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 توان تلفات وي مصرف انرژهش کاجهت در  ه ساختمان نمونکی شود در ی می سعیتیتقو يریادگی  هوشمند با استفاده از روشه مقالنی ادر-دهیچک

 جهت) کی فتوولتائياھسلول(يدی خورشي شامل استفاده از انرژری پذدی تجديمنابع انرژ.  انجام شودری پذدی تجديها يمنابع انرژبهینه کنترل 
 چهبه  و ي از منابع انرژکی کند کداممشخص دی بایتی تقويریادگیا اتکا بر روش  بی کنترلستمیس.  باشندی بخار با سوخت توده مگی و دشیگرما

 ي انرژي مرکزتیری مدستمی توسط سماتی تصمنیا.  گرددقیتزر طی محبه ای گردد رهی استفاده بعد ذخي در ساختمان استفاده شود و کدام برازانیم
  شودی در ساختمان اعمال میی صورت اجرابهساختمان 

   ، ساختماني انرژ،بهینه کنترل ،یتی تقويریادگی: يدی کليها واژه
  
 مهمقد -1
 انجام شوند تا یستی باکه است ی اعمالادگرفتنی تیی تقوريیادگی

 شود ی نمته گفرندهیادگی به.  شودممی ماکزي پاداش عددگنالیس
 ريیادگی هاي روششتری در بکه ي، کار دهد اعمال را انجامکدام که

  کدام اعمال پاداشکه کشف کند دیباکه د، بل شوی انجام مینیماش
 که ممکن است نه تنها عمل کیدر اکثر مواقع .  دارندشتريیب

  بعدي وتی بر موقعکهد بلھ خود قرار دری را تحت تاثیپاداش آن
 منحصربفرد تیدو خصوص.  گذار باشدری تاثزی نندهی آهاي پاداش

 ي،جستجوی مصنوعهاي هوش روشری سابه نسبت یتی تقويریادگی
 هاي از روشاستفاده. باشدی ميری و خطاوار و پاداش تاخیسع

 ری اخهاي ده ی در طی کنترلهايتی در اکثر فعالی مصنوعهوش
 تیی تقو ريیادگیروش .  استتهافی گسترش اریبس

Reinforcement Learning ش هو هاي روشته می توان جزوء دسرا
 مهندسیاگون گونهاي   در حوزهری در ده اخکهمصنوعی دانست 

 در حوزه  که استته مورد استفاده فراوان قرار گرفوتریبرق و کامپ
، فوتبال ها مانند کنترل رباتهاییکاربرد به می توان وتريیعلوم کامپ

مهندسی در حوزه .  مانند شطرنج اشاره نمودییهای، آموزش بازهاربات
 ريیادگی استفاده از روش به لی تماریاخ  در چند سالزیبرق ن

 نهی زمنی است و مقاالتی چند در اته داشاديی زشی افزاتییقوت
   در متی قنی مدت بار و تخمکوتاه نیی بشیمنتشر شده است ؛ پ

  

، ]3[ انتقال قدرت هايستمی سداريی، کنترل پا]1،2 [بازار برق
 دی کنترل تول،]4[ قدرت هايستمیس حاالت گذرا درداريیپا

 ی موارد منی اله از جم]6[ وی و کنترل توان راکت]5[ کیاتومات
  .باشند

در یادگیري تقویتی عامل یاد می گیرد که چگونه با سعی و خطا و 
این .تعامل با محیط پویاي اطراف خود بهینه سازي را انجام دهد

پروسه بسیار طبیعی است و انسان نیز بسیاري از مهارتهاي خویش 
مینه ها را بر این سیاست کسب می کند،بنابراین در بسیاري از ز

درواقع روش یادگیري .تعامل براي یادگیري با این شیوه وجود دارد
تقویتی بر پایه نظریه ساده یادگیري با سعی و خطا در تعامل با 
محیط کار می کند،بدین صورت که در هر گام عامل یک عمل را 
اجرا کرده و یک پاداش را که بستگی به عواملی مانند حالت 

 و محیط دارد،دریافت می دارد،سپس عامل ابتدایی،عمل انجام شده
یاد می گیرد که عمل هایی را انتخاب کند که در دراز مدت تابع 

 ]7[پاداش را ماکزیمم و تابع هدف را بهینه سازند
 ي مصرف کننده انرژي ها بخشنی از عمده تریکی ساختمان بخش

له بهینه  مقو بهي اژهی وجه سبب الزم است توبه همیناست و 
 مصرف شیبا افزا. صرف سوخت در ساختمان مبذول نمود ميساز

 و روشنائی  برايچه ش،ی و سرماشی براي گرما چهکییانرژي الکتر
 صنعتی، ادارات، مدارس، دی تولندی در فرآکه محررويی بعنوان نچه

 ی مجادی ايانرژ دی تولهزینه هاي در ريیرشد چشمگ... منازل و 



 

مصرف (ي مصرف کمتر  در راستاجهانیدر عرصۀ رقابت . شود
 موفق تر عیی صناو  جوامعها، کشورشتر،یبهر چه  دیو تول) بهمینه

