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ТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ	

Проблем који се техничким решењем решава: 

Introduction	

In recent years, numerous legislative bodies and governments have been working hard at 
reducing the global dependency on fossil fuels and encouraging greener production by boosting 
renewable generation and investing in various green technologies. However, the intermittent nature 
of renewable sources (i.e. their temporal fluctuation and stochastic nature dependent on 
uncontrollable environmental factors) has proven to be a major issue in widespread adoption and 
microgrid implementation. Also, including highly varying energy generators that are renewable 
sources into the grid poses a potential instability threat because the requirement for supply and 
demand balancing has to be performed either by auxiliary power plants, large scale storage systems 
or major load adjustments. Therefore, novel technological solutions regarding energy management 
are developed and implemented alongside renewable sources to maintain the stability and reliability 
of legacy energy supply systems and reduce the requirements for major and costly overhauls. 

The two main programs that are employed in energy management scenarios are usually referred 
to as Demand Side Management (DSM) and Demand Response (DR). DSM is used as a unifying 
name for a set of proactive solutions that are mainly aimed at increasing the levels of energy 
efficiency amongst users in the long term by employing different technological solutions, regulatory 
or financial encouragements or any other means of motivating altering user behavior. On the other 
hand, DR encompasses reactive solutions designed to motivate users to adjust their demand short-
term. The DR requests are usually dispatched by utility companies in forms of requests for demand 
lowering in order to maintain grid stability both in regular conditions (usually at peak hours) or in 
chance of emergencies where a brownout or blackout is imminent. Although less frequent, requests 
for demand increase also exists, and are mainly used if the grid is injected with surplus energy which 
needs to be spent somehow. The general structure of the system generally used to facilitate DR 
mechanisms is given in Figure 1. The DR aggregator plays the intermediary role between the utility 
company and the individual customers. The utility offers bonuses to the DR aggregator who should 

Figure 1 - DR System Schema [8]
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in turn facilitate the load adjustment requirements of end users. The aggregator requests DR services 
from customers who receive compensation for responding to the DR requests usually in form of 
monetary benefits while the customers are being supplied with energy by the utility and pay for 
their consumption to the utility company in the same manner that is present in all modern-day 
energy supply programs. 

Problem	definition	

Since industrial entities are amongst the largest consumers in any energy supply system, they 
have throughout history appeared to the utility companies as the only type of consumer that was 
worthwhile to be offered any types of DR program. However, this landscape has been changing in 
recent years with many initiatives pushing DR solutions into the residential market as well. 
Although a single residential user’s load flexibility certainly negligible when compared to what a 
factory can offer instead, the load from a larger, aggregated, number of individual residential users 
can, in fact, prove to be comparable to what an industrial facility can offer. Having this in mind, 
where DR programs apply, DR solutions can be applied to micro-grids of residential users: 
neighborhoods of residential users, sets of houses, entire buildings or even blocks of buildings.  

One of the limiting factors in the implementation of widespread DR solutions amongst 
residential users is the disruption of comfort. The response to DR requests is generally not 
automated and requires tedious manual actions from end users in form of interaction with appliances 
which are usually semi-automatic in best cases. Also, when the aggregator requests a demand 
adjustment, the mapping derivation from that request (usually expressed in a very general form, e.g. 
lower demand between 18:00h and 20:00h), to the optimal load profile and from that profile to the 
optimal action per involved user is too complex to be left to the individual users. Therefore, the 
development of an integrated multi-criteria optimization engine for residential neighborhoods is 
required for balancing the aggregated load so that DR requests can be processed. The output of that 
engine, i.e. the optimized load profile can then be used in conjunction with data from individual 
users (what appliances are currently active/inactive, what is the current power draw for that 
household etc.) to offer suggestions that would aid the user in fulfilling the given DR request. As 
monetary benefits are most commonly offered as a means of compensation for users that uphold the 
DR requests, this optimization is required for simultaneous minimization of costs that fall on the 
end user while maximizing the possibility of fulfilling the needed load level alteration. 

