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Rezumat: Problema utilizării eficiente a energiei şi problema conservării energiei în interiorul unei clădiri în condiţiile
asigurării unui grad de confort sunt probleme complexe care au atras atenţia cercetătorilor în ultimele decenii. În lucrare
se prezintă mai multe modalităţi de rezolvare a problemei utilizării eficiente a energiei în clădiri. La început se defineşte
problema optimizării consumului de energie în clădiri, subiectele fiind: energie, confort si control. În continuare se
prezintă pe scurt sistemele de control convenţionale în clădiri precum şi avantajele şi dezavantajele lor. Se pune accent pe
tehnicile de inteligenţă artificială (Artificial Intelligence - AI) care au fost aplicate pentru controlul atât al clădirilor
convenţionale cât şi al celor bioclimatice. Se descrie modul în care dezvoltarea sistemelor inteligente de control a
îmbunătăţit eficienţa sistemelor de control pentru managementul mediului interior, luând în considerare preferinţele
utilizatorilor. Sistemele de control ce au încorporate agenţi software autonomi, denumiţi agenţi de control, oferă o bază
pentru controlul autonom al sistemelor distribuite senzor/acţionator. Prin schimbul de informaţii şi în cazuri speciale,
raţionament, agenţii de control pot folosi în colaborare resursele sistemului de control într-un mod care să abordeze la
nivel global sarcinile de sistem. Se prezintă în continuare o aplicaţie care are ca obiect realizarea controlului sistemelor
termice în clădiri, cu accent special pe încălzire, ventilaţie, aer condiţionat şi producerea de apă caldă menajeră. Aplicaţia
utilizează un control multi-agent.
Cuvinte cheie: energie, sisteme de control, controlere inteligente, sisteme fuzzy, control multi-agent.
Abstract: The problem of efficient use of energy and the problem of energy conservation inside a building when
comfort conditions are given are complex problems that attracted the interest of scientific researchers in the last decades.
This paper presents the ways of solving the problem of efficient utilization of energy in buildings. In the beginning is
defined the problem of optimizing energy consumption in buildings, the subjects of interest being: power, comfort and
control. Next we briefly introduce conventional control systems in buildings and describe their advantages and
disadvantages. The focus is on techniques of artificial intelligence (AI) that have been applied for the control of both
conventional buildings and those bioclimatic. We describe how the development of intelligent control systems improve
the efficiency of control systems for environmental management inside the building, taking into account user preferences.
Control systems that incorporate autonomous software agents, known as control agents, provide a base for the
autonomous control of distributed systems sensor/actuator. By sharing information and in special cases reasoning, control
agents may use in conjunction resources of the control system in a manner that view system tasks at a global level. In the
following we describe an application for the control of heating systems in buildings, with particular emphasis on heating,
ventilation, air conditioning and domestic hot water production. The application uses a multi-agent control.
Key Words: energy, control systems, smart controllers, fuzzy systems, multi-agent control

1. Introducere
Sectorul construcţiilor acoperă o optime din totalul activităţii economice în Uniunea Europeană
(UE), cu mai mult de opt milioane de angajaţi. Activitatea intensă în construcţii, împreună cu
nevoia de economisire a energiei şi cu politica de protecţie a mediului, conduce la necesitatea
elaborării unor soluţii optimizate de proiectare pentru clădiri. In clădiri se consumă 40 % din
cantitatea totală de energie din Uniunea Europeană (UE). Directiva UE lansată în anul 2010,
“Performanţa energetică a clădirilor” (‘‘Energy Performance of Buildings’’ - EPBD) se referă la
utilizarea eficientă a energiei în clădiri şi îndeamnă naţiunile membre ale UE să stabilească
reglementări mai stricte în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a energiei în clădiri. Implementarea
directivei EU pentru clădiri (reducerea consumului de energie cu 22%) ar putea să salveze 40Mtone
(echivalent cu milioane tone de petrol) până în anul 2020. Din acest motiv, unul dintre obiectivele
principale ale sistemelor de control avansate, care se aplică la clădiri, este minimizarea consumului
de energie.
Pentru că oamenii petrec mai mult de 80% din viaţa lor în interiorul unor clădiri, gradul de
confort într-un loc de muncă determină esenţial gradul de satisfacţie şi de productivitate al
ocupanţilor. Pe de altă parte, după cum se ştie, consumul de energie într-o clădire este cu atât mai
mare cu cât gradul de confort al ocupanţilor este mai mare. Prin urmare consumul de energie şi
condiţiile de confort sunt, de cele mai multe ori, în conflict unul cu altul. În ultimii 20 de ani, un
accent deosebit a fost pus pe arhitectura bioclimatică a clădirilor. Arhitectura bioclimatica este
Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 24, nr. 1, 2014