  به و مطالعات موفققاتی رقابت، با تحقنی در اکه بود هندخوا
 اتالف انرژي از ريی جلوگه هاي و پس از آن بکار بردن راافتنی

 هش کاینه در ساختمان در زمي انرژي مدلسازنهیدر زم. شوند
 لهدر مقا. است  منتشر شدهي تاکنون مقاالت متعدديمصرف انرژ

 شرائط جه به با تويدی خورشيها سلولیکینامی دي مدلساز]7[
 از ]9[ در،يدیخورش  سلولي مدلساز]8[ در،ییهوا آب و ریمتغ
 جادی اجهت ی منزل مسکونیی کنترل گرماي برای عصبيها کهشب
 ای در استرال دانشگاهکی یحرارت ي مدلساز]10[له و در مقاشیآسا

 . انجام شده استیی گرماي مصرف انرژزانی منی تخمجهت
 در ی مصرفي کنترل انرژجهتشمندهو ی روشئه اراله مقانی اهدف

 حداکثر یستیبابهینه  ی کنترلستمی سکی.  استنمونه یساختمان
 ي مانند حفظ دماییهاتی محدودتوجه به را با ياستفاده از انرژ

 ستمی سکیف هد نیابه  لی نتجه. آوردهم فراطیمطلوب مح
 دی ناظر بای کنترلستمی سنیا.  استازی سطح باال مورد نیکنترل

 يهاری متغمی کرده و با تنظی را بررسستمی سيهاحاالت و تقاضا
 ازمندیف نهد نیا.  سازدمھ را فرایطی شرائط مناسب محیکنترل

   استستمی از دو حالت سحیدرك صح
 و ساختمان در يانرژ منابع يای و پویکینامیتقابل د 

 .ستمی درك رفتار کل سجهت
 رفتار نی ابهینه کنترل ي مناسب براياتخاذ استراتژ 

 .متقابل
 يهای و منابع انرژلی بروکشی مرکز مطالعاتله مقانی امه ادادر

 ی روش کنترلحی گردد، سپس ضمن تشری میموجود در آن معرف
  ساختمان انرژي مرکزي مدیریت سیستم کنترل روش

(BEMS) معرفی تقویتی یادگیري از استفاده با کنترل روش 

 در انتها این روش با مقاله اي مشابه مقایسه شده است تا گردد می
  برتري این روش مشخص گردد

 لی بروکشیمرکز مطالعات -2
 ساختمان با نیا.  لستر انگلستان واقع شده استشهر مرکز در نیا

 استفاده  ویعیطبیه تهو ،یطی محیئهوا آب و طیدر نظر گرفتن شرا
 یطراح.  شده استی طراحشی گرماجهت يدی خورشياز انرژ

 ی مصورت  در آنی براحتکه تهویه هوا است ينه ا گوبهساختمان 
 نی شده است، بنابراتی در آن رعايقبندی مقررات عایه و کلردیگ

 ی مساختمان ی حرارتي مدلسازي برای مناسبیکینامیمدل د

 گرم جهت دی خورشيتمان از انرژ ساخیشی گرماستمیس.باشد
 شده از ي توده جمع آورستی سوزاندن ززی و نهوا کردن آب و 

 تی آب با ظرفيیه ها مخزن تخلکی.  شودی منی تاماطراف جنگل
 به همراه يدی کلکتور و آبگرمکن خورشکی مترمکعب و 20
 بخار دو گی دکی همراه به مترمکعب 36 تی ظرفبا ستمیس

 (VPV/SA) نی انی تامجهت لوواتی ک19 با قدرت تهاسوخ

 ستمیدر مرکز س.  نصب شده استیشی گرماستمیس کیفتوولتائ
 ی عنوان مدار واسط تمامبه آب گرم يتری ل1000 مخزن کی

 بخار، گیآب گرم شده توسط د. استته  گرفقرار  فوقهايستمیس
 گرم شده يهوا یگر حرارتله  و مباديدیمخزن آبگرمکن خورش

 ي باطرنی تامي براکه شود ی مرهی مخزن ذخرد دیتوسط خورش
 ی استفاده می آب گرم داخللندری و ستهویه هوا واحد ییگرما
 .شود

 اتاق ،ییرای سالن پذبه سه ناحیه یی مرکز از لحاظ دمای داخليفضا
 و شی گرماستمیس.  شده استمیرستوران تقسطه آموزش و محو

گر حساس حرارت  له مبادبا(AHU) تهویه هوا از واحد مدیریت هوا
  شده استلی تشکيدی آبگرمکن خورشي براییو مدار مجزا

 شیپ:  تواند کار کندی حالت فوق مچهار از یکیدر  VPV/SAمدار.
 از ايته بس سیکل ساختنمهیا ، AHUبه ي وروديهوا شیگرما

- آب حرارتی گر دلهمبا طریق از سازي ذخیره براي حرارت
فتوولتائیک  هايپنل سازي خنک براي بازي مدار سیکل هوا