Стање решености тог проблема у свету: 

State	of	the	art	solutions	

The topic of optimal management in the energy domain has been extensively analyzed by 
scientists and researchers worldwide in the past years resulting in high volumes of published related 
work with a systematization of laid out in [1] and [2]. Numerous different techniques used in 
literature to manage these types of problem can be grouped into two different categories: 
optimization and game theory. Models using optimization are either managing a cooperative setting 
by means of minimizing a shared utility function or individual users disregarding others. Energy 
management optimization in a two-step process with different timescales is proposed in [3] where 
a network microgrid with renewable sources is considered. A common approach in optimization is 
utilizing the genetic algorithm (GA) as in [4], [5] [6], [7] with [8] exploring effects of introducing 
a DR aggregator using an artificial immune algorithm. Dynamic programming (DP) can also be 



3 
 

 

employed as in [9], [10] and [11]. Particle swarm optimizations (PSO) are also studied in literature 
like [12] and [13]. Artificial neural networks (ANN) are proposed in [14] with [15] combining GA 
with ANN. [16] tackles the economics based optimizations in a hybrid system while considering 
renewable energy inputs while [17] considers a probabilistic multi-objective optimization approach.  

Related work also exploits mathematical programming (MP) methods as a means to solve the 
optimization problem. Some papers offer quadratic programming (QP) as a solution such as [18]. 
However, the most prominent MP method is linear programming (LP) with its mixed-integer variant 
(MILP) being the one most commonly used. Related work on this topic is covered in [19] 
formulating a MILP model to be used for optimizing profit on the electricity market, [1] continuing 
with a MILP model with load traceable per specific appliance and [20] introducing the chain rule 
for appliance activations. [21] focuses on optimizing energy management of a residential microgrid 
with the goal of analyzing the relation between the level of demand flexibility and cost savings. 

Models with specific focus on DR are summarized in [22] with [23], [24] and [25] discussing 
quantification of flexibility (also referred to as elasticity) from residential smart appliances and [26] 
offering an extensive review and side-by-side comparison of various DR management algorithms 
performances. [27] considers a mixed-integer programming model through the implementation of 
a dual problem and offers improvements with double smoothing for tackling the approximation of 
the optimization function while [28] discusses the implementation of a building energy management 
system in a demand response management solution for ensuring that a capacity or demand limit is 
upheld. Since monetary incentives are considered a key mechanism for motivating customers to 
participate in DR programs, [29] proposes a price-based framework where consumers are 
minimizing costs while, concurrently, the aggregator maximizes its profit. Price-driven DR is 
systematized in [30] with a main focus on residential use cases. Price-based DR is also studied in 
[31] where a multi-agent system framework is developed. Some approaches like [32] even offer 
machine learning as a means for DR optimization. 

Опис техничког решења са карактеристикама, укључујући пратеће  
илустрације и техничке цртеже: 

Proposed	Algorithm	and	Use	Case	Demonstration		

A MILP problem is usually defined as calculating a vector of variables 

  1 2

T m
mx x x x    

as an argument that minimizes a predefined product with an objective function ,f  commonly 
written as  

   opt arg min .T
xx f x   

Simultaneously, the vector optx  must also fulfill a set of constraints that can be split into four 
different categories: equality and inequality constraints, lower and upper bounds and integer 
constraints. For a subvector intx of x  is defined as  

 int int int int
1 2 k

T
x x x x      

and the lower bound bl and upper bound bu vector as 
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  b 1 2

T

kl l l l    

  b 1 2

T

ku u u u    

these constraints can be written as 

 eq eq ,A x b   

 ineq ineq ,A x b   

    ,i iii x ul     

   int .,ii x Z Z  Z   

The core of the equality constraints is used to model the relations that must hold between 
various types of energy within the system required to uphold the law of conservation of power for 
the assumed topology and is mostly based on work presented in [33]. This core model that performs 
price optimizations is formulated as a pure LP problem (without the requirement for the mixed-
integer addition). Since the optimizatora has to, in order to facilitate optimizations regarding DR 
events, automatically penalize load deviations from the requested profile (set by the DR aggregator), 
it would seem sufficient to express the requested load as a sum of realized load and the appropriate 
deviation. However, such deviation could, in theory, have both positive and negative values and 
therefore, when they are multiplied with a constant criterion function, negative values may appear 
in the final sum. This would suggest that an observed deviation is working towards minimizing the 
loss function, but in fact, that contribution might have come from a negative deviation being 
multiplied by a positive value in the criterion. In order to circumvent this issue in an elegant way 
without major modifications to the model, the required load at every instance of time k is 
disaggregated into the actual load L  and the positive and negative instantaneous deviations from 
that profile as set by an additional equality constraint  

