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Коришћење обновљивих извора енергије је одавно превазишло рурална, изолована, подручја и 

постало незаобилазан извор енергије и у урбаним срединама. Међутим, оно што и даље 

представља велику препреку у масовном коришћењу обновљивих извора јесте њихова 

исплативост у односу на конвенционалне изворе енергије. Ипак, све присутнији механизми 

управљања потрошњом крајњег корисника, за последицу имају могућност смањења почетне 

инвестиције као и боље искоришћење обновљиве енергије у току експлоатације. Ово техничко 

решење се управо бави евалуацијом ефеката управљања потрошњом крајњег корисника на 

дугорочну исплативост коришћења обновљивих извора енергије коришћењем модула за 

оптимизацију у оквиру SOFIA платформе. С тим у вези предложено је и унапређење овог модула 

у смислу додатних параметара оптимизације који се односе на управљање потрошњом. То су 

пре свега, проценат потрошње који је могуће померати у времену, степен флексибилности који 

се односи на померање односно величина прозора за померање као и могућност дељења 

потрошња на више независних целина, интегрална потрошња на задатом временском периоду 

итд. Предложени  модул се за оптимизацију у оквиру SOFIA платформе детаљно је описан од 

стране аутора овог техничког решења и у оквиру публикације „Combined energy hub optimisation 

and demand side management for buildings“, објављене у међународном часопису Energy and 

Buildings. 
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ТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ 

Проблем који се техничким решењем решава: 

Introduction & problem definition 

The use of renewable energy sources has since long surpassed rural, isolated, areas and has 

become an unavoidable source of energy in urban areas. However, what remains a major 

obstacle to the massive use of renewable sources is their profitability compared to conventional 

energy sources. However, the arising end-user consumption management mechanisms have the 

potential to reduce the initial investment as well as better utilization of renewable energy during 

everyday exploitation. This technical solution is currently dealing with the evaluation of the 

positive effects of end user's consumption management on the long-term viability of renewable 

energy sources, thus contributing to their higher penetration and larger share in the energy mix.  

By leveraging on the previously developed optimization module, within the SOFIA platform, 

the objective of this technical solution is to improve this module in terms of additional 

optimization parameters related to the Demand Side Management (DSM). These are, above all: 

the percentage of consumption that can be shifted in time, the degree of flexibility that relates 

to the movement, or the size of the window for moving, as well as the ability to divide 

consumption into multiple independent units, integral consumption over a given time period, 

etc. 

Стање решености тог проблема у свету: 

State of the Art 

The proposed solution will represent an extension of the Energy Hub concept introduced in [1], 

which leverages the potential of a specific, constrained set of energy assets – referred to as a 

Hub - to provide the optimal energy dispatch for a given demand.  It takes information related 

to the price and availability of external energy carriers, the forecast of expected renewable 

energy contribution, the physical characteristics of conversion units and storage devices present 

on-site and the load prediction as input to solve the problem of determining the optimal energy 

procurement and technology utilization. This solution will focus on removing the assumption 

that the load is fixed and applying viable DSM approaches to dynamically adjust the load, 

within given bounds, in order to fulfil or improve a specified performance requirement. These 

methods yield additional flexibility and introduce new degrees of freedoms in novel energy 

management approaches, since the load had otherwise been assumed to be passive and static 

in classic formulations. The approach proposed in this technical solution aims to provide a 

holistic approach integrating both energy supply side optimization and demand side 

management to attain an improved degree of operation of the facility within the given 

constraints. Such an approach has in general received somewhat less attention in the literature, 

but was already proposed in [2] for application within a local energy utility. Work done in [3] 

employs an integrated energy hub and DSM scheme for the valuation of infrastructure and asset 

investment, whereas [4] models a demand response approach in terms of heat storage units. In 

[5] the interaction among “smart” energy hubs operating within the framework of an integrated 

DSM program is formulated as a non-cooperative game, and [6] illustrates a comprehensive 

modelling approach focused on residential loads. 
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Опис техничког решења са карактеристикама, укључујући пратеће 

илустрације и техничке цртеже: 

Extended Energy Hub model 

As previously mentioned, the basic framework used for modelling available energy assets is 

based on Energy Hub concept, which is a form that is amenable to and suitable for the 

formulation and solution of generic optimization problems, by accounting for available energy 

carriers, power conversion potential and installed storage units. The chosen approach, which 

was adapted from [6] , and used in [7] was finally extend with this technical solution to support 

the integration of the DSM perspective in the optimal operation of the Hub. 