 و یهتخل کهپن که تغذیهپن  AHU واحد در.خاموش وحالت
 تحت ستمیعملکرد کل س .است شده نصب نیز گرمایی باطري

 که(BEMS)  ساختماني انرژي مرکزتیری مدستمیکنترل س
.  باشدی مشود، ی ميزیرمه  برنای کنترلهايستمیتوسط س

 ستمی سيلت عملکرد در حالت دائم اجرا شده و حای کنترليهاروش
 ]11[.گرددی منییتع) ها و دمپرهاریش (میتوسط نقاط تنظ

  ساختمانیمدل حرارت 1-2-
 در ساختمان الزم است ي مصرف انرژزانی مشخص کردن ميبرا

  درون و برونيهوا ی تبادل حرارتی از نحوه و چگونگیمدل
 استفاده یف الزم است از مدل حرارتهد نی ايبرا.  داشتساختمان

  توان مدلی مری زیکینامی ترمودلهبا استفاده از دو معاد. دکر
این مدل هاي ریاضی . نمودهارائ ساختمان براي ه هايساد حرارتی
   ارائه شده است1987در سال .Crabb et alتوسط 
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  :در معادالت فوق

Ta= ساختمان دماي محیط)C0(  
TW= دیوارها دماي متوسط)C0( 
T0=دماي محیط خارج از ساختمان )C0(  

Q (KW)= حرارتی است که وارد ساختمان می شود که خود سه
 :قسمت دارد

  (Qi). شودی گرم داخل م هوايی از خروجکه ییگرما- 1
  (Qc) شود ی ساطع میکی الکترتتجهیزا از که ییگرما- 2
 (Qc) ديخورشی يگرما- 3

  :بیان می شود) 4(با معادله  Qiکه رابطه  

)3                                        (SCi QQQQ         
  
)4                                         (   aspai TTCMQ    

       aspai TTCMQ   
  در این معادله

Ma=ق شدهنرخ جرم هواي تزری )kg/s(  
 Cp=دماي معین شده هوا)kj/kg/k(و  
Ts=دماي هواي تعبیه شده)C0(می باشد  

خود به ناحیه و مقدار تابش خورشید وابسته می  QSگرماي تابشی 
  :باشد

) 5 (                                                         gnss IFQ                                                                                    
می باشد)  KW/m2 (تابش افقی جذب شده خورشیدمقدار  :Igh ضریب

وبهره خورشیدي  FS گرمایی رابطه 6معادله که  QS را نشان می دهد  
البته این گرما در طی ساعات مورد استفاده ثابت در نظر گرقته می 

:شود  
)6 (                                                           1 cc FQ                                                                                                                           

بنابراین این مدل حرارتی از .ضریب بهره ایجاد شدهمی باشد FCکه 
  :یر تشکیل شده است پارامتر ز5
1-Caظرفیت حرارتی هواي ناحیه)KJ/K(  
2-CWکه معرف ظرفیت حرارتی فشرده سازي است)KJ/K(  
3 - Kf ارسانایی گرمایی مربوط به تهویه هومقدار)KW/K( فرضا

  پنجره ها
4 -Ki  مقدار رسانایی گرمایی میان نقاط مختلف سازه و

  )KW/K(هوا
5 -K0 قاط مختلف سازه و هواي که مقدار رسانایی گرمایی میان ن

  )KW/K(بیرون 
 یه ناحبه چهار ساختمان ستمی کل سله مسئي ساده سازجهت

 يها شامل پنلکه به هوا مربوط یهناح:  شودی ممیتقس
ت جه هوا - هوا ی گر حرارتله مباد،يدی خورشک،آبگرمکنیفتوولتائ

 ي جمع آوري آب برابه هوا ی گر حرارتله حرارت، مبادیابیباز
 و هاری، مسپنکه ها ،ی حرارتي باطر،يدی آبگرمکن خورشاز حرارت

  )1شکل .( شودی اتاق ساختمان مسه

 
  ) نشانگر جبرانسازها می باشدD(مدار ساختمان تحت مطالعه،گردش هوا.1شکل

  
 بخار آبگرمکن گی دشامل که آب ستمی س به مربوطیه ناح

 که و شبهاری، شها آب، پمپيارگهد نمی مخزن مستق،يدیخورش
 سط هوا تو ستمی سیهناح  بایه ناحنیا). 2شکل( باشدی مله هالو

  . شودی متصل می حرارتي آب و باطربه هوا ی گرحرارتلهمباد
  
 



 

  
  ) نشانگر شیرهاي موتوري استMV نشانگر پمپ ها،P(مدار گردش آب در ساختمان. 2شکل 

  
 ستمی سمی مستقبطور که باشد یم BEMSناحیه سوم سیستم 

   وطی مختلف را از محریکنترلر مقاد.  نظر دارد را تحتیکنترل
، ها جبران سازبه کی صورت اتوماتبه کرده و افتی درستمیس
 یه ناحتاًنهای کند و ی بخار فرمان صادر مگی و دها که پن،هاریش

