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Начин коришћења:  
Како би се побољшало прихватање обновљивих извора енергије од стране резиденцијалних 
корисника, неопходно је побољшати ефикасност њихове употребе и инвестицију у обновљиву 
енергију учинити што исплативијом. Један од начина да се овај проблем реши јесте да се кроз 
програме који омогућавају развијање флексибилности у потрошњи, облик криве захтеване 
енергије и снаге корисника од мреже прилагоди варијабилностима у цени енергената и 
производњи енергије. Ово техничко решење предлаже интегрисан оптимизациони систем који 
укључује различита ограничења у погледу употребе разматраних уређаја и враћа оптимални 
распоред активације и деактивације уређаја који минимизује цену енергије коју крајњи корисник 
сноси. Такође, резултати оптималне конфигурације се могу евалуирати у светлу фише 
критеријума (еквивалентне емисије штетних гасова, удела обновљиве енергије у потрошњи, 
итд.) и на тај начин формирати још једна оптимизациона петља која одређује одговарајуће 
вредности инсталисане снаге обновљивих извора, њихове типове као и одговарајућу вредност 
неопходног система са складиштење енергије (батерија и резервоара). 
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ТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ	

Проблем који се техничким решењем решава: 

Introduction	

The main goal of increasing energy efficiency can only be achieved by employing various 
technologies and techniques. One of them is utilizing smart loads, or as it is more commonly 
referred to, the demand management mechanism. Generally, this type of mechanisms is either 
categorized as demand-response (DR) or demand-side management (DSM), as systematized in the 
survey [1]. DR generally incorporates reactive solutions, encouraging consumers to adjust their load 
short-term in a response to the utility company’s requests for adjusting demand and thus prevent 
major grid instability, while DSM is a proactive approach with the goal of converting consumers 
into energy efficient users in the long-term using technological solutions, regulatory or financial 
incentives, and other means of encouraging behavioral change. DSM has gained a lot of momentum 
following high renewable penetration, as it can be employed to align user demand with renewable 
production or stored energy availability, but also used to optimize energy management in a more 
complex setting, with various incentives or dynamic tariffs at play and it will be the concept of 
choice of this optimization process.  

DSM methods usually work with one of two approaches: individual users, where users are managed 
individually and separately, and cooperative users, where users are managed jointly. The respective 
models are supplied with data, which is either deterministic or stochastic. One more parameter that 
distinguishes these models is its horizon, and in this regard, we differentiate between day-ahead 
(fixed-horizon) simulation and real time with event-based dynamic parameters. Different 
techniques used in literature to manage the DSM problem can be grouped into two different 
categories: optimization and game theory.  

This technical solution explores the effects of applying demand side management to individual 
users through an optimization-based procedure that makes use of temporal flexibility of the loads 
and the possibility to adjust their intensity in applicable cases. On top of the previously mentioned 
algorithm, the outputs of the optimization procedure allow for a multi-criteria decision-making 
system to be constructed and to considers the parameters of operation of a set of different system 
configurations and determine the best one. 

Problem	definition	

Contemporary optimization solutions often regard the supply side as the flexible one and adjusts 
the energy flow (import/export) based on the currently available amount of energy, costs and a fixed 
load level that is required at that instant. However, with novel smart home management systems, 
users have show tendencies towards increasing the flexibility of their loads whereby non-critical 
appliances are allowed to run outside of their normal activation hours. In this way, the demand side 
can also be made adjustable and, in turn, more optimized for the variability in the generation profile 
that comes from renewable sources. However, in order to provide a holistic methodology that can 
determine at what time and in which intensity an appliance should run in order to function optimally, 
a modeling system needs to be developed so that it can take into account various limitations of each 
appliance (i.e. at what time it is allowed to operate, can its operation be split into disjoint instances 
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and can its power draw be adjusted) and return the best possible combination of input parameters. 
Precisely this issue is what this technical solution aims to tackle. 

Стање решености тог проблема у свету: 

State	of	the	art	solutions	

Different approaches can be found in energy-related application in the state-of-the-art literature. 
Some authors employ the genetic algorithm (GA) as in [2], [3], [4], [5] whilst others use Dynamic 
programming (DP) [6], [7], [8], Particle swarm optimization [9], [10], Artificial neural networks 
(ANN) as in [11], but also linear and quadratic programming [12]. The most prominent 
mathematical programming (MP) method is linear programming (LP) with its mixed-integer variant 
(MILP) being the one most commonly used. 

