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 چکیده

ها در کنند. استفاده از این سیستمن ایفا میمین رفاه مشترکاأسزایی در تهای تهویه مطبوع نقش بهسیستم

مطبوع به دلیل ساعات طوالنی های تهویه نوع گرمایشی و سرمایشی بسیار متداول است. بررسی سیستم 2
سازی و چنین توان مصرفی باال، از اهمیت باالیی برخوردار است. لذا مدلروز و هماستفاده در طول یک شبانه

مین ها ایفا کند. مصرف بهینه برق و تأسزایی در بهبود استفاده از آنتواند نقش بهمیکنترل این تجهیزات 

های تهویه مطبوع است. در این مقاله کنترلر با دریافت دما تفاده از سیستمدمای رفاه هدف اصلی در بهبود اس

-چنین مشترکین در ساعات پیک، میکند. همدر هر لحظه، فرمان خاموش یا روشن را به دستگاه ارسال می

چنین کاهش قیمت برق مصرفی، ست پوینت کنترلر را به نحوی توانند به منظور کمک به شبکه برق و هم

-کننده، این تنظیمات میستفاده کنند. در صورت تمایل مصرفر دهند که از برق کمتری در این ساعات اتغیی

انجام شود تا در ساعاتی که امکان پاسخگویی بار به صورت دستی وجود  د به صورت خودکار توسط کنترلرتوان
را ندارد، کنترلر به صورت خودکار ها ها و واکنش به آنکننده فرصت کافی برای بررسی قیمتندارد، و یا مصرف

ها هدف اصلی این پوینت کاری آننترل ستها و کسازی این سیستمفرامین الزم را به دستگاه ابالغ نماید. مدل

 مقاله است.

 دو وضعیتیکنترل ، برق متیق، بار ییپاسخگو، سیستم تهویه مطبوعی: کلید هایواژه
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 مقدمه
نیاز روزافزون به انرژی الکتریکی و ظرفیت محدود تولید، منجر به ظهور تعاریف جدیدی برای افزایش قایلیت اطمینان برق 

تعریف، پاسخگویی بار است. مشترکان با کاهش مصرف خود در ساعات پیک، کمک ترین و پرکاربردترین است. مهمشده 
چنین در ساعات پیک، قیمت برق نسبت به ساعات دیگر باالتر است. لذا کنند. همشایانی به حفظ قابلیت اطمینان شبکه می

های مادی و اجتماعی منجر به قدرت کنندگان خواهد بود. انگیزهسود مصرفکاهش مصرف در این ساعات از لحاظ مالی به 

ویژگی  2های تهویه مطبوع هستند. ترین بارها در زمینه پاسخگویی بار، سیستمگرفتن پاسخگویی بار خواهند شد. یکی از مهم

ها را بیش از پیش و کنترل آنسازی شان، اهمیت مدلچنین تعداد ساعات باالی کاریها و هماین بارها، یعنی مصرف باالی آن
جاد یک های تهویه مطبوع به قدری از لحاظ مصرف حائز اهمیت هستند که گاهی در پروفیل بار، ایکند. سیستمنمایان می

 ها را مدیریت کرد.توان مصرف آنمیهای مختلف برای کار دستگاه، پوینتبا تنظیم ست نمایند.پیک جدید می

های متراکم با تکیه بر مدل ]3[ دراند. مطالعه شده ]2[و  ]1[در مراجع  حرارتی قبالّ یای کنترلسازی دینامیکی بارهمدل
نیز  ]4[های متجانس به وجود آمد. یک بخش اصلی مرجع حل معادالت فوکر پالنک تزویج شده و با احتیاج به داشتن جمعیت

های کنترلی و روشاست و مبتنی بر  تهویه مطبوعدر جهت توسعه یک مدل فضای حالت متراکم بعد محدود برای بارهای 

