بخـش دوم مـدل    ي مقاله به ایـن ترتیـب اسـت:    است. ادامه همراه با آن
شود. در بخـش   هاي مختلف آن معرفی می ي مورد نظر شامل بخش ریزشبکه

سازي ریاضی مسأله آورده شده است. بخش چهـارم شـامل نتـایج     سوم مدل
گیري در  باشد. در نهایت نتیجه در این مقاله می  مورد مطالعهعددي و تشریح 

 ارائه شده در این مقاله بیان شده است.مورد مدل 

 )DC(ي  مدل ریزشبکه .2
و بخش دوم  تجهیزاتاصلی است که بخش اول  ي الیهاین مدل شامل دو 

 اند. در ادامه این دو بخش تشریح شده گیرد. را در برمی تجهیزاتکنترل این 

 ي تجهیزات الیه .2,1
اند. همچنین  قرار گرفته هاي موجود بارها و  تولید کنندهبخش اول، در  

گیر نیز در این بخش قرار دارند که اطالعات الزم را از  هاي اندازه سیستم
هاي خورشیدي، پیل  (پنل ها تجهیزات مختلف از جمله بارها و تولیدکننده

هاي کنترلی سیستم  بخش ي ها را براي استفاده آنگرفته و  سوختی، باتري)
و (DC-DC) هاي ل مبدلهاي انرژي (شام همچنین مبدلکنند.  می فراهم

(AC-DC)( .نیز در این الیه قرار دارند 

 ي کنترل تجهیزات الیه .2,2
هایی که روي تولید  کننده کنترلی شامل دو قسمت است. کنترل بخش

ي مرکزي ریزشبکه  قرار دارند و کنترل کننده (LC)و بارها  (MC) ها کننده

ي  کننده این کنترل رد رود. شمار می به نیز عنوان مغز متفکر ریزشبکه که به
شود که وظایف متعددي  افزار مدیریت انرژي استفاده می مرکزي از یک نرم

ها را  بر اساس این داده گیري ها، پردازش و تصمیم آوري داده از جمله جمع
هاي مختلف  هاي کنترلی براي قسمت در نهایت سیگنال دارد.بر عهده 

نمایش داده شده  1ل در شکل این مد شود. ریزشبکه از این قسمت تعیین می
 شود: حالت عملکردي سیستم مدیریت انرژي تشریح می  در ادامه است.

 
 . سیستم مدیریت انرژي ریزشبکه مسکونی1شکل

 ساعته 24ریزي  آیند برنامهفر
این فرآیند میزان مشارکت هر یک از واحدهاي تولیدات پراکنده و بارها را 

این بخش  کند. دي آینده تعیین میساعت عملکر 24صورت ساعتی تا  به
 ي زیر است:ها شامل ماژول

 ها و پایگاه داده گرها حسمدیریت 

پس  کند و آوري می گیري جمع هاي اندازه ها را از سیستم این ماژول ابتدا داده
 یک از تجهیزات موجود در ریزشبکه از تخصیص یک کد شناسایی به هر

هاي مورد  داده در نهایت کند. می یک پایگاه کامل داده براي سیستم فراهم
 شود. ریزي براي بخش پردازش فراهم می نیاز جهت برنامه

 پردازش داده

هاي خراب  روند پردازش در سه بخش اصلی انجام می شود. ابتدا داده
ها،  (گم شده یا نامتعارف) با تعیین یک باند مشخص براي مقبولیت داده

شوند. در بخش بعد پس از  می هاي مناسب جایگزین شناسایی و با داده
و  ها (از جمله میانگین، واریانس یا نقاط اکسترمم) انتخاب برخی شاخص

بندي  دسته با قوانین مشخصی ها ، دادهها تعیین الگوهایی متشکل از آن
به قوانین حاکم بر هر  توجهي جدید با  حال در صورت ورود داده شوند. می

با بینی  فرآیند پیشدر بخش سوم ند. شو ي مربوطه وارد می دسته به دسته

 2  
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روند  شود. بایگانی و روش بردار پشتیبان انجام میهاي  هداستفاده از دا
 پردازش داده در فلوچارت بیان شده است. 