http://www.rria.ici.ro

37

orientată spre confort şi economie de energie, folosind sisteme de geamuri, spaţii solare, ventilaţie
naturală, sisteme de răcire, etc. Arhitectura bioclimatică se concentrează pe proiectarea şi
construcţia de clădiri bioclimatice care utilizează radiaţia solară şi fluxul de aer natural pentru a
ventila natural şi pentru o răcire pasivă.
Calitatea vieţii în clădiri (gradul de confort) este determinată de trei factori de bază: confortul
termic, confortul vizual şi calitatea aerului interior (Indoor Air Quality - IAQ). Confortul termic
este determinat de indicele “Vot Mediu Predictiv” (Predictive Mean Vote - PMV) [1]. PMV se
calculează prin ecuaţia lui Fanger [1], [2]. PMV estimează votul mediu de senzaţie termică pe o
scară standard pentru un grup mare de persoane. Societatea Americană “American Society of
Heating Refrigerating and Air Conditioning Ingineers - ASHRAE a dezvoltat indicele de confort
termic prin utilizarea următoarei codificări: -3 pentru frig, -2 pentru rece, -1 pentru uşor rece, 0
pentru natural, +1 pentru puţin cald , +2 pentru cald şi +3 pentru foarte cald. PMV a fost adoptat de
către standardul ISO 7730 [3]. ISO recomandă menţinerea PMV la nivel 0, cu o toleranţă de 0,5 ca
cel mai bun confort termic.
Eficienţa energetică este definită prin două componente: eficienţa energetică pasivă şi eficienţa
energetică activă. Eficienţa energetică pasivă se realizează prin dispozitive care au consum redus de
energie, materiale izolatoare, etc. Eficienţa energetică activă se realizează prin (a) optimizare prin
automatizare şi reglaj şi (b) prin servicii de monitorizare, menţinere şi îmbunătăţire şi software
de analiză.
Problema utilizării eficiente a energiei şi problema conservării energiei în interiorul unei clădiri
în condiţiile asigurării unui grad de confort sunt probleme complexe care au atras atenţia
cercetătorilor din domenii diferite, în ultimele decenii. Cu toate acestea, în esenţă, subiectul rămâne
o problemă deschisă. În lucrare se prezintă mai multe modalităţi de rezolvare a problemei utilizării
eficiente a energiei în clădiri. La început se formulează problema optimizării consumului de
energie în clădiri, subiectele fiind: energie, confort şi control. În continuare, se prezintă pe scurt
sisteme convenţionale de control al energiei în clădiri, precum şi avantajele şi dezavantajele lor. Se
pune accent pe tehnicile de inteligenţă artificială (Artificial Intelligence - AI) care au fost aplicate
pentru controlul atât al clădirilor convenţionale, cât şi al celor bioclimatice. Se descrie modul în
care dezvoltarea sistemelor de control inteligente a îmbunătăţit eficienţa sistemelor de control
pentru managementul mediului interior, inclusiv luând în considerare preferinţele utilizatorilor. In
ultimele decenii au fost elaborate mai multe studii privind agenţii software autonomi. Aceşti agenţi
operează fără intervenţia directă a oamenilor şi realizează un control asupra propriilor acţiuni cât şi
asupra stării lor interne. Ei acţionează cu alţi agenţi (posibil şi cu agenţi umani) prin intermediul
unui limbaj de comunicare al agenţilor. Ei percep mediul înconjurător (care poate fi lumea fizică,
utilizatorii prin intermediul unei interfeţe grafice utilizator, o colecţie de alţi agenţi, INTERNETUL
sau poate toate aceste lucruri combinate) şi răspund în timp util la schimbările care apar. Agenţii
autonomi pot chiar să aibă un comportament direcţionat către un scop şi să ia iniţiative.
Sistemele de control ce au încorporate agenţi software autonomi, denumite agenţi de control,
oferă o bază pentru controlul autonom al sistemelor distribuite senzor/acţionator. Prin schimbul de
informaţii şi în cazuri speciale, raţionament, agenţii de control pot folosi în colaborare resursele
sistemului de control într-un mod care să abordeze la nivel global sarcinile de sistem. Se prezintă în
continuare o aplicaţie ce constă în controlul sistemelor termice în clădiri, cu accent special pe
încălzire, ventilaţie, aer condiţionat şi producerea de apă caldă menajeră, aplicaţie ce utilizează un
control multi-agent.