As for MILP implementations, different models can be found in literature that use this methodology 
for their systems related to DSM. In [13], a MILP model is employed in order to maximize profits 
of users with systems that have photovoltaic (PV) panels and battery energy storage systems (BESS) 
on the electricity market. For these simulations, a day-long hourly time scale is used with variable 
prices. [14] also uses a day-long time horizon, but shortens the sample rate to a quarter of an hour. 
Two scenarios are discussed with multiple and singular users with per-appliance optimizations. A 
chain rule whereby activations of different appliances are interlinked (e.g. a tumble dryer should 
run after the washing machine) is introduced in a MILP model from [15] with the same sampling 
rate and horizon as in the previously mentioned paper with different price tariffs discussed. A hybrid 
system with both PV and wind turbine (WT) in conjunction with BESS is analyzed and its size is 
jointly optimized with the energy flow. However, this approach does not allow for individual 
appliance’s activations to be traced and so is not suitable for smart home applications. 

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

Proposed	Algorithm		

The methodology developed within this technical solution builds on top of an optimization 
methodology proposed by [16] that employs an Energy Hub structure for energy conversion and 
transmission modeling. The core energy management model is extended with novel load 
management features that allow custom, appliance-based adjustments to be made either by 
modifying timings at which the appliance is turned on or off or the instantaneous power draw of 
that appliance in accordance with the respective features of the considered appliance. 

To properly allow the model to perform necessary optimizations, some auxiliary features must be 
introduced as constraints. First of all, load 𝐿 can either be attributed as fixed load 𝐿fix which cannot 
be optimized in any way or flexible load 𝐿flex which can used for optimizing by means of time 
shifting (shiftable load), splitting its operation into multiple time instances (dispersible load) and 
adjusting its instantaneous power consumption (elastic load). Nevertheless, for every appliance 𝑖, 
we define an on/off state variable 𝑦  that is defined by  

𝑦 𝑘 ≜
 0,     appliance 𝑖 is off at 𝑡 𝑘𝑇
 1,     appliance 𝑖 is on at 𝑡 𝑘𝑇 . 
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If 𝑃  is the instantaneous power draw of appliance 𝑖, the flexible load at the 𝑘-th time sample can be 
written as  

𝐿flex 𝑘 𝑃 𝑘 𝑦 𝑘  

with the total load being expressed as 

𝐿 𝑘 𝐿flex 𝑘 𝐿fix 𝑘  

However, the product being summed in the equation defining flexible load would represents a 
nonlinear operation between two variables and so it must be rewritten. To achieve this, 𝑃  is divided 
into three components: nominal power draw 𝑃nom, positive power deviation 𝑑  and negative power 
deviation 𝑑  from the nominal value, or in other words  

𝐿flex 𝑘 𝑃nom𝑦 𝑘 𝑑 𝑘 𝑦 𝑘 𝑑 𝑘 𝑦 𝑘 . 

Nevertheless, this equation also incorporates a product between variables. However, since 𝑑  and 
𝑑  will be constrained to having nonzero values only when the appliance is turned on, this 
expression can be reduced to 

𝐿flex 𝑘 𝑃nom𝑦 𝑘 𝑑 𝑘 𝑑 𝑘 . 

Finally, total load can be expressed as 

∀𝑘 𝐿 𝑘 𝑃nom𝑦 𝑘  𝑑 𝑘 𝑑 𝑘 𝐿fix 𝑘 . 

Since 𝑃  is set beforehand, this expression is actually a linear combination of variables 
(subvectors) from 𝑥 and can therefore be implemented as a MILP constraint. 

According to the classification laid out in [1], elastic loads can be classified either as being either 
energy-based, meaning that they must consume a predefined amount of energy within a specified 
time window, or comfort-based, meaning that they must control an environmental variable within 
a desired range. The effects of DSM on comfort-based appliance has been previously investigated 
in [16]. Such appliances are not considered by this methodology since the appliances’ operations 
that are supposed to be optimized only allow on/off controls. Therefore, only energy-based elastic 
appliances are considered for DSM with an option to elastically adjust their power within given 
bounds. Therefore, for each appliance, a set of windows (activation cycles) is defined with one of 
them, a vector  

𝑤 𝑘 ≜
 0, 𝑘 is not in the window

  𝑛, 𝑘 is        in the window
 

defining the 𝑛-th window of 𝑖-th appliance by having nonzero values equal to 𝑛 at time instances 
that belong to that window. This implementation allows for windows that need not be continuous 
i.e. they can be split into an arbitrary number of segments. Since these windows are also predefined 
like the nominal power, they can be used for forming an energy constraint 
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∀𝑖, ∀𝑛 𝑃nom 𝑇 ⋅ 𝑦 𝑘 𝑃nom𝛥𝑡  

stating that a specified appliance 𝑖 must only be active a given amount of time so that the amount 
of energy it spends during that activation cycle 𝑛 is equal to the product between nominal power 

𝑃nom and the length 𝛥𝑡  of nominal activation belonging to that window. Because power 
deviations also affect the energy consumption, it is also stated that the sum of power deviations 
must be equal to zero during a given window, or in other words 

∀𝑖, 𝑘, 𝑛 𝑑 𝑘 𝑑 𝑘 0  

thus, finalizing the set of equality constraints required for the model. Nonetheless, these relations 
are not sufficient for the model and some additional conditions must be applied in form of bounds. 