 يگیر تصمیم

سازي و مدیریت ریسک را در سیستم  بهینه گیرنده ماژول تصمیم
بینی شده  مترهاي پیشگیر از پارا مدیریت انرژي بر عهده دارد. ماژول تصمیم

تولید و ریزي بهینه واحدهاي مختلف  از بخش پردازش داده براي برنامه
-کند. آنالیز ریسک براساس روش معروف میانگین مصرف استفاده می

با تحلیل  (DC)ي  کردن ریسک عملکرد ریزشبکه  واریانس جهت کمینه
 .سناریوهاي نایقین گوناگون انجام گرفته است

 ضی مسألهسازي ریا مدل .3
 ریزي بهینه براي مدیریت انرژي در یک در این مقاله یک برنامه

و  (AC)ي مختلف و بارهاي  شامل تجهیزات تولیدکننده (DC)ي  ریزشبکه
(DC)  .ریزي براي دو حالت قطعی و تصادفی صورت  برنامهارائه شده است

ها و ریسک  هزینههدف از این سیستم کمینه کردن پذیرفته است. 
اقتصادي  ، زیست محیطی وبرداري ریزشبکه، با در نظر گرفتن قیود فنی بهره

 است. 

 قطعی يساز  بهینه ي مسأله .3,1

 ساعتی24ریزي  فرآیند برنامه
گیري  ي تصمیم ساعتی براي مسأله24ریزي  صورت ریاضی برنامه هب

تابع هدف اقتصادي است در شرایطی که قیود قنی سازي  عبارت از کمینه
کمینه کردن تابع ز ارضا شود. در این بخش تابع هدف شامل متعدد موجود نی

هدف اقتصادي عملکرد واحدهاي گوناگون و توان مبادله شده با شبکه با در 
ي آالیندگی در محاسبات است. تابع هدف اقتصادي  نظر گرفتن تابع جریمه

سازي شده  صورت زیر مدل به )10) تا (2(همراه با قیود  )1(مورد نظر در 
 .است 

)]}(|)(|[{

)]()([min

1
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 ي انرژي الکتریکی ب)هزینه

 :)واحدهاي تولیدپراکنده1

صورت یک تابع خطی از  واحدهاي تولیدپراکنده به ي هزینهعموما تابع 
 .شود ها بیان می توان تولیدي آن
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tکه در آن مقادیر مثبت و منفی
GPي خرید از دهنده نشانترتیب  به/ 

 .فروش به شبکه هستند

 :آالیندگی ي جریمه تابعج)

صورت یک تابع خطی که وابسته به تولید واحدهاي  طورکلی به به
  شود. تولیدکننده است، مدل می

ttt PPE βα +=)(  (5) 
 ساز انرژي قیود حاکم بر کنترل سیستم ذخیرهد)

1 .
.

t t
t t t t Ess d
Ess Ess c Ess c

d

P z
SOC SOC P zη

η
+ = + −  (6) 

1≤+ t
d

t
c zz  (7) 
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 ه)قیود حاکم بر واحدهاي تولید پراکنده و توان مبادله شده با شبکه

DG
t

DGDG PPP ≤≤  (9) 

G
t

GG PPP ≤≤  (10) 

 سازي تصادفی ي بهینه مسأله .3,2

هاي  در این مقاله، مدل قطعی ذکر شده جهت در نظر گرفتن نایقینی
سازي تصادفی  ي بهینه صورت یک مسأله همراه با فرآیندهاي تصادفی، به

بسط داده شده است. این فرآیندها شامل شرایط جوي، الگوي بار مصرفی و 
بکه است. در نتیجه سه عامل نایقینی ذکرشده قیمت برق خریداري شده از ش

 در این مقاله در نظر گرفته شده است.

کارلو  تصادفی با روش مونتاي از سناریوهاي  در این راستا مجموعه
تعداد به  (K-means)توسط روش  ،اند. پس از تولید سناریوها تولید شده

]. 17[ یرندگ هاي مشخصی قرار می اي کاسته شده و در گروه قابل مالحظه
شمار  ي سناریوهاي موجود در آن گروه به مرکز هر گروه به عنوان نماینده
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براي  )18(واریانس با استفاده از -رود. در نهایت تحلیل میانگین می
صورت ترکیبی از  پذیرد. تابع مورد نظر به سناریوهاي کاسته شده انجام می

 تعریف شده است. )20) تا (18ي انرژي در ( میانگین و واریانس هزینه

min ( ( ), ( )) ( ) ( )UF E J Var J E J B Var J= + ×  (18) 
 آن: که در
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 ).10تا ( )2مقید به (