 آورده شده است.  ]5[ در مرجع ماتریسی است. مدل فیزیکی از بارها

پاسخگویی بار نداریم یا تغییرات های حالت ماندگار نظیر زمانی که های متراکم برای وضعیتالذکر مدلهای فوقدر همه راه
نداریم بررسی  هاهای خورشیدی، هدایت گرمایی و نظایر آنزمانی در تعداد یا پیکربندی سیستم نظیر وضعیت آب و هوا، بهره

 اند. شده

ت هایی از مدیریت سمت مصرف است که به تغییر میزان مصرف مشتریان در اثر تغییر قیمپاسخگویی بار دربرگیرنده روش
پاسخگویی بار، تغییر در مصرف انرژی الکتریکی  دپارتمان انرژی. بنابر تعریف ]6[شودهای تشویقی اطالق میدر بازار یا طرح

های تشویقی کنندگان از مقدار عادی الگوی مصرفش در پاسخ به تغییر در قیمت برق در طی زمان و یا هزینهتوسط مصرف

-اعاتی که قیمت برق در بازار باال و یا قابلیت اطمینان سیستم در خطر است، میتعیین شده برای کاهش مصرف برق، در س

جا که کند. از آنسزایی در حفظ امنیت شبکه برق، به خصوص در ساعات بحرانی ایفا می. پاسخگویی بار نقش به]6[باشد
خ دهند لذا طراحی کنترلرهای هوشمند ها پاستوانند هر لحظه به قیمتچنین نمین در همه ساعات خانه نیستند و هممشترکا

 امری ضروری در این زمینه است.

 یک ]9[در  کنترل فازی بار حرارتی صورت گرفته است اما پاسخگویی بار در نظر گرفته نشده است. ]8[و  ]7[در مراجع 
 در نظر گرفته شده است. تهویه مطبوع پاسخگویی بار ساده برای واحد استراتژی

های قیمت برای تامین دمای رفاه استفاده شده است. توجه همزمان به سیگنال دو حالته در این مقاله از یک کنترلر آنالین 

 مورد توجه قرار گرفته شده است. بکه، و کاهش هزینه برق مصرفی،به منظور کمک به قابلیت اطمینان ش

 مدل سیستم تهویه مطبوع

رابطه  ،شده است مدل شده است دهیسنج ]11[زمان گسسته که اعتبار آن در مرجع  لیفرانسیمعادله د کیبا  یبار حرارت

 هد.( مدل را نشان می1)

)k())k()k()(1()k()1k( ig,iia,iiiii   maa                                                                                 )1( 

در این مقاله از نویز صرف نظر شده است. نویز است. εدمای محیط، و  k ،aدر گام زمانی  iدمای داخلی بار  k( i(که 

 im  دهنده خاموش بودن کولر است.دهنده روشن بودن کولر و در صورتی که صفر باشد نشانباشد نشان 1در صورتی که  ia 

 .شودتعریف می (2رابطه )به شکل 
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در نظر  2برابر ی است که در این مقاله همواره سازگام زمانی شبیه hمقاومت گرمایی، و  Rظرفیت گرمایی بار،  Cکه 

 ( است:3برابر رابطه ) رتی است، هنگامی که بار روشن استبهره حرا g. ]12[گرفته شده است

trans,ii PRg 
                                                                                                                              )3(

 

transP رابطه توان ]12[تت و برای بارهای گرمایشی منفی اسانرژی بار است، که برای بارهای سرمایشی مثب یتبادل توان .

 ( است:4تبادلی انرژی با توان الکتریکی مطابق رابطه )

i

trans,i
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C°برابر Rمقادیر  ]11[در این مقاله مطابق مرجع 

𝐾𝑊
𝐾𝑊ℎبرابر  C، و 2  

°C
فرض  W14111معادل  انرژی یتبادل توانو  2

 است.شده 

  کنترل دو وضعیتی
سازی برای حالت سرمایشی دستگاه تهویه مطبوع صورت و مدل در این مقاله از یک کنترلر دو وضعیتی استفاده شده است 