2. Ingineria sistemelor de control convenţionale în clădiri
Iniţial sistemele de control pentru clădiri au fost dezvoltate, în principal, pentru minimizarea
consumului de energie. Termostatele au fost folosite pentru controlul temperaturii. Pentru a evita
schimbările frecvente între două stări ale unui termostat au fost introduse şi folosite termostate care
aveau o zonă moartă “dead zone”. Acest fel de control a fost numit control “bang-bang” cu zonă
moartă. Cu toate acestea, nu au putut fi evitate depăşirile apărute în controlul temperaturii, ceea ce
a dus la o creştere a consumului de energie. În scopul de a rezolva problema, proiectanţii au folosit
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controlere de tip PID (Proportional–Integrate–Derivative). Deşi aceste controlere au îmbunătăţit
situaţia, utilizarea unui controler PID ar putea face întregul sistem instabil. Prin urmare, cercetătorii
au apelat la tehnici de control optimale, predictive, sau adaptive.
În perioada anilor 1980–1990 au fost desfăşurate cercetări asupra strategiior de control
optimale şi predictive. Totuşi aceste cercetări nu s-au concretizat în dezvoltări industriale datorită
problemelor de implementare a lor. Pentru a folosi controale optimale [4], [5] sau controale
adaptive [6] este necesar să fie realizat un model al clădirii. Controlul predictiv [7] este foarte
important deoarece include un model pentru viitoarele perturbări (de exemplu, creşterea
temperaturii datorită radiaţiilor solare, prezenţa oamenilor, etc.). Acesta îmbunătăţeşte confortul
termic în principal, prin reducerea supraîncălzirii, dar mai ales prin răcire în cursul nopţii. Cu toate
acestea, analiza matematică a comportamentului termic al unei clădiri, în general, duce la modele
neliniare. Este important de menţionat, că aceste modele pot să difere de la o clădire la alta.
Controlerele adaptive au capacitatea de auto-reglare şi de adaptare la condiţiile climatice din
diferite clădiri. Mai precis, regulatoare fuzzy adaptive sunt considerate ca fiind cele mai
promiţătoare sisteme de control adaptive pentru clădiri. Un alt mod de a rezolva problema este prin
utilizarea metodelor de estimare a parametrilor (estimări recursive bazate pe Metoda Celor mai
mici pătrate - Recursive Least-Squares estimation -RLS).
Nesler [8] a dezvoltat teoria controlului adaptiv al proceselor termice în clădiri. Algoritmul de
control standard este adecvat pentru controlul proceselor de încălzire, ventilare şi aer condiţionat
(heating, ventilation, and air conditioning - HVAC). Estimatorul RLS oferă estimări ale succesului,
constantei de timp şi timpului mort al unui proces. Estimatorul RLS diverge când bucla de control
este supusă unei perturbaţii de încărcare care nu a fost luată în considerare la momentul modelării.
Neliniaritatea elementului de execuţie constituie o limitare a posibilităţii de autoreglare a
controlerului. Deoarece soluţiile optime de mai sus nu sunt întotdeauna fezabile, s-au folosit soluţii
care aproximează soluţiile optime. Aceste tehnici au diferite dezavantaje cum ar fi:
•

necesitatea construirii unui model al clădirii;

•

minimizarea funcţiei de cost necesită folosirea elementelor de arhitectură bioclimatică.
Acest lucru complică procesul de minimizare. Chiar dacă problema minimizării este
rezolvată, rezultatele nu au aplicabilitate în practică;

•

deoarece estimarea parametrilor trebuie făcută în timp real trebuie folosiţi algoritmi
existenţi care sunt sensibili la zgomot. Astfel, în condiţii reale, astfel de tehnici pot
conduce la rezultate eronate;

•

astfel de tehnici nu se ocupă cu problema de confort. Caracteristicile neliniare pot să dea
naştere la probleme dificile atunci când echipamentul HVAC de monitorizare şi control
caracterizează indicele PMV;

•

sistemele de control rezultate nu sunt prietenoase cu utilizatorii dearece utilizatorii nu sunt
antrenaţi să participe la configurarea propriului lor climat;

•

aceste metode de control nu folosesc metode de învăţare;

•

controlul clasic maximizează conservarea energiei, fără a acorda atenţie tehnicilor pasive.