د. شو نیز خوانده می (IOR)) با نام اندیس ریسک 18تابع مذکور در (
 (که به نام اندیس (B)مه ریسک اندیس مورد نظر با یک ضریب جری

شود. این اندیس میزان  شود)، تنظیم می ناسازگاري ریسک خوانده می
تأثیر هاي بعدي  در بخش]. 18کند [ گیر را بیان می پذیري تصمیم ریسک

 صورت جداگانه بحث خواهد شد. به (IOR)مترهاي گوناگون روي اپار

 تحلیل و شبیه سازي .4
اکنده ي سیستم مورد مطالعه یک ساختمان مسکونی با منابع تولید پر

مختلف در نظر گرفته شده است. به این منظور، یک پیل سوختی با توان 
 10کیلووات، یک پنل خورشیدي با ظرفیت نصب شده ي  15نامی 

 10کیلووات ساعت و توان نامی  20کیلووات، یک باتري با ظرفیت 
کیلووات  16خودروي هیبریدي موجود در ساختمان با ظرفیت  4کیلووات ، 

شده است. به علت استفاده از سیستم برق رسانی مسکونی  ساعت لحاظ
کیلووات  4آمپر) توان شارژر خودروهاي هیبریدي تقریبا  16ولت و  230(

در نظر گرفته شده است. تبادل توان با شبکه نیز به علت محدودیت ظرفیت 
 کیلووات فرض شده است.  80خط متصل به اندازه 

دارد که پیشنهاد قیمت هر یک هایی دربرمنابع خود هزینه استفاده از این 
ي  به دست آمده است. ضرایب هزینه ]21و19[از این منابع بر اساس مراجع 

 8/7و 25/6 ،77/5سوختی، باتري و خودروهاي هیبریدي به ترتیب پیل
سازي از  که بهینه علت این در نظر گرفته شده است. بهکیلووات بر سنت 

ي  کردن هزینه ینههدف کم ست وشده ا فرضدیدگاه مالک ساختمان 
باشد ضریبی براي پنل خورشیدي لحاظ نشده است  برداري ساختمان می بهره
برداري،  کارگیري خودروي خود در بهره به جهت تشویق ساکنین براي بهاما 

از  همچنین شده است. منظور ها در ریزشبکه مناسبت دشارژ آن اي به هزینه

ده از منابع تجدید پذیر کم کردن میزان ي استفاجایی که یکی از مزایاآن
تابع  درنیز هاي ناشی از میزان آالیندگی  هزینهکمینه شدن باشد  آالیندگی می

میزان آالیندگی هر یک از منابع و ] 21[ نظر گرفته شده است. مرجع هدف
 شبکه را ارائه کرده است.

است. % فرض شده 94ي شارژ و دشارژ ذخیره سازها ثابت و برابر  بازده
و  %20سازها به ترتیب  عالوه بر این، حداقل و حداکثر حالت شارژ ذخیره

طور  % می باشد. مطابق با الگوي نیاز مالکان خودروهاي هیبریدي به100
صبح که مالکان نیاز به استفاده از  8معمول فرض شده است در ساعت 

 خودروها دارند، خودرو کامال شارژ شده باشد. عالوه بر این براي
خودروهاي مختلف که در شبکه موجود می باشد این مطالعات انجام شده 

 باشد ها و ریسک می خودروهاي مفروض در مدل هزینه 1است. جدول 
این خودروها بر اساس میزان استفاده ي مالکان در شبکه هاي مختلف ]. 15[

در یک ساختمان مسکونی ترکیبی از بارهاي مختلف موجود انتخاب شده اند.
باشد که برخی قابلیت قطع یا انتقال را دارا می باشند. به عبارتی دیگر، می 

برخی از بارها می توانند در برنامه هاي پاسخگویی بار شرکت کنند. بر 
عمده بارهاي مصرفی به تفکیک نمایش داده شده  2همین اساس در شکل 

 است.