 requested ( ) ( ) ( ) ( )L k L k d k d k      

so that when other conditions are applied these deviations only have values of either zero or of 
appropriate sign. This allows for individually assigning either positive or negative values to the 
fields of the criterion function in order for the product of it and these deviations to be non-negative. 
Appropriate lower limit of 0 and upper limit of 0 are imposed for positive and negative deviations, 
respectively.  

In order to constrain the newly introduced variables to the desired values, and to disallow them 
to both have non-zero values simultaneously, two integer (binary to be more specific) variables are 
introduced: indication of positive deviation ( ( ))I d k and indication of negative deviation ( ( ))I d k

that should be equal to 1 if the respected deviation exists and equal to 0 otherwise. Such a result is 
obtained by enforcing three inequality constraints that link the values of deviations with their 
respective indicators  

    ( ) ( ) max 0d d dk I k       

    ( ) ( ) min 0d d dk I k       

where  max d and  min d define the largest deviations by absolute value. Also,  
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 ( ) ( )( ) ( ) 1I d Ik d k     

must be upheld in order for deviations not to coexist within the same time instance. 

 In order to demonstrate how such an integrated multi-criteria optimization system performs 
in a real setting, a use case is assumed. The system depicted in Figure 2 has an option of importing 
three types of energy: electric energy from the grid, electric energy from a local distributed 
photovoltaic (PV) system or thermal energy via hot water from the district heating supply. The 
imported energy, without the option of raw storage at the input stage, is than passed trough to the 
conversion stage. The electric energy obtained by the PV array, after being converted to AC by the 
PV inverter, can then be either exported back to the grid (denoted by the transmission line) or used 
in conjunction with electricity from the grid to supply the electric loads. The thermal energy, on the 
other hand, is either used to directly supply the heating demand or, after being passed trough a heat 
exchanger, used to provide domestic hot water.  

Figure 2 - The topology of the use case energy system

Figure 3 - Use case demonstration of the proposed optimizer's output 
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 Although DR events are most commonly used when referring to electric loads, the assumed 
model allows for simple and straightforward definitions of DR events for any type of load, be it 
electric or thermal. Therefore, the considered example, presented in Figure 3, will implement a DR 
event for all three types of load. The figure shows how the optimizer upholds the requested load 
profile at times when a DR event is active while simultaneously minimizing overall costs of system 
operation by shifting the load difference within the appropriate bounds to a period where, in this 
case, local energy production is present (the time of day where the sun shines the brightest and 
therefore the PV array outputs the most energy). The same algorithm could also be used when 
variable tariffs are at play in which case that the load shifting would be executed when the price of 
importing energy is smaller. 

Tool	Integration	and	Deployment	Within	µGM	System	

This section aims at briefly discussing the deployment and integration aspects of the previously 
elaborated Optimization engine within the µGM (micro-grid management) environment. The 
described Optimization engine represents a core application on top of which the end user 
applications Operation scheduling and Energy planning are built. In other words, these applications 
are acting as a wrapper for the optimization engine and are focusing on the two different use cases, 
i.e. planning optimization and operation optimization). Furthermore, these applications are devoted 
to gathering relevant user inputs, collecting necessary data from the system (e.g. collecting 
production forecast or accessing external service for energy pricing), performing appropriate pre-
processing of data, running the Optimization engine for the desired use case and, finally, prompting 
the user with the desired output, after appropriate processing of optimization results. A detailed 
elaboration on the development of these two end user applications is, however, out of the scope of 
this report, given their limited scientific impact. 