The latter was published by the authors 

of this technical solution within the 

international journal Energy and 

Buildings under the publication 

“Combined energy hub optimisation and 

demand side management for buildings” 

[8] 

The proposed approach can be 

schematized as depicted in Figure 1. The 

basic modelling block consists of 

sequential input, conversion and output 

stages. Energy flows enter the hub as Pin, and power can be either stored at the input stage (if 

storage facilities are available) as Qin or immediately dispatched (through the dispatch element 

Fcin) to the converter stage C as Pcin. The converter output Pcout  can then be exported as 

Pexp, and the net remaining output Pout is forwarded (via the dispatch element Fout) to the 

output stage where it is either stored as Qout or immediately employed to meet the load L. 

Furthermore, the above description refers to a single block, as depicted in the top of Figure 1, 

which already allows for the modelling of several and diverse energy assets. In order to account 

for other, possibly more complex or elaborate topologies, it is also possible to place several 

such blocks in sequence, as shown in the bottom of Figure 1. The input to a successive block 

is taken to be equal to the output of the preceding block, so that for two consecutive blocks the 

first sees the second as a load. 

As an extension to the described modelling framework, the proposed solution introduces novel 

DSM related parameters, associated to the load L: 

- total demand over a given time period 

- share of controllable loads 

- DSM window for each appliance supporting rescheduling 

- penalty associated to each appliance in case the demand is divided into multiple chunks 

(referred to as load dispersion factor in the simulation results discussion) 

Energy management system implementation 

Among the applications of generic SOFIA platform a deployment of a holistic Energy 

Management System (EMS) (aka SOFIA µGM platform) is found. A generic infrastructure 

was instantiated to support the needs of the specific domain of application, i.e. energy 

management in this case. Hence, the EMS was implemented according to a comprehensive 

Figure 1: a) Block schematic of energy hub and 

                  b) Multi-block schematic of energy hub 
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architecture depicted in Figure 2. It consists of three main parts, starting with a “Pre-

processing” stage, the key component of which is the Forecaster module which takes into 

account the weather forecast, historical energy demand data, models of different renewable 

energy sources and applicable pricing schemes to produce all input data required by the energy 

dispatch optimization. The following stage is labelled “Scheduling/ Optimization” and contains 

an overall mathematical model for the given energy infrastructure together with routines for 

simultaneous numerical optimization of supply and demand side variables, as described in 

previous sub-section. Lastly, the “Management and Control” block assesses the optimization 

outputs and performs the desired control actions by acting on the automation and control system 

(i.e. SCADA). 

For the data acquisition and control, the 

existing, proprietary, SCADA system 

developed by the Institute Mihajlo Pupin 

was used. The SCADA system collects the 

data from a wide range of low level 

devices, starting from mini RTU pAtlas 

(custom-made by IMP) placed in DC and 

AC cabinets, ATLAS MAX PLC units 

(custom-made by IMP) placed inside the 

cabinet for heat source selection, sensors 

for meteorological parameters (solar 

irradiation, wind speed and velocity, 

temperature of solar panels), wireless 

power meters electricity consumption 

monitoring, ultrasonic level meters for 

mazut consumption monitoring, ultrasonic 

calorimeters for heat consumption 

monitoring, communication busses for the 

inverters (supporting ModBus) and finally 

a main electric meter (supporting DLMS protocol). Furthermore, SCADA system 

communicates with all aforementioned devices, acquires the data and acts on the switches, thus 

allowing for the remote control of actuators. 

Furthermore, the developed EMS called for development of appropriate software interfaces 

between heterogeneous measurement equipment, existing data middleware and 

Scheduling/Optimization module. These interfaces were developed as independent software 

artefacts and support wide range of communication protocols and frameworks. Owing to their 

generic implementation they offer high flexibility and a wide range of applications, beyond the 

scope of the developed EMS. 

The main feature of this technical solution, however, lies in the development of Scheduling and 

Optimization module, responsible for deriving control actions and offering decision support 

for planning activities. This module contains a custom designed optimization engine which is 

intended for both energy infrastructure operation optimization, focusing on minimization of 

energy costs, as well as for planning optimization aiming at discovering optimal sizing of units 

in a given infrastructure topology. It allows user to design an energy infrastructure topology, 

with available energy carriers and conversion units, and add information about the applicable 

pricing and user’s energy consumption habits. 