 
.  منحنی بار ساختمان مسکونی مورد مطالعه2شکل   

 
 )(بر حسب کیلووات ساعت رفیت خودروهاي هیبریدي موجودظ. 1جدول

Type Car 
Light 
Truck 

PHEV10 3.5 4.3 
PHEV20 7.2 8.6 
PHEV30 10.9 13.1 
PHEV40 15.2 18.2 
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این بارها شامل سیستم تهویه مطبوع، آب گرمکن، ماشین لباسشویی، 
را قطع  ها (بارهایی که نمی توان آن ضروري شویی و بارهاي ماشین ظرف

به منظور شرکت در برنامه هاي پاسخگویی بار قیمت . ]20[ کرد) می باشند
طور که  باشد. همان سنت می 7/4ها  هر کیلووات مشارکت در این برنامه

شویی و آب گرمکن  ، ظرف ی مانند ماشین لباسشویییباشد بارها مشخص می
ي  ی مانند سیستم تهویهیمی توانند به زمان هاي کم باري منتقل شوند و بارها

 شوند.  مطبوع قابل قطع محسوب می

باشد به  ي مورد مطالعه ویرجیناي جنوبی در کشور آمریکا می منطقه
باشد که اطالعات  می PJMهمین دلیل بازاري که این منطقه در آن قرار دارد 

. تابش آفتاب براي این منطقه از ]22[بازار برق از آن استخراج شده  است 
میزان دسترسی به خودروهاي  .]23[ به دست آمده است NRELسایت 

براي ] 15[روزهاي داخل هفته نیز از مرجع  براي ساعات مختلفهیبریدي 
 .یک روز نمونه به دست آمده است

سازي  سیستم در دو حالت شبیه ،کاوي هاي داده ي اثر روش براي مشاهده
روي  2ر در بخش هاي مذکو شده است. سناریوي اول حالتی است که روش

کاوي  هاي داده ها اعمال نشده است و سناریوي دوم بیانگر اعمال روش داده
بینی  باشد. داده هایی که براي روز بعد پیش هاي گذشته می روي داده

باشند.  شوند شامل تابش خورشید، میزان بار مصرفی و قیمت شبکه می می
له أمسشوند.  بینی می یشهاي روز بعد بر اساس روش بردار پشتیبان پ داده
نویسی ترکیبی غیر  روش برنامه بهحل و  CPLEXي  وسیله سازي به بهینه

 ) نوشته شده است. MINLPخطی(

 مدل برنامه ریزي قطعی .4,1
در این مدل، سه پارامتر مفروض یعنی منحنی بار، قیمت روز آینده بازار 

ن تخمین زده ي روش بردار پشتیبا وسیله هاي خورشیدي به و میزان تولید پنل
) براي سه حالت آفتابی، ابري و بارانی در 11) تا (1شود. معادالت ( می

 شوند. روزهاي مشخصی حل می

میزان مشارکت منابع تولید پراکنده را براي تامین بار مفروض  3شکل 
در یک روز آفتابی مشخص بعد از اعمال داده کاوي نشان  2در شکل 

شود پنل خورشیدي، پیل سوختی  ه میطوري که در شکل دید دهد. همان می
منظور  ) به21-17و  14-10سازها در پیک قیمتی و بار( ساعت  و ذخیره

هاي  کنند. خودروهاي هیبریدي در زمان ها شروع به تولید می کاهش هزینه
هاي دیگر اقدام  ) اقدام به شارژ و در زمان24-22و  7-1باري (ساعات  کم

ي  سازي، هزینه ي بهینه ین پس از حل مسئلهکنند. عالوه بر ا به دشارژ می

اي ناشی از این  سنت و میزان انتشار گاز گلخانه 6/6139تامین انرژي 
چنین، میزان بار انتقال داده شده و  باشد. هم کیلوگرم می 7/899ساختمان 

ها  باشد که سود ناشی از آن کیلووات می 42/23و  74/13قطع شده به ترتیب 
 باشد. سنت در طول روز می 4/12و  12ترتیب  به

 
. توزیع بهینه ي منابع تولید پراکنده براي یک روز آفتابی نمونه بعد از 3شکل 

 اعمال روش داده کاوي
 

 کاوي  ها در دو حالت قبل و بعد از اعمال داده ي هزینه . مقایسه2جدول

Weather 
Cost before 

Data 
Mining(cent) 

Cost after 
Data 

Mining(cent) 

The effect of 
Data Mining 
on the Cost 

(%) 
Sunny 6474.22 6139.67 -5.16 
Cloudy 6598.25 6296.28 -4.57 
Rainy 6665.91 6377.94 -4.32 