پوینت خاص هدف، تنظیم دستگاه روی یک ست باشد.گرفته است که البته به سادگی قابل تعمیم برای حالت گرمایشی نیز می
 2کنترلر در العمل نشان دهد. ها عکسهای قیمت، به آنساکنین را تامین نماید و هم با دریافت سیگنالاست که هم رفاه 

 کند.کنترل میحالت خاموش و روشن دستگاه را 

با توجه به قیمت  شوند. سپسرسانی دریافت میهای اطالعنحوه کنترل به این صورت است که قیمت برق از طریق سیگنال

ی برای پوینت باالترطبیعتاّ هرچه قیمت باالتر باشد، ستدر حالت سرمایشی، شود. برای دستگاه تنظیم میپوینت یک ست
، شده باالتر باشدای اتاق، از ست پوینت تنظیماگر دمای لحظهشود تا دستگاه توان کمتری مصرف نماید. دستگاه تنظیم می

پوینت باشد که تر از ستپاییناگر هم در لحظه دمای اتاق رساند. میدستگاه تهویه مطبوع روشن شده و دما را به ست پوینت 

پوینت رسیده باشد، که دما به ستشود تا به واسطه گرمای هوا، دمای اتاق به ست پوینت برگردد. هنگامیدستگاه خاموش می
 اعالم شود.پوینت جدیدی که ستکند، مگر ایندستگاه حول آن، به یک فاصله دمایی کم، نوسان می

قیمت باال و قیمت در پیک بحرانی. قیمت پایین، قیمت نرمال،  عبارتند از:سناریو قیمتی در نظر گرفته شده است که  4

 خواهد بود. 1ها، مطابق جدول های متناسب با آنپوینتست
 پوینت دستگاهها با ستنحوه ارتباط قیمت -1جدول 

 پوینتدمای ست قیمت

 22 پایین

 22 نرمال

 22 باال

 03 پیک بحرانی

  

 سازی و نتایجشبیه

به عنوان قیمت برق به  1شکل  درجه فرض شده است و  44کنترلی، دمای اولیه اتاق بررسی صحت عملکرد سیستم  برای

ساعته  12سازی برای یک بازه ، جهت آزمایش استفاده شده است. شبیهگذاری زمان استفادهسیستم اعمال شده است. از قیمت
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، دمای 4شود که کنترلر مطابق شکل تغییر خواهد کرد. مشاهده می 2دمای محیط در این بازه مطابق شکل انجام شده است. 
 قابل رویت است. 4پوینت در شکل حول نقطه ست نوساتاتکند. پوینت را کنترل میاتاق و ست

 
 قیمت برق -1شکل 

 
 دمای هواتغییرات  -2شکل 
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 تنظیم دمای اتاق توسط کنترلر -0شکل 

 
 پوینتنوسان حول ست -4شکل 

 گیرینتیجه

جا که مشترکان کند. از آنسزایی در حفظ امنیت شبکه برق، به خصوص در ساعات بحرانی ایفا میپاسخگویی بار نقش به
پاسخ دهند لذا طراحی کنترلرهای هوشمند امری ها توانند هر لحظه به قیمتچنین نمیدر همه ساعات خانه نیستند و هم

های تهویه مطبوع هستند. با توجه به ترین بارها در زمینه پاسخگویی بار، سیستمضروری در این زمینه است. یکی از مهم

های کنترلی استفاده از سیستم ،ای مشترکین به تغییراتای قیمت برق و عدم امکان پاسخگویی لحظهتغییرات لحظه

که پاسخگویی بار به خوبی انجام  سیستم کنترلی هوشمند مشاهده شدکنند. با طراحی یک مند نقش مهمی ایفا میهوش
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این شده است و سعی بر آن بوده است که دمای منزل در دمایی نزدیک به دمای رفاه باشد که کنترلر به خوبی از عهده 
چنین از لحاظ کمک به شبکه و هم، از لحاظ قیمت به صرفه ضمن تامین دمای رفاه است. کنترلر دووضعیتی کار برآمده

 عمل کرده است.  مثمر ثمر
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