The module was first prototyped in Matlab® environment by defining a linear program aiming 

at minimization of hub’s operation costs. The optimization problem itself is solved by porting 

Weather forecast
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Figure 2: Integrated multi-carrier EMS 
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the model to IBM ILOG CPLEX®. Having in mind that this engine offers the core functionality 

of the overall technical solution, a seamless integration with the rest of software components 

was required. Since the rest of the system was designed with respect to the object oriented 

paradigm, the development of business logic of Scheduling and Optimization module was 

based on Java Enterprise Applications (EAR). 

Without going into further technical details related to the EMS implementation, the following 

sections will focus on the use case where the overall solution was deployed and tested, followed 

by the EMS performance validation results. 

Demonstration use case  

The developed technical solution was tested in the SOFIA µGM platform at the test-bed 

platform previously set-up within the premises of Institute Mihajlo Pupin (IMP). The IMP test-

bed has diverse energy supply portfolio ranging from fuel oil (mazut) for heating, used by the 

local thermal plant, electricity from the power grid and electricity from the 50kWp Photovoltaic 

Power Plant (PVPP), installed at the main building roof-top. The focus for the deployment of 

the presented approach is one of the representative buildings within the campus (commonly 

referred to as the “Blue building”), featuring a number of offices and a workshop. This building 

was selected because it allows for the unambiguous assessment and validation of the impact of 

the applied control/operation strategies. The heating requirements of the Blue building are 

primarily served by hot water radiators or, alternatively, by existing A/C units. Hot water is 

delivered either from the common thermal plant or from the local electric boilers. In case of 

the former, the water is heated by two Djuro Djakovic boilers (2x1MWt) that burn the fuel oil 

(mazut) to deliver steam which is then fed to the APV Baker AS - K34 heat exchanger (1MWt), 

by means of which consequently the water is heated. The latter option directly employs three 

Ei ETK-24 electric boilers (24kWe each) to generate the hot water. Switching between the two 

heat sources is an automated process performed by two remotely controlled servo motors which 

operate the designated valves and open/close the appropriate branch. Concerning cooling, there 

is no centralized system/plant (e.g. chiller unit) due to the old age of the buildings and 

associated infrastructure. Therefore, the cooling requirements are served by the six Midea 

MEH-30LiH2 (30kBTU) A/C units distributed throughout the building.  

In addition to energy drawn from the power grid electricity is also supplied by a local PVPP 

consisting of 180 Suntech STP280-24/Vd panels with a rated power of 280W each, yielding a 

total peak power of around 50kWp. The produced DC electricity is transformed to AC using 

three inverters, two REFUsol (15kW) and one Schneider Electric (20kW). The total supplied 

electricity is then employed for satisfaction of the electrical load or also for cooling and heating 

purposes. Both locally produced and imported electricity can either be employed for immediate 

load fulfilment or temporarily stored. The layout of the Blue building, together with the shared 

on-campus energy infrastructure, is represented in the form of an energy hub, as depicted in 

Figure 3. The figure contains photos from the actual plants and equipment present on site. 
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System performance validation 

The overall performance of the proposed technical solution was tested and validated in an 

offline scenario based on the actual measurements. The system typically operates with 

forecasted data, to derive control strategies for next day(s), however since the aim is to 

objectively evaluate the system performance by avoiding interferences or uncertainties 

resulting from forecast errors (e.g. meteorological conditions, energy demand) and thus 

historical measurements from a common winter day were used. Seasonal variation of baseline 

loads for typical daily operation is given Figure 4. 

The optimization results are depicted in Figure 5 with the following graphs (going from the top 

down): 

- DSM window for each appliance reflecting the end-user requirements/constraints 

- Baseline loads including electricity, heating and cooling 

- Baseline electrical loads when the solar thermal collector (STC) and geothermal heat 

pump (GHP) are considered (electrical loads from appliances together with the loads 

from STC and GHP self-consumption) 

  

Figure 3: IMP test-bed platform 
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Figure 4: Seasonal variation of (daily) baseline loads 

 

- Electrical loads after integrated demand and supply side optimisation with added DSM 

parameters 

The following performance comparison focuses on showing the impact brought by the 

additional DSM parameters to the basic Energy Hub optimisation, described in [1], without 

considering any additional capital investments (e.g. retrofit of boilers, installation of new 

equipment etc.). Therefore, a benchmarking between the baseline operation (Energy Hub – 