 
هاي روزانه ساختمان را براي روزهاي آفتابی، ابري و  هزینه 2جدول 

مونه نشان هاي ن کاوي روي داده بارانی در دو حالت قبل و بعد از اعمال داده
ي انرژي در روز  شود هزینه دیده می 2طوري که در جدول  دهد. همان می

ي روز بارانی نیز از هر  باشد و هزینه ابري در قیاس با روز آفتابی بیشتر می
علت کاهش میزان  ها به باشد. این افزایش ي دیگر بیشتر می دو روز نمونه

شود  طوري که دیده می انچنین هم باشد. هم توان تولیدي پنل خورشیدي می
هاي تامین بار کاهش یافته است که این  کاوي هزینه بعد از اعمال روش داده

باشد. ذکر  بینی شده به مقدار واقعی می هاي پیش تر شدن منحنی به علت دقیق
ها  کاوي باعث کاهش هزینه این نکته الزامی است که اعمال روش داده

ها منجر به  ت کرد که اعمال این روشتوان به حقیقت ثاب شود اما می نمی
 گردد. ها به مقدار واقعی می زینهحرکت ه
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 مدیریت ریسک در مدل برنامه ریزي تصادفی .4,2
هاي ذکر شده در قسمت باال  له مطابق با عدم قطعیتأتابع هدف این مس

منظور داشتن تابع  به .شود به صورت ترکیبی از میانگین و واریانس بیان می
صورتی باشد که حداقل میانگین و   ریزي بایستی به امههدف مطلوب، برن

ها را ایجاد کند. در این راستا، شاخص ریسک به صورت  واریانس هزینه
نسبت  ،شود که براي دید بهتر تابعی خطی از میانگین و واریانس تعریف می

ي قبل نرمال شده است. در این  ي ثابت محاسبه شده در مرحله به  هزینه
میزان بار به عنوان عدم قطعیت فرض  و هاي تابش خورشید مرحله داده

سناریو با استفاده از  10000ریزي تصادفی، تعداد  شود. براي تحلیل برنامه می
بینی شده و انحراف معیار بین  منحنی تابع توزیع نرمال با میانگین مقدار پیش

ناریوها شود. این س % روي هر یک از پارامترهاي ذکر شده تولید می20تا  5%
ي بعدي این  شوند. در مرحله با استفاده از روش مونت کارلو تولید می

یابد. براي کاهش این  تایی کاهش می 1000ي  سناریوها به یک مجموعه
ي  لهأي بعد مس گردد. در مرحله استفاده می (K-means)سناریوها از روش 

قبل حل  هاي قسمت گرفتن تمام محدودیت ریزي تصادفی با در نظر برنامه
 شود.  می

ها در نوسانات  ینهي شاخص ریسک نرمال شده و متوسط هز . مقایسه3جدول 

 ها مختلف نایقینی
Scenario 
(%STD of PV  
generation and  
Load to  
their means) 

Ave Cost 
And NIOR  
 Before 
 Data mining 

Ave Cost 
And NIOR  
 in After  
Data mining 

Effect of  
Data mining  
on Ave Cost 
 And NIOR(%) 

10%, 5% 6694.04, 1.24 6351.08, 1.18 -4.98, -4.97 
10%, 10% 6743.89, 1.35 6369.32, 1.28 -5.02, -5.02 
15%, 10% 6750.69, 1.51 6406.73, 1.43 -5.06, -5.06 
20%, 10% 6756.71, 1.58 6487.66, 1.48 -5.07, -5.08 

ها را در حالت آفتابی براي  اخص ریسک هزینهمیانگین و ش 3جدول 
دیده  3که در جدول  طور دهد. همان کاوي نشان می قبل و بعد از اعمال داده

بینی تابش خورشید و بار مصرفی  شود با افزایش میزان خطا در پیش می
یابد. بنابراین با  ها و در نتیجه شاخص ریسک افزایش می متوسط هزینه

ها و شاخص ریسک کاهش  قیق مقدار متوسط هزینهبینی د داشتن یک پیش
کاوي  شود بعد از اعمال داده طوري که دیده می یابد. عالوه بر این، همان می

ذکر  بار دیگري متوسط و شاخص ریسک کاهش یافته است.  مقادیر هزینه
رسیدن مقدار واقعی  کاوي صرفا منجر به این نکته الزامی است که روش داده

هاي ساختمان را در سه حالت آفتابی،  هزینه مقدار متوسط 4شکل  شود. می
طوري که  دهد. همان کاوي نشان می ابري و بارانی بعد از اعمال روش داده