The Energy management module, which encompasses both Operation scheduling and Energy 
planning and underlying Optimization engine, has been developed as a Java Enterprise Application 
(EAR) with the following components being part of the module, as depicted in Figure 17:   

- Web application (WAR file, Web application ARchive): which is used to implement the 
user interface for the Energy planning application, offering configuration and 
management of the Optimization engine. The Web application collects the following 
components (bundled in a WAR file): HTML pages, JSP pages, servlets, utility classes, 
libraries and other resources (e.g. deployment descriptors as web.xml and sun-web.xml). 

- EJB (Enterprise Java Bean) module (JAR file, Java ARchive): which is devoted to the 
implementation of application’s business logics, Optimization engine, but also other 
aspects beyond the optimization. As highlighted previously, both Energy management 
applications (Energy planning and Operation scheduling) use the same logic (EJB), 
while the nature of inputs and objectives implement different use cases. Each EJB JAR 
contains: 

o Enterprise Java Beans (EJB) representing the core of the business layer (business 
logic and persistence management); 

o Java Beans to manage the data flow between the application layers; 

o Data Access Objects (DAO) to communicate with the database and in general 
manage the information persistence; 
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o Java classes providing utilities to the application. 

- OWL ontology: which stores the contextual µGM knowledge about the system and is 
used to manage semantics used in the optimization process through a Java API, such as 
Apache Jena. 

- Supporting relational Database: which manages additional data and information used 
by the module (e.g. user authentication, configuration parameters of the simulation 
engine, hub topology, nodes attribute, etc.). 

The Optimization engine module receives all necessary data from the middleware through 
different methods/operations. It can be either subscribed to a particular topic, e.g. to receive regular 
updates about real-time measurements, or request specific information from a corresponding 
component. In both cases, communication with other system components is compliant with the 
Canonical Data Model (CDM) definition and proposed Comet approach, based on WSDL/SOAP 
services. The SOAP WS interface defined by the µGM CDM identifies all the services and methods 
used by the Middleware and by the Energy management component to interact. Finally, the Figure 
18 depicts deployment of Energy management module as a single EAR application on a given 
application server (i.e. Tomcat server). 

   

Figure 4 - Energy management module - component diagram 
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Рецензија техничког решења: 
 

Review of the technical solution 
Development of an integrated software 
system for multi-criteria control over 

hybrid microgrids 
 
 
The Institute Mihajlo Pupin tackled the problem of optimization in 
residential microgrid systems where answering demand response requests 
is considered a main issue whilst maintaining the lowest possible cost for 
consumers in an integrated solution. Such a system is considered a 
requirement for the demand response program to be extended beyond its 
traditional applications in industrial facilities and into the residential sector. 
 
When required, this technology allows for the derivation of the optimal load 
profile that can be achieved and that maximizes what a set of users in a 
microgrid can achieve by means of load shifting when such actions are 
requested. If this solution is paired with smart sensors and actuators in 
residential smart-homes, high levels of automation can be achieved by 
arranging appropriate communication between the optimizer and the 
equipment and thus minimizing the requirement for user inputs and manual 
actions that may disturb user comfort or day-to-day habits. 
 
 
 
 
  Francisco Javier Díez 
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Рецензија техничког решења: 
 

Review of the technical solution 
Development of an integrated software 
system for multi-criteria control over 

hybrid microgrids 
 
 
With the proposed technical solution associated with the SOFIA project, The 
Mihajlo Pupin Institute introduced a unified and holistic solution to the 
problem of simultaneous management of multiple criteria within systems 
that combine various types of energy carriers. 
 
Concretely, the approach proposed by the Institute combines two of the 
most important criteria within modern-day power systems with high 
renewable penetration in an integrated optimization engine that 
simultaneously optimizes for minimal costs for the consumer and the 
maximum response to demand-response requests issued by either the 
utility company or the demand-response aggregator. 
 
This integrated optimization solution has a vast potential for integration in 
residential hybrid energy supply networks because it provides essential 
functionality required for issuing suggestions to end consumers on how 
they can fulfill the appropriate load adjustment that are required.  
 
 
  Panayiotis Philimis,PhD 
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