3. Inteligenţa computaţională în optimizarea consumului de energie
în clădiri
Inteligenţa computaţională este un domeniu de cercetare în curs de dezvoltare, care oferă
instrumente puternice pentru modelarea şi analiza sistemelor complexe. Inteligenţa computaţională
este preocupată de descoperirea de structuri în date şi recunoaşterea de modele. Aceasta cuprinde
tehnici, cum ar fi reţelele neuronale, logica fuzzy şi aşa mai departe. Aceste tehnici produc reguli,
modele şi dezvoltă hărţi complexe de date. Recentele progrese în domeniul tehnologiei informaţiei
au permis colectarea de volume mari de date. Inteligenţa computaţională foloseşte metode inspirate
din biologie pentru rezolvarea problemelor complexe de optimizare, cum ar fi algoritmii de calcul
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evolutiv sau algoritmii inteligenţi bazaţi pe roiuri de particule (particle swarm). Aplicaţii ale
inteligenţei computaţionale au fost făcute în probleme de bussiness, de marketing, probleme
medicale şi probleme de fabricaţie.
Aplicarea de metode inteligente pentru sistemele de control ale clădirilor a început în anii 1990.
Tehnicile de inteligenţă artificială (AI) au fost aplicate pentru controlul atât al clădirilor
convenţionale cât şi al celor bioclimatice. Controlere inteligente, construite prin utilizarea
algoritmilor evolutivi au fost dezvoltate pentru controlul subsistemelor unei clădiri inteligente [9].
Îmbinarea tehnicilor bazate pe reţele neuronale, logica fuzzy şi algoritmii evolutivi au condus la
aşa-numita Inteligenţă computaţională (CI), care în prezent a început să fie aplicată în
managementul consumului de energie în clădiri. Pentru a depăşi caracteristica neliniară de calcul a
PMV, întârzierile şi incertitudinea prezentă în cadrul sistemului, au fost proiectaţi câţiva algoritmi
avansaţi de control care au încorporat controale adaptive de tip fuzzy [10], [11], controale de
confort optimal [12] şi controale pentru confort care să minimizeze energia utilizată [13].
Reţele neuronale au fost utilizate pe scară largă în Japonia. Acestea au fost aplicate la produse
comerciale, cum ar fi aparate de aer condiţionat, aparate de umidificare, ventilatoare electrice, etc.
Un sistem de două reţele neuronale a fost încorporat într-un aparat de aer condiţionat pentru a
permite utilizatorilor să aibă acces la o reglare de precizie. Una dintre cele două reţele neuronale
estimează valoarea indicelui PMV prin utilizarea exclusivă a datelor de intrare a unui senzor.
Cealaltă reţea neuronală corectează aceste ieşiri. Utilizatorul poate antrena această reţea neuronală.
Necesitatea de a obţine economii de energie şi pentru a garanta condiţiile de confort, luând în
considerare preferinţele utilizatorilor, a condus la dezvoltarea de sisteme inteligente de gestionare a
energiei în clădiri (Building Intelligent - Energy Management Systems - BIEMS), în special pentru
clădiri mari, cum ar fi clădirile de birouri, hotelurile, clădirile publice şi comerciale etc. Aceste
sisteme sunt concepute să monitorizeze şi să controleze parametrii de mediu ai microclimatului
unei clădiri şi sunt utilizate pentru a minimiza consumul de energie şi costurile operaţionale. Un
număr mare de articole cu privire la aplicarea tehnicilor fuzzy BIEMS pot fi găsite în literatura de
specialitate. Tehnicile fuzzy sunt utilizate pentru controlul confortului termic interior, confortului
vizual sau calitatea aerului din interiorul unei clădiri [14], [15], [16]. Rezultatele obţinute prin
sistemele fuzzy sunt superioare în comparaţie cu cele obţinute prin sistemele de control clasice.
Aplicaţiile practice ale controlului fuzzy şi neuronal pentru încălzirea prin ventilaţie şi aer
condiţionat (Heating Ventilation and Air Conditioning - HVAC), au fost cercetate cu scopul de a
îmbunătăţi performanţa faţă de controlul clasic [17], [18] .
Cerinţa pentru existenţa unui model matematic a funcţionării unei clădiri a fost un obstacol în
calea aplicării metodelor tradiţionale de control în clădiri. În sistemele inteligente nu este necesar
un astfel de model. Acest fapt este o inovaţie în dezvoltarea sistemelor de control automat. Prin
încorporarea variabilelor de tip nou, variabile de nivel superior, care definesc confortul în
controlerele inteligente (de exemplu PMV), a fost posibil să se controleze gradul de confort, fără a
ţine cont de reguli privind variabile de nivel mic cum ar fi temperatura, umiditatea şi viteza aerului.
În astfel de sisteme, utilizatorii încep să participe la specificarea nivelului de confort dorit.
Dezvoltarea de regulatoare fuzzy pentru controlul gradului de confort termic, confort vizual şi
ventilaţie naturală, cu controlul combinat al acestor subsisteme a condus la rezultate remarcabile
[19], [20]. Alte tipuri de sisteme utlizate pentru obţinerea de economii de energie în clădiri sunt
tehnicile neuro-fuzzy. În domeniul inteligenţei artificiale, tehnicile neuro-fuzzy se referă la
combinaţii de reţele neuronale artificiale şi logica fuzzy. Tehnicile neuro-fuzzy a fost propuse de J.
S. R. Jang [21]. Hibridizarea neuro-fuzzy a condus la un sistem inteligent hibrid care sinergizează
aceste două tehnici prin combinarea stilului raţionamentul-uman din sisteme fuzzy cu structura de
învăţare şi de conexiune din reţele neuronale.
Sistemele hibride, cum ar fi Sistemul Inferenţă Adaptiv Neuro - Fuzzy (Adaptive neuro fuzzy
inference system - ANFIS) [21] au fost folosite pentru predicţie şi pentru controlul iluminatului
artificial în clădiri, urmând variante de iluminat natural. Alegerea corectă a strategiei de control
predictiv, în combinaţie cu un model neliniar al unei clădiri, cu comportamentul utilizatorului şi cu
predicţia parametrilor climatici permit sistemului obţinerea de economii de energie şi garantează un
confort satisfăcător [22]. Un controler neural, dotat cu capacităţile de predicţie a reţelelor
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neuronale, poate fi utilizat în controlul sistemelor de încălzire hidraulice şi în clădirile solare.
Kanarachos şi Geramanis [23] au propus un controler de reţea adaptivă neuronală (Adaptive Neural
Network - ANN ) pentru controlul unei singure zone de sisteme de încălzire hidronice. Intrările şi
ieşirile din acest controler includ parametri legaţi de instalaţia de încălzire şi temperatura punctului
setat de interior.