 حالت و جمع يهاری متغمی تنظبهمربوط که  )I/O(.یخروج- يورود
   باشدی می اطالعات خارجيآور
 BEMS ی کنترلستمیس ياتژاستر -2-2

 ینی بشی پری اساس مقادبر BEMS ستمی سیه اولیطرح کنترل
   وها عملکرد دمپري سازهماهنگبا .  شده استمی تنظیهشده اول

 :ا موجود استهو ستمی سیه ناحي براير مد کارچها که هاپن
 درخواست حرارت باشد و در ی وقت:VPVسازي گرم شیپ - 1

 طی محهواي باشد موجوددی حرارت مفزین VPVها پنل
 به شود ابتدا قی تزرAHU به  کهآن خارج قبل از

VPVشودی مفرستاده .  
 درخواست حرارت نباشد و ی وقت:VPV ي سازرهیذخ - 2

 شی گنجازی مناسب باشد و نزی نVPV هايحرارت پنل
 ياهوباشد ته  وجود داشيساز رهی در مخزن ذخیکاف

VPVشود و حرارت ی چرخانده مته بسقه حل در 
ت استفاده در جه جذب شده و در مخزن يدیخورش
 . شودی مرهی آب ذخبه هوا  گرلهمباد

 و باشدVPV هاي در پنلی حرارت اضافی وقتVPV: تهویه - 3
 پر زی ني سازرهی نباشد و مخزن ذخزیدرخواست حرارت ن

  . کندی کار مياتهویه  صورت به VPV باشد آنگاه

 یم از مدار خارج VPV طی شراری ساي براVPV: پسيبا - 4
   . گرددی مقی تزرAHU به ماًی مستقرونی بياهوشود و 

  (Reinforcement Learning)یتی تقويریادگی -3
 اطراف طی خود را بر اساس تعامل با محيته ها آموخنی اولانسان

 یستی باکه است ی اعمالادگرفتنی تیی تقوريیادگی.  کندیکسب م
 رندهیدگایبه .  شودممی ماکزي پاداش عددگنالی شوند تا سانجام

 در که ي، کاردهدکدام اعمال را انجام که  شود ی نمتهگف
 کشف دی باکه شود، بلی انجام مینی ماشريیادگی يهاشترروشیب

 عمل کیدر اکثر مواقع .  دارندشتريی کدام اعمال پاداش بکهکند 
 که بلدهد خود قرار ری را تحت تاثی پاداش آنکهممکن است نه تنها
 ]12[ گذار باشدری تاثزی نندهی آهاي  بعدي و پاداشتیبر موقع

 طه وجود دارد رابیتی تقويریادگی منحصرا در  کهی مسائلله جماز
 به ابیی براي دستدیره برداري است، عامل بابه اکتشاف و انیم

 را آزموده و در ها آننی از اشی پکه ندی اعمالی را بر گزشتری بپاداش
 داعمالیی اعمالی ، بانی چنافتنیر بوده اند اما براي ث پاداش مودیتول
 طیدر کنار عامل و مح.  قبال امتحان نشده اند، امتحان کندکه زیرا ن

 صورت به و ،پاداش ،تابع مقداراستی سیر قسمت اصلچها توان یم
 انی بیتی تقويریادگی ستمی سکی ي را براطی از محی مدلياریاخت
در .  کندیم  عامل را مشخصيریادگی ی خط مشاستیس. کرد

 در که ی و اعمالطی محهاي تی موقعانی می نگاشتاستیاقع سو
.  باشدی م، شوندیاجرا م) حاالت (ها تیموقع رخ دادن آن موقع

 نیا.  را مشخص میکندیتی تقويریادگی لهف مساهدتابع پاداش 
 پاداش بنام  مشخصي عددگنالی سکی به را طی حالت محهرتابع 



 

 فهیوظ. آن حالت است یستگی شازانی مانگری بکه هد دینسبت م
 بازه طول دریافتی درهاي کردن مقدار پاداش ممیعامل ماکز

 . استله مساییاجرا
,,...,را t  بعد از زمانياھپاداشعه اگر مجمو 321  ttt rrr نشان 

  یانی پای بازه زمانبا) Rt(  فرم تابع پاداشنیدر ساده تر دهیم
  استری صورت زبه شود ممی ماکزیستی باکه

)7(                                  Ttttt rrrrR ...321                                                                                                     
 شود نرخ ی تابع پاداش مطرح مفی در تعرکه يگریم دفهوم

10 استینزول   که دارد ی حالت عامل سعنی، در ا  
  :دی نماممی بصورت نزولی کم می شوند ماکزکه را ییهاپاداش

)8(     

  
0 13

2
21 ...