“supply side” – optimization) and integrated demand and supply optimisation is provided. The 

simulation results are summarized in [8]. Before, going into results in detail, it should be noted 

that the actual performance of proposed approach is strongly influenced by the availability of 

different energy supply carriers, dynamic pricing scheme and the corresponding flexibility of 

energy demand profile. 
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The proposed integrated optimisation approach is tested for two different micro-grid 

configurations: 1) photovoltaic, wind turbine and battery storage; 2) photovoltaic and wind 

turbines. The optimisation results show quite significant cost savings for both cases, although 

the second configuration (without battery) shows even better results. This is completely 

justified since the battery storage acts as energy buffer and neutralizes impact brought by the 

ability to move the demand in time. The main optimisation criterion represents the incurred 

operation costs, although the comparison was also made for the rest of the key performance 

indicators: the share of renewable energy sources and the environmental footprint (CO2 

footprint). 

Table 1: Optimisation results – Actual scenario (IMP test-bed platform) 

 

Figure 5: Optimization results for SOFIA µGM operation strategy (IMP test-bed platform) 
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Conclusion 

This technical solution elaborates on the effects of managing the end-user energy consumption 

on the long-term effectiveness of hybrid micro-grids with renewable energies. In particular, it 

focuses on extending the optimisation variables within the algorithm currently operating inside 

the SOFIA platform micro-grid manager, known as µGM, which was developed on top of a 

generic SOFIA platform. The introduced variables are related to the percentage of consumption 

that can be shifted in time, the degree of flexibility that relates to the movement, or the size of 

the window for moving, as well as the ability to divide consumption into multiple independent 

units and integral consumption over a given time period. 

The applicability and cost saving potential of the proposed solution was demonstrated in a real 

world setting, in one of the buildings of the IMP campus. The deployed solution achieved 

increase in the cost savings of little over 16% for the first configuration containing 

photovoltaic, wind turbine and storage, and even up to 20% for the second, which doesn’t 

contain battery storage. This discrepancy is completely justified given that the battery storage 

acts as an energy buffer and neutralizes impact brought by the ability to move the demand in 

time. These preliminary results show great potential of the flexibility introduced by demand 

side management for decreasing the necessary storage capacity and thus decreasing the capital 

costs for the renewable micro-grids which eventually leads to higher penetration of renewable 

energy. 
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Рецензија техничког решења: 

 
Review of the technical solution 

Evaluation of energy management 

effects on the viability of hybrid micro-

networks through SOFIA platform 

 

This technical solution aims to contribute to the higher penetration of 
renewable energy sources in urban areas by introducing Demand Side 

Management perspective into the long-term assessment of grid-connected, 
hybrid, micro-grids. The principle idea is to enable lower initial investments 

in renewables, by exploiting the flexibility introduced by DSM and ensuring 
optimal every day operation of the micro-grid. 

 
The actual solution development extends the existing optimization module 

within the SOFIA platform in terms of additional optimization parameters 
related to the demand side management. In particular, the proposed 

solution introduces parameters related to the rescheduleable share of 
demand, the level of flexibility to move the demand in time (window shift), 

the ability to divide the consumption into multiple independent parts, total 

demand over a given time period, etc. 
 

Overall, the proposed approach is sound and sufficiently substantiated while 
the reported preliminary results are promising. 
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Рецензија техничког решења: 

 
Review of the technical solution 

Evaluation of energy management 

effects on the viability of hybrid micro-

networks through SOFIA platform 

 

As part of this technical solution, the Institute Mihajlo Pupin has tackled the 
problem of high penetration of renewable energy sources which is seen as 

one of the major problems in power grids with distributed energy resources. 
Considering that renewable energy is becoming more and more present both 

at the production and consumer side (prosumer) to meet the environmental 
goals (reduction of GHG emissions) and save energy as well as the costs of 

grid operation, this problem is extremely popular in both research and 
industrial community in energy domain.  

 
In this regard, the proposed technical solution introduced a new approach 

for grid-connected hybrid micro-grids planning and design by incorporating 
the demand shifting and curtailment activities in the design optimization 

process. In this way, by exploiting the load flexibility, reduction of 

investments in standby capacity to satisfy fast peaking load is achieved. At 
the same time, by exploiting demand side measures on rescheduleable share 

of demand, optimal operation of the micro-grid will be ensured considering 
maximal exploitation of renewable energy sources and storage solutions. 

The proposed solution also showed very promising results such as increased 
cost savings of 16%-20% for investigated micro-grid configurations. 
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