4. Controlul multi-agent a sistemelor termice în clădiri
Sistemele de control ce au încorporate agenţi software autonomi, denumite agenţi de control,
oferă o bază pentru controlul autonom al sistemelor distribuite senzor/acţionator. Prin schimbul de
informaţii şi în cazuri speciale, raţionament, agenţii de control pot folosi în colaborare resursele
sistemului de control într-un mod care să abordeze la nivel global sarcinile de sistem. Agenţii de
control sunt autonomi în sensul că aceştia nu au nevoie de supraveghere umană sau de
monitorizare, în scopul de a funcţiona. Cu toate acestea, autonomia nu înseamnă că agenţii de
control sunt independenţi de oameni, ci mai degrabă agenţii de control sunt receptivi la informaţiile
furnizate de către operatori, după cum este necesar şi reacţionează la cerinţele unui operator.
Vom prezenta în continuare o aplicaţie ce constă în controlul sistemelor termice în clădiri, cu
accent special pe încălzire, ventilaţie, aer condiţionat şi producerea de apă caldă menajeră, aplicaţie
ce utilizează un control multi-agent. Astăzi, sistemele instalate în clădiri combină de multe ori
diferite dispozitive:
•

una sau mai multe pompe de căldură, care pot fi utilizate pentru producerea de apă caldă
menajeră, încălzire şi/sau răcire;

•

ventilaţie cu recuperare de căldură, care să permită recuperarea căldurii între fluxurile de
aer de intrare şi ieşire din clădire;

•

un încălzitor de apă (boiler), care poate combina diferite surse de căldură: de exemplu, un
colector solar termic în partea de jos, o sursă alternativă în partea de mijloc şi o rezistenţă
electrică în partea de sus. Boilerul se poate ocupa de producerea de apă caldă menajeră şi
poate să contribuie la încălzirea clădirii prin schimbătoare de căldură specifice;

•

alte surse alternative de energie, cum ar fi încălzirea geotermală, utilizată direct sau în
combinaţie cu un rezervor de apă;

•

soluţii de stocare a energiei, prin depozitarea termică în rezervoare speciale, sau depozite
geo-termale.

În astfel de sisteme, dispozitivele de multe ori se ocupă simultan cu funcţii diferite, ceea ce face
controlul lor mai complex. De exemplu, Figura 1 prezintă schema simplificată a unui sistem
folosind unele dintre aceste dispozitive şi unde pompa de căldură se ocupă atât cu producerea de
apă caldă menajeră, cât şi pentru încălzire prin încălzitorul de apă.
În clădirile cu consum redus de energie, companiile au dezvoltat sisteme specifice, care se
ocupă de diverse funcţii, folosind un singur echipament compact. Abordarea propusă poate fi
aplicată pentru a proiecta controlul unor astfel de dispozitive. Aceasta poate fi de asemenea aplicată
la sisteme solare combinate sau mai general, la orice sistem care implică probleme de control termic.
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Figura 1. Diagrama simplificată a unui sistem de furnizare a căldurii, ventilaţiei şi
producerii de apă caldă menajeră într-o clădire

Considerăm astfel sisteme, care includ un:
•

set de aparate (care consumă, produc sau distribuie energie),

•

un set de senzori, precum şi

•

un set de elemente de acţionare.