K kt
K

ttt rrrrRt             
 ی مشخص مظه بد بودن را در لحای تابع پاداش خوب که ی حالدر

 انجام  رايگذار  ارزشنی مدت ای طوالني اجرايکند تابع مقدار برا
بدون . گرندیکدیتابع پاداش و تابع مقدار الزم و ملزوم . هد دیم

 مقدار بدست نی تخملی دلها بود و تنهد نخوايپاداش، مقدار
 بر اساس ها انتخاب عملکه چند هر است، شتری بپاداش آوردن

 ییها دنبال عمل به یستیدر واقع، با. ردی گی صورت مریمقاد
 رای را زها پاداشنیباالتر نه شوند ی را باعث مری مقادنیباالتر کهبود

 يشتری بيها پاداش دیتولها  عمل نی بلند مدت، ايدر طول اجرا
  . نمودهند خواله مسايبرا

که باπ  تحت سیاستsمقدار حالت sV  نشان داده می شودامید
را تابع Vاست،تابعπ  تحت سیاستsریاضی شروع از حالت

به طریق مشابه مقدار انتخاب . می نامیمπمقداربراي سیاست- حالت
را باπتحت سیاستsدر حالت aو اعمال عمل  asQ , نشان داده

حل مسذله یادگیري .نامندπعمل براي سیاست-  را تابع مقدارQو
 بیشترین تقویتی یعنی پیدا کردن سیاستی که در طوالنی مدت

  .گویند*به این سیاست سیاست بهینه.پاداشها را بدستآورد
 یتی تقويریادگی يها ستمی سی قسمت از بعضنی و آخرنیرمچها

 طی محهاي ساز رفتار یه در واقع شبکه است طیمدل مح
 با تعامل با که است شروی پله مساکی یتی تقويریادگی لهمسا.است

 رندهی گمی تصمای رندهی گادی.  رسدیف خود مهد به اطراف طیمح
 زی چهمه عامل با آن در تعامل است و که چهآن. خوانده میشودعامل

 طور به دو نیا.  می شوددهی نامطیخارج از عامل را در بر دارد مح
 کند ی را انتخاب مها، عامل عملهستند در ارتباط گریکدیمداوم با 

 به  عاملي برايدیاالت جد و حدهد ی پاسخ مها آنبه طیو مح

 توان عامل را کنترلر، ی م مهندسیدر اصطالحات.  آوردیوجود م
عامل و .دینام ی کنترلگنالی و عمل را سی کنترلستمی را سطیمح
 در ارتباطند همبا  3,2,1,0t...,ی متوالی زمانهاي در بازه طیمح
tsSحالت اتی خصوصی بعضعامل tی بازه زمانهردر   افتیرا در 

 کی اساس نی حاالت ممکن است و بر اعه مجموSکه دارد یم
عمل  tt aSA که کند ی انتخاب مرا tSA یه کلعهمجمو 
 بعد، عامل ی در بازه زمان.است tS ممکن در حالتهايعمل

1پاداش trR1 دی و حالت جدافتیدرtS کندی مبهتجررا  
 

1tr

1ts

ta

.  
  یتی تقويریادگی در طی عامل و محانیتعامل م. 3 شکل

 
  Qیادگیري-3-1
 کنترل تمیبا بسط الگور Watkins توسط1989در سال  Q يریادگی

 کیQيریادگی طهراب.  ابداع شداستی مجزا از سیزمان- تفاوت
   : استریصورت زله ایی به مرح

)9       ( 
      tttatTt

tt
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ھای پارامترراتییبازه تغ) 9 ( طهدر راب   استکی صفر و نیب ,

  بودهد خواندهی آيها پاداشهمیت اکه است ی نزولفاکتور پارامتر
 کی نزدکی به هرچه. کندی منیی را تعيریادگی نرخ و پارامتر
سریعتر خواهد بودو هرچه این پارامتر به Q   تابعهمگراییتر باشد 

 استی سنی اآینده نگر تر خواهد بودQ  صفر نزدیکتر باشدتابع
 . استیتی تقويریادگ ی در مسائلاستی سنیمحبوبتر

- مستقیما تابع مقدارQ دهیعمل آموزش د-مقدار حالت تابع نیدر ا
 را بدون وابستگی به سیاستی که دنبال می Q*عمل بهینه 

و ساده تر این روش باعث همگرایی سریعتر .شودتخمین می زند
 نگاشت کی به ها تنکه نستیا Q شود ی مي تکرارتمیشدن الگور

 داردازین  ASحالت ي اگر فضاکه مشخص است نیبرا بنا 
 نی محبوبتراستی سنیا. ت استی مزيدارا Qيریادگیبزرگ باشد 

  . استیتی تقويریادگی در مسائل استیس



 

  عمل- مقدارهايروش -3-2
ساده ترین راه براي انتخاب عمل مناسب،انتخاب یکی از اعمالی 

بازه است که باالتریت مقدار تخمینی را دارندیعنی به عبارتی در 
را که a* یکی از اعمال حریصانهtزمانی

   aQaQ t
a

t max* در این روش از اطالعات .انتخاب کرد
موجودبراي رسیدن به بیشترین پاداش آنی بهره برده شده و هیچ 

به این روش روش حریصانه .شانسی به اعمال دیگر داده نمی شود
  .گویند

 حریصانه رفتار کرداما با ر بیشتر مواقعروش دیگر این است که د
 یک درصد احتمال کم  عمل به صورت تصادفی و بدون توجه به