تابش خورشید و بار مصرفی، متوسط  شود با افزایش میزان نوسان دیده می

شود که مالک ساختمان براي  یابد. این عامل منجر می ها نیز افزایش می هزینه
ي بیشتري را در نظر بگیرد.  هاي انرژي در روز آینده هزینه تامین هزینه

شود نوسان پارامترها بیشترین اثر را روي حالت روز  طوري که دیده می همان
علت توان باالي پنل خورشیدي در این روز  گذارد که این عامل به آفتابی می

 باشد. می

الت آفتابی، ابري و هاي ساختمان را در سه ح واریانس هزینه 5شکل 
 5طوري که شکل  دهد. همان کاوي نشان می بارانی بعد از اعمال روش داده

دهد نوسان بیشتر پارامترهاي نایقینی منجر به افزایش واریانس  نشان می
شود شیب منحنی در حالت آَفتابی  طوري که دیده می گردد. همان ها می هزینه

علت میانگین باالي تولید پنل  باشد که این به نسبت به بقیه بیشتر می
 باشد. خورشیدي و اثر غالب آن می

 
 . مقدار متوسط هزینه ي ساختمان در سناریوهاي مختلف4شکل

 
 ي ساختمان در سناریوهاي مختلف . مقدار واریانس هزینه5شکل

ي هیبریدي انجام شده است نشان بر روي خودروهاکه  تحلیلی دیگر
هاي تامین  ن خودروها بیشتر باشد متوسط هزینهدهد که هر چه ظرفیت ای می

 یابد. انرژي و در نتیجه شاخص ریسک کاهش می

شود با افزایش ظرفیت خودروها  دیده می 6طوري که در شکل  همان
از  1شاخص ریسک کاهش یافته است. ظرفیت خودروها مطابق با جدول 
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رهاي کاهش کا عنوان یکی از راه . پس بهاستکیلووات ساعت  5/18تا  5/3
با ظرفیت هیبریدي توان از خودروهاي  ها و شاخص ریسک می متوسط هزینه

 باالتر استفاده کرد.

 
ي ظرفیت خودروي  . تغییرات شاخص ریسک به ازاي تغییر اندازه6شکل

 هیبریدي

 گیرينتیجه  .5
 يانرژ تیریمد ستمیسگیري توسط یک  تصمیممدل  کیمقاله  نیدر ا

 ي شبکه زیر کی سکیر تیریو مد نهیبه ي نهیهزدست آوردن  منظور به به
از  یناش يدر نظر گرفتن خطا يارائه شده است. در مدل مذکور برا یمسکون

از مدل  ،یو بار مصرف ییآب و هوا طیمثل شرا ییپارامترها نیتخم
منظور نشان دادن اثر  به نیچن هم .استاستفاده شده  یتصادف يزیر برنامه

ها در سه  يساز هیشب سک،یها و شاخص ر نهیزه روي ییآب و هوا طیشرا
  است. انجام شده یو باران يابر ،یآفتاب ییآب وهوا طیشرا

ها استفاده  هوشمند از روش پردازش داده يانرژ تیریمدل مد نیا در
 يها داده (حذف داده شیها، پاال داده ادیشده است که باعث کاهش حجم ز

شده است. در  ینیب شیر شدن مدل پت قینشده) و دق يریگ اندازه ایاشتباه 
 کهطور  ها نشان داده شده است. همان اثر پردازش داده يعدد جیقسمت نتا

شود  ینم سکیشاخص ر ایها  نهیها باعث کاهش هز ذکر شد، پردازش داده
 .گردد یمذکور م ریتر شدن مقاد یتوان ادعا کرد که منجر به واقع یبلکه م

و  يدیبریه يخودروها يباتر تیفظر شیافزا زین یانیقسمت پا در
شده  سکیباالتر منجر به کاهش شاخص ر تیبا ظرف ياستفاده از خودروها

تواند به   یم یشبکه مسکونزیر يها نهیهز سکیر تیریمنظور مد است که به
توان مدل  یم سکیکردن شاخص ر تیریمد يبرا یطور کل کار رود. به

از  ایتر کرد  قیها دق دازش دادهاستفاده از پر قیرا از طر ندهکن ینیب شیپ
 باالتر استفاده کرد.  تیسازها با ظرف رهیذخ
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