Obiectivul sistemului de control este de a calcula, la fiecare pas de timp, valorile care vor fi
atribuite fiecărui dispozitiv de acţionare la următorul pas de timp. Metoda propusă combină un
proces de modelare, unde sistemul fizic este descris ca un sistem multi-agent şi un mecanism care
se ocupă în mod automat de controlul sistemului fizic. Diferite tipuri de agenţi (de exemplu: agenţi
producători, agenţi de consum, agenţi distribuitori, agenţi de mediu etc.) compun sistemul
multiagent (Figura 2):
•

agenţii producători reprezintă elementele care au ca scop producerea de energie termică;

•

agenţii de consum reprezintă elementele care se ocupă cu funcţii de confort folosind
energia termică;

•

agenţii distribuitori reprezintă elementele care au impact asupra transferului de energie
termică: un distribuitor reprezintă o subcategorie a reţelei de distribuţie fizică. Aceasta este
asociată cu un set de clienţi (agenţi de consum) şi o serie de furnizori (agenţi producători);

•

în cele din urmă, agenţii de mediu furnizează informaţii suplimentare cu privire la mediul
fizic de sistem.

Această descriere conduce la o reprezentare ierarhică a sistemului fizic: producătorii sunt
conectaţi la consumatori printr-o ierarhie de distribuitori, care reprezintă reţeaua de distribuţie a
energiei. Pe baza acestei reprezentări, sistemul de control funcţionează astfel: folosind observaţiile
disponibile de la senzori din sistemul fizic, agenţii construiesc planuri pentru nevoile lor de energie
şi resurse. O optimizare distribuită combină o selecţie multicriterială şi o optimizare locală a
resurselor între distribuitori şi furnizorii acestora, înainte de a aloca resursele clienţilor. Când acest
pas este finalizat, producătorii, consumatorii şi agenţii distribuitori au un plan de resurse pe care le
vor primi şi/sau pe care trebuie să le furnizeze. Acest plan reprezintă o stare determinată de toate
acţionările sistemului. În final, valorile dispozitivelor de acţionare ale sistemului multi-agent sunt
atribuite la dispozitivele de acţionare fizice, care controlează sistemul.
42

Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 24, nr. 1, 2014

http://www.rria.ici.ro

Figura 2. Privire de ansamblu asupra arhitecturii sistemului

Aceast mecanism răspunde la diferite obiective. În primul rând, reprezentarea explicită a reţelei
de distribuţie permite să se ţină seama de costurile şi restricţiile inpuse. Apoi agenţii încorporează
modele interne care să le permită să elaboreze soluţiile, folosind restricţii interne (termice). Mai
mult decât atât, etapa de optimizare permite luarea în considerare a diferitelor criterii. În fine,
descrierea agentului de bază creşte flexibilitatea sistemului, iar înlocuirea unui agent nu
influenţează modelarea sistemului sau strategiile de control.