اعمال انتخاب شود،این روش را روش حریصانه مقدار تخمینی  
 شانس بیشتري را aمزیت این روش در این است که هر عمل.گویند

به مقدار واقعی خود  نبراي نزدیک شد
دارد    aQaQt

*.انتخاب در نرخ یادگیري مسئله و سرعت
یک روش محبوب و ماثر روش حریصانه.همگرایی تاثیر گذار است

در مسئله هاي یادگیري تقویتی می باشدکه تعادل مناسبی میان 
  . ره برداري برقرار می کندپروسه هاي جستجو و به

 BEMS   بهینه کنترل ي برانهاديشیروش پ -4
 که الزم است یتی تقويریادگی فرم روش به له مسافی تعريبرا

 ی حلنهایتا تابع مقدار و یابی، روش مقدارها حاالت و عملکرديفضا
 ی روشکهQ يریادگی مشخص شود روش بهینه و عی سرهمگراییبا 

بعنوان روش  است یتی تقويریادگی هلمحبوب و موثر در حل مسا
 هی مقداردي برانهصای حريحل انتخاب شده و از روش جستجو

 و Q يریادگی تمی الگوربه جهبا تو.  استفاده شده استها عملکردبه
ياھ پارامترکه آن الزم است یسیفرمول بازنو بر .  شوندمی تنظ,
 995/0عدد مقدار براينیبهتر دست آمده به بهاساس تجر

 ی، مقدار کوچکتر باعث م است1/0بهترین عددبراي مقدار.است
 اکتشاف سه باز بماند و پرودی جديها عامل از امتحان عملکهشود 

 ی طوالنا جستجو رسهپرو بزرگتر بودنگری ديانجام نشود و از سو
 استفاده هاي پارامترریمقاد. دی آی بدست نمهمگرایی کند و یم

  . باشدی م1 ساختمان بصورت جدول يشده برا
 
 

 هیت ساختمان و مای معادالت مدل حرارتبه جهبا تو 
 اتاق آموزش و رون،ی بطی محیی دماراتیی تغ اگر،BEMSستایس
 توان ی باشد م2 صورت جدول به روز 2 ي برااتاق ياھوارید

 هش کاي مصرف انرژکه کرد می تنظي نحوبه را ی کنترلهايریمتغ
 در نظر 3 صورت جدول به )Aمجموعه(ها عملکردعه مجمو.ابدی

 تنها دو حالت کاري 1- 0هايری جدول متغنیدر ا.  شده استتهگرف
 ي حالت کار4 ي درصدهايریمتغکه یدر حال) خاموش- روشن(دارند
 )توان نامی%100توان نامی و%75نامی،توان %25- خاموش(دارند
  . باشدی عضو م40 ي داراها عملکردي فضانیبنابرا

  
  پارامترهاي مدل حرارتی ساختمان.1جدول

 پارامتر سالن پذیرایی اتاق آموزش رستوران
7,76e4 2,81e4 5,74e4 Ca 

3,63e6 1,62e5 8,51e3 CW 

0,042 0,236 0,164 Kf 

0,411 3,845 5,423 Ki 

0,004 0,115 0,143 K0 

0,774 0,750 0,641 Ma 

2,07 4,80 0,85 Fc 

8,72 15,10 15,06 Fs 

 
  تغییرات دمایی نمونه در دوروز نمونه:2جدول

 روز تابستانی روز زمستانی عنوان
 صاف صاف شرایط آب و هوایی

-1 حداکثر دما  13,4 
-6,6 حداقل دما  8,3 

 05:39 08:15 زمان طلوع خورشید
روب خورشیدزمان غ  16:00 18:38 

حداکثر تابش به سلول 
  2mWخورشیدي

604,9 1018,5 

کلکتور تخلیه حداکثر تابش به 
  2mWایی

769,5 2997,9 

  
 

  
  
  
  



 

  
)Aمجموعه(فهرست متغییرات کنترلی:3جدول

 ردیف مشخصات حالت کاري ردیف مشخصات حالت کاري ردیف مشخصات حالت کاري
1-0 0-1 6 شیر حرارتی % 11 پمپ دیگ بخار  دمپر و پنکه  

 VPVمدار
1 

1-0 AHU 7 1-0دمپر  % 12 دیگ بخار   VPV 2دمپر مدار 
HWS 13 1-0شیر % AHU 8 1-0پنکه    VPV 3 مدارپنکه 
1-0 HWS 14 1-0پمپ  شیر بازیافت  % VPV 9پمپ 

 حرارتی
4 

0-1 10 پمپ تخلیه  AHU-VPV 15دمپر  %  5 پمپ حرارتی 
 

سب  مناي از دماطی محي دمااری انحراف از معزانیتابع پاداش م
  . شودی مفیتعر ) 10 ( له شده است و بصورت معادفیتعر

)10       (  
ades

t TT
r




1  

 ي دماdesT و (C°) داخل ساختمانطی محي دماaT فوقبطهدر را
 در آن ها  انسان80%  حدود هوایی که تعریف می شود (C°)وبمطل