4.1 Sistem multi-agent de control automat clădire
Controlul sistemului fizic prezintă diferite etape. Procesul începe cu primirea de informaţii
actualizate de la sistemul fizic (valori actualizate ale senzorilor). Valoarea iniţială a fiecărui senzor
este actualizată folosind valoarea măsurată de senzorul fizic corespunzător. Apoi, fiecare agent
calculează dacă estimarea senzorilor este corectă utilizând modelul intern senzorului. Fiecare agent
consumator construiește apoi un plan care descrie nevoile sale de energie şi utilitatea
corespunzătoare. În mod similar, fiecare agent producător construieşte un plan care descrie
resursele, pe care este capabil să le producă şi costurile asociate. Pe baza acestor date se realizează
o optimizare distribuită. Acest pas combină diferiţi algoritmi ce permit selectarea, optimizarea şi
alocarea resurselor în funcţie de criteriile alese. Se construieşte pentru fiecare agent producător,
consumator şi distribuitor un plan cu resursele pe care le vor primi şi/sau trebuie să le ofere.
Utilizând modele interne pentru elemente de acţionare acest plan este convertit la o stare
determinată a tuturor dispozitivelor de comandă din sistem. Valorile elementelor de acţionare
pentru pasul următor sunt apoi asignate elementelor de acţionare fizice, care controlează sistemul.
Etapa de optimizare distribuită se bazează pe agenţii de distribuţie. Obiectivul acestei etape este
de a maximiza criteriile alese, luând în considerare în acelaşi timp caracteristicile sistemului fizic.
De exemplu, atunci când sunt disponibile resurse ieftine, cum ar fi căldura produsă de către un
colector termic solar, acestea trebuie să fie utilizate înaintea altor resurse mai scumpe cum ar fi cele
obţinute cu o rezistenţă electrică. Mai mult decât atât, mecanismul trebuie să anticipeze utilizarea
resurselor energetice, permiţând, de exemplu, să aştepte înainte de a utiliza rezistenţa electrică în
cazul în care producţia de energie solară a fost prognozată.
Mecanismul propus prezintă următoarele caracteristici: permite să fie selectate cele mai ieftine
(în funcţie de criterii) resurse energetice pe durata prognozată. El permite optimizarea simultană a
funcţionării aparatelor interdependente (de exemplu, parametrii pompei de căldură depind de
valoarea temperaturii interne, de performanţa ventilaţiei pentru recuperarea căldurii, de fluxul de
aer şi de temperatura medie a încălzitorului de apă, care se schimbă în mod dinamic în cursul
timpului), permite să se ia în considerare costul auxiliarelor şi respectarea parametrilor de confort
ai locatarilor. Pentru a construi acest mecanism au fost combinate metodele de selecţie a resurselor
energetice cu algoritmii de alocare a resurselor energetice şi cu optimizarea utilizării resurselor.
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Mecanismul funcţionează după cum urmează: la fiecare pas de timp, un distribuitor preia nevoile
tuturor clienţilor săi. Când toate informaţiile au fost colectate se actualizează propriul plan de
necesităţi. Aceasta se realizează prin adăugarea nevoilor fiecărui client şi a costului suplimentar
introdus de către distribuitor. Obiectivul este de a selecta apoi, dintre resursele disponibile, pe cele
care optimizează criteriile alese, în condiţiile satisfacerii nevoilor clienţilor. Pentru a realiza acest
lucru este utilizat următorul procedeu:
1. dacă nevoile totale nu sunt acoperite de mulţimea resurselor disponibile, vor fi selectate toate
acestea şi se va trece la faza de calcul pentru alocarea resurselor. În caz contrar se va trece la
pasul 2;
2. distribuitorul şi furnizorii săi calculează un optim local al resurselor care permite să se ia în
considerare efectele distribuţiei şi a producţiei de energie. Cu ajutorul modelelor interne se
găseşte o soluţie care maximizează performanţele, dar care ar putea să nu satisfacă nevoile
clienţilor. În cazul în care resursele acoperă nevoile, se calculează o soluţie de alocare a
resurselor. În caz contrar se va trece la pasul 3;
3. pentru a obţine un set de resurse care să satisfacă cât mai bine posibil nevoile, se porneşte de la
resursele iniţiale stabilite de pasul 1 şi se creşte progresiv performanţa fiecărei perechi
distribuitor şi furnizor (creşterea performanţei scade mărimea resurselor disponibile), până
când mulţimea de resurse este cât mai aproape de nevoile existente. La sfârşitul acestei faze,
planul distribuitorului reţine resursele selectate, care au fost optimizate cu furnizorii săi;
4. următoarea fază alocă aceste resurse pentru clienţi. Pentru fiecare pas de timp al planului,
resursele selectate sunt atribuite în funcţie de utilitatea şi de nevoile acestora. Această alocare
se bazează pe un plan de producţie pentru fiecare furnizor al distribuitorilor şi pe un plan al
furnizorilor pentru fiecare dintre clienţii lor.
Descrierea ierarhică a sistemul garantează convergenţa mecanismului. Tot ceea ce se face
presupune că toţi agenţii pot fi de încredere şi că ei răspund la toate cererile de informaţii. La
sfârşitul procesului, distribuitorii şi producătorii au un plan de producţie actualizat. Un avantaj
important al acestui proces este faptul că este complet automatizat, odată ce agenţii au fost definiţi.

4.2 Modelarea sistemului
Obiectivul este de a proiecta sistemul de control al unui echipament compact similar cu cel
prezentat în Figura 1. Senzorii şi elementele de acţionare disponibile sunt descrise în Tabelul 1.
Unitatea combină o ventilaţie cu recuperare de căldură, un rezervor de stocare, o pompă de căldură,
un colector termic solar şi o rezistenţă electrică de încălzire. Modelăm aceste elemente după cum
urmează (Figura 3): pompa de căldură, colectorul solar termic şi rezistenţa electrică sunt agenţi
producători, confortul termic şi apa caldă menajeră sunt agenţi de consum. Utilizăm modelul intern
de pompe de căldură. Pentru rezistenţa electrică, energia produsă = energia consumată :
(cu

puterea de rezistenţă în W)

Pentru colectorul termic solar energia produsă este:

Unde: S - suprafaţa colector (în
G - radiaţia solară (în W.

),

),

- factorul optic,
şi

– coeficienţii de pierdere (în

),

- colectorul de temperatură medie,
- temperatura exterioară (K).
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Colectorul nu consumă energie, prin urmare

.