 نی شده بتهرفی پذهاي می کنند طبق استانداردشیاحساس آسا
در نظر لذا با] 13[گرادی سانترجه د5/22 تا22المللی عبارتست از 

 ساختمان و انتخاب اعمال توسط يبرا 22c0 مناسبيگرفتن دما
 تابع.دست می آیندب)Sمجموعه( حاالتعهمجمو،Qيریادگیروش 

 زانی صورت مبه شود ی مفی ساختمان تعرنی اي براهدف که
 هدف.  باشدی مصرف شده در ساختمان در طول روز ميانرژ

حداقل کردن هزینه در کنار برآورده ساختن حدود گرمایی مناسب 
  .در ساختمان است

)11 (                                                   
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سیگنالهاي iXمیزان مصرف انرژي در بازه هاي یک ساعته،iFکه
الگوریتم روش یادگیري .کنترلی در بازه هاي یک ساعته می باشد

  :تقویتی به صورت زیر می باشد
 اطالعات ساختمان شامل پارامترهاي ساختمان و اطالعات آب و - 1

  .را بخوانهوایی 
2 - i = n -2 تعداد تکرارها( بدهقرار(  
   را تکرار کنری مراحل ز است1iکه یتا زمان -3 
   ری نظر بگدرs  عنوان حالتبه ساختمان را یهحالت اول -1- 3
 اعمال ممکن را عه عمل از مجموکی نهصای با روش حر-2- 3
  . کنبانتخا  s  حالتيبرا

 طی محهواي يرا حل کن و دما) 2( و ) 1 ( یمعادالت حرارت -3- 3
  .را بدست آور

 . کنبه بعد را محاسلهپاداش مرح ) 10 ( طهبا کمک راب -4- 3
  .ا نمیسیبازنو) 9 ( طه بر اساس رابرا Q  تابع-5- 3
1 بدهقرار- 6- 3 ii 
ده مناسب قرار  ساختمان در محدوطه محوسه  هرياگر دما - 4

 . برگرد2 له مرحبه نصورتی اری بعد برو در غله مرحبهدارند 
 پاداش ،یف، اعمال انتخابهد بدست آمده شامل تابع جینتا- 5

 . کنبهرا محاسطه ها محوي دماجی و نتالهحاص
 طی محو Matlab   کمک نرم افزاربه فوق تمی الگوري سازادهیبا پ

 جی استاندارد موجود، نتاهاي  آن و با استفاده از دادهشبیه ساز
 ستمی در کنترل سیتی تقويریادگیموفق بودن روش له حاص

  توانی م4در شکل . دهد ی ساختمان را نشان مي انرژتیریمد
 شی روش پکهBEMS ی روش کنترلي را برای کنترلهايگنالیس

  روشکه له مقانی ايدنهاشی باشد و روش پی مستمیفرض س
 با تمی الگورنیا.  کرد مشاهده باشد یم یتی تقويریادگی کنترل
با .  شده استي سازادهی در فصل زمستان پنه روز نموکی هايداده 

 اله مقنی اينهاشی عملکرد روش پکه گفت  توانی مجی نتابه وجهت
 کمتر روشن لیدلهم به  آن یکی الکتري مصرف انرژزانیاز لحاظ م
 بهینه بخار گید و ها جبران سازهتر کوتاعملکرد و زمانها بودن فن
 تکرار ی روز تابستانکی امر مجدداً در مورد همین کند، یتر عمل م

 4در جدول .  نمودظه توان مالحی م5 را در شکل جینتا  ودهیگرد
 نه ساختمان نموي برانه در دو روز نموي مصرف انرژزانی مجینتا

  . شده استآورده

 



 

        
  

  براي روز زمستانی}9a. یش فرض  و روش پ]wسیگنال هاي کنترلی روش:4شکل 
  

        
  

  تانابسبراي روز ت}9a.  و روش پیش فرض ]wسیگنال هاي کنترلی روش:54شکل 
  
  
  
  
  

  



 

 ϐ14ώو روش مقاله]wمقایسه میزان مصرف انرژي روش  :4جدول 
میزان صرفه جویی نسبت به 

 )%(BEMSروش پیش فرض
روش کنترل 

RL 
روش کنترل پیش  [14]روش کنترل

 BEMSفرض
 روز عنوان واحد

  پمپ ها و پنکه ها کیلو وات ساعت 10,5 8,2 7,8 
  ورودي دیگ بخار کیلو وات ساعت 152 114 112 

  مصرف کل کیلو وات ساعت 162,5 122,2 119,8 26,3
 زمستان خروجی آبگرمکن تخلیه اي کیلو وات ساعت 42,5 47,5 47,9 

  SA/VPVخروجی  کیلو وات ساعت 64,7 14,2 15,3 
مجموع انرژي خورشیدي  کیلو وات ساعت 107,2 61,7 63,2 41,0