Tabelul 2. Senzorii şi elementele de acţionare ale dispozitivului

Senzori

Elemente de
acţionare

Twht

Temperatura maximă de depozitare

Twhm

Temperatura medie de depozitare

Twhb

Temperatura minimă de depozitare

Tsol

Temperatura colectorului solar termal

Text

Temperatura externă

Tint

Temperatura clădirii

Told

Temperatura aerului care iese din clădire

Tnew

Temperatura aerului care intră în clădire

chp

Pompa de caldură (stop, start)

csol

Pompa solară (in [0,1])

cres

Rezistenţa electrică (stop, start)

cvent

Ventilator (in [0,1])

cheat

Pompa de îincălzire (in [0,1])

Figura 3. Modelarea sistemului utilizând arhitectura propusă

Agenţii de consum reprezintă funcţii de confort. Confortul termic într-o clădire este reprezentat
de o valoare de referinţă fixată la:
•

19° C în intervalul de [0h, 10h] şi [18h, 24h] în perioada zilelor de lucru;

•

16° C, între 10h şi 18h;

•

19° în toate zilele de sfârşit de săptămână.

Parametri modelului de clădire au fost învăţaţi prin utilizarea metodei celor mai mici pătrate şi
un simulator termic al clădirii. Confortul privind apa caldă menajeră este reprezentat de o valoare
de referinţă fixată la 50° C, în partea de sus a boilerului.
Următorii agenţi distribuitori modelează reţeaua de distribuție a energiei:
•

un agent reprezintă reţeaua de ventilare, inclusiv ventilatoare şi schimbătorul de recuperare
a căldurii. El are un client, rezervorul de stocare şi un furnizor, pompa de căldură. Modelul
său intern reprezintă consumul de energie al ventilatoarelor:
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este ventilatorul de putere maximă (W),
unde:
ale ventilatorului şi este comandă între 0 şi 1;

sunt valori caracteristice

•

un agent reprezintă reţeaua hidraulică între colectorul termic solar şi cel de încălzire a apei.
El are un client, rezervorul de stocare şi un furnizor, colectorul termic solar;

•

un agent reprezintă rezervorul de stocare. Acesta are doi clienţi, confortul de apă caldă
menajeră şi reţeaua de încălzire şi trei furnizori, reţeaua de ventilaţie, rezistenţa electrică şi
reţeaua hidraulică solară;

•

în cele din urmă, un agent reprezintă reţeaua de încălzire între rezervorul de stocare şi
fluxul de aer de intrare în clădire. El are un client, confortul termic şi un furnizor,
încălzitorul de apă. Acesta include o pompă.

Doi agenţi de mediu reprezintă efectele externe ale sistemului: primul reprezintă prognoza
meteo, corespunzând la senzorul de temperatură exterioară, cel de al doilea furnizează costurile de
operare şi de mediu pentru energia electrică de la reţeaua de energie electrică.
Modelele interne pentru senzori se bazează pe persistenţa sau modele istorice, cu excepţia
fluxurilor de aer de intrare şi ieşire, care utilizează schimbătorul de recuperare al căldurii ca factor
de performanţă. Modelele interne ale elementelor de acţionare reprezintă punerea în aplicare a
planului de producţie al agenţilor.

5. Concluzii
În prima parte a acestui articol se realizează o trecere în revistă a modului de rezolvare a
problemei utilizării eficiente a energiei în clădiri. Primele sisteme de control în clădiri studiate sunt
sistemele de control convenţional: controlul cu ajutorul termostatelor, controlere de tip PID
(Proportional–Integrate–Derivative) şi apoi strategii de control optimale şi predictive. Începând cu
anii 1990, optimizarea consumului de energie în clădiri a fost realizată cu ajutorul tehnicilor de
inteligenţă artificială. Tehnicile de inteligenţă artificială au fost aplicate pentru controlul atât al
clădirilor convenţionale, cât şi al celor bioclimatice. Din cadrul acestora, tehnicile fuzzy sunt
utilizate pentru confortul termic interior, confortul vizual sau calitatea aerului din interiorul unei
clădiri. De observat că cerinţa pentru existenţa unui model matematic al funcţionării unei clădiri nu
mai este necesară în cadrul unui astfel de model. Alte sisteme inteligente sunt sistemele hibride
folosite pentru predicţie, controlul iluminatului artificial în clădiri, controlul sistemelor de încălzire
hidraulice şi clădiri solare.
În partea a doua a articolului se prezintă o aplicaţie ce constă în controlul sistemelor termice în
clădiri, cu accent special pe încălzire, ventilaţie, aer condiţionat şi producerea de apă caldă
menajeră. Această aplicaţie utilizează un control multi-agent. Procesul este dinamic, fiecare pas
începe cu primirea de informaţii actualizate de la sistemul fizic (valori actualizate ale senzorilor) şi
se termină cu asignarea de valori elementelor de acţionare care controlează sistemul. În cadrul
procesului se combină diferiţi algoritmi ce permit selectarea, optimizarea şi alocarea resurselor în
funcţie de criterii alese.
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