 جمع شده
 

  پمپ ها و پنکه ها کیلو وات ساعت 16,3 10,6 9,7 

  ورودي دیگ بخار کیلو وات ساعت 9,5 0 0,7 

 تابستان مصرف کل کیلو وات ساعت 25,8 10,6 10,4 59,7

   تخلیه ايخروجی آبگرمکن کیلو وات ساعت 30,3 33,3 33,5 

  SA/VPVخروجی  کیلو وات ساعت 8 0 0,7 
مجموع انرژي خورشیدي  کیلو وات ساعت 38,4 33,3 34,2 10,9

 جمع شده
 

 
 يری گجهینت -5

 ی مکه است هایی روشله از جمهوشمند ی کنترلهاي از روشاستفاده
 ی کنترلدهیچی پهايندی فرآي سازبهینهتواند انسان را در 

 ي سازبهینه هاي چالشنی از بزرگتریکیزه امرو.  کندارکمکیبس
 از یکی عنوان  به باشد و بخش ساختمانی ميمصرف انرژ

لذا کنترل مصرف .  باشدی مد نظر م هموارهپرمصرف هايقسمت
 راستا نی است، در امهمیاری در بخش ساختمان مبحث بسيانرژ
 ي سمت استفاده ار منابع انرژبه تهشرفی پهايکردکشوریرو
.  را محقق سازدهدف نی باشد تا انجام ای مریدپذی تجد ویلیرفسیغ

 یتمی الگوریتی تقويریادگی شده است با روش یسع له مقانیدر ا
.  شودئهارانه  ساختمان نموکی هايری متغبهینهکنترل جهت 

 که دهد ی نشان مگری دی کنترلهاي با روشيادنهشیپ  روشسهیمقا
 ي در استراتژهانو فها دمپرمی تنظي روش برانی توان از ایم

 هش را کاي استفاده کرد و تلفات انرژها ساختمانBEMS یکنترل
   .داد
  
  
 
 

 مراجع
[1] A. Rahimi-kian, B. Sadeghi, R.J. Thomas, Q-Learning Based Supplier-
Agents for 
Electricity Markets, power Engineering Society Gen., Vol 1, IEEE 2005, 
pp 420-427 
[2] T. Krause, E.V. Beck, R. Cherkaoui, A. Germond, G. Andersson and 
D. Ernst, A comparison of Nash equilibria analysis and agent-based 
modelling for power markets, 
International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol 28, Issue 
9, November  2006 , pp 599-607 
[3] Sh. Nanduri, T.K. Das, A Reinforcement Learning Model to Assess 
Market Power under Auction Based Energy Pricing, IEEE Trans. Power 
System, Vol. 22, 2007, pp 85-95 
4] D. Ernst, M. Glanic, L. Wehenkel, Power System Stability Control: 
Reinforcement Learning Framework, IEEE Trans. Power System, Vol. 19, 
2004, pp 427-435 
[5] M. Glavic, D. Ernst, L. Wehenkel, A Reinforcement Learning Based 
Discrete Supplementary Control for Power System Transient Stability 
Enhancement, University of Liege, Department of Electricity Engineering 
and Computer Science, BELGUIM 2005 
[6] J.G. Vlachogiannis, N.D. Hatziargyriou, Reinforcement Learning for 
Reactive Power Control, IEEE Trans. Power Systems, Vol. 19, No.3, 
AUGUST 2004 
[7] S.T. Hagan, B. Krose, "A Short Introduction to Reinforcement 
Learning", BENELEARN- 
97،7th Belgian-Dutch Conference on Machine Learning, pp 7-12 
[8] J.P. Praene, F. Garde, F. Lucas,”Dynamic Modeling and Elements of 
Validation of Solar Evacuted Tube Collectors”, Ninth International IBPSA 
Conference Montréal, Canada, August  15 -18, 2005, pp 953-960 
[9] D. Thevenard, “Review and Recommendations for Improving the 
Modeling of Building Integrated Photovoltaic Systems”, Ninth 



 

International IBPSA Conference, Montréal, Canada, August 15-18, 2005, 
pp 1221-28 
[10] J.W. Moon, S.K. Jung, and J. J. Kim,” Application of ANN 
(Artificial-Neural-Networks) in Residential Thermal Control”, Eleventh 
International IBPSA Conference Glasgow, Scotland, July 27-30, 2009, pp 
64-71 
[11] A.A. Chowdhury, M. G. Rasul, M. K. Khan,”Modeling and 
Simulation of Building Energy Consumption: A Case Study on an 
Institutional Building in Central QUEENSLAND, AUSTRALIA”, 
Proceedings: Building Simulation 2007, pp 1916-23 

[12] Y Zhang & V I Hanby, Model-Based control Of Renewable Energy 
Systems In Buildings, Ninth International IBPSA Conference, Canada, 
Aug 15-18, 2005,pp 1425-1432 
[13] Richard S. Sutton & Andrew G. Barto, Reinforcement Learning an 
Introduction, First Edition, 1998 

ه وري بهرمؤلفان سازمان گروه :تألیف . حرارتی هاي جویی و مدیریت انرژي در سیستمفهصر ] 14 [
 1383 ،  "سابا"انرژي ایران 

[15] Zhang Yi, Vic I. Hanby, Model-Based Control of Renewable Energy 
Systems  

  