The set of upper and lower bounds of optimization variables is extended to include the newly 
introduced load management variables. Since the total load 𝐿 only has a defined lower bound equal 
to the value of fixed load since the flexible load is non-negative and thus 

∀𝑘 𝐿fix 𝑘 𝐿 𝑘 . 

As mentioned before, both deviations 𝑑 𝑘  and 𝑑 𝑘  also have bounds equal to a predefined 
upper and lower deviation limit, respectively, applied during specified windows as follows 

∀𝑘, 𝑖, 𝑛 0 𝑑 𝑘
0,            𝑤 𝑘 𝑛

𝑃dev ,   𝑤 𝑘 𝑛
 

∀𝑘, 𝑖, 𝑛
0,          𝑤 𝑘 𝑛

𝑃dev ,   𝑤 𝑘 𝑛
𝑑 𝑘 0 . 

As for the indicator variables, the device start 𝑧  has a lower bound of zero and upper bound of one 
for all time samples i.e. 

∀𝑘, 𝑖 0 𝑧 𝑘 1  

while the on/off state 𝑦  has the same bound within windows and both bounds set to zero outside 

∀𝑖, 𝑘, 𝑛 0 𝑦 𝑘
0,   𝑤 𝑘 𝑛

1,   𝑤 𝑘 𝑛
. 

A similar logic is employed as to limit the deviation indicators 

∀𝑖, 𝑘, 𝑛 0 𝐼 𝑑 𝑘 , 𝐼 𝑑 𝑘
0,   𝑤 𝑘 𝑛

1,   𝑤 𝑘 𝑛
. 
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Finally, since the indicator variables should only assume a value of either zero or one, thus rendering 
this problem to be classified as MILP rather than LP, we specify  

∀𝑘 𝑦 𝑘 , 𝑧 𝑘 , 𝐼 𝑑 𝑘 , 𝐼 𝑑 𝑘 ∈ 0,1 . 

In conjunction with the core constraints and limits, the additional set of inequalities and limits for 
load management forms a complete set of constraints that can be implemented as equality and 
inequality matrices.  

Integration	and	Use	Case	Demonstration	

The model is optimized using a cost function that minimizes monetary costs for the end user 

𝐶 𝛼 𝑘 𝑃 𝑖, 𝑘 𝛽 𝑘 𝑃 𝑖, 𝑘 . 

where 𝛼 𝑘  and 𝛽 𝑘  are instantaneous energy import and export costs, respectively. The 
optimized system can be used in order to evaluate other aspects beside its running cost such as 
equivalent CO2 emissions, renewable energy share in imports and demand, and others. These 
outputs can be assessed in a multi-criteria scenario where, given custom user requests and weights 
assigned to different factors, each criterion is multiped with its associated weight and an optimal 
ranking of different configurations of the system can be inferred. 

In Sonnenplatz, the Hub is instantiated for houses with renewable generation (photovoltaic panels) 
using the following matrices  

𝐹 1 0
0 1

,     𝐶 0.95 0
0 1

    and    𝐹 1 1  

and 

𝐷 0 0
0 1

   and    𝑅 0
0

. 

Figure 1 - An example showing the process of scheduling baseline load (shifting windows 
and activations) and the appropriate data in the MySQL database 
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The system is implemented as a Python script using the CPLEX optimization library for linear 
programming and is coupled with a MySQL database as a backend for a mobile application that 
represents an interface for the end user. An example of how devices are scheduled and how baseline 
data is provided through timeframes is given in Figure 1 and the resulting optimization output in 
terms of optimal activations is shown in Figure 2. The optimization is then either approved and the 
optimized activation and deactivation times are moved into the scheduling queue for smart plugs 
and cables (smart devices that turn on or off the supply of voltage and current) for automatic 
actuation by the system or the optimization is rejected, and the baseline activations remain and will 
be actuated. 
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Review of the technical solution 
Development of an integrated 

optimization algorithm for analysing the 
impact of demand flexibility on optimal 

hybrid microgrid configuration 
 
 
 
This technical solution by Institute “Mihajlo Pupin” within the SOFIA project 
demonstrates how a model for optimization should be developed in cases 
where loads are considered flexible and adjustable within user-defined 
constraints. Such applications are often incorporated in smart home solutions 
and allow for automatized optimizations of appliance activations and 
deactivations at times when either energy prices from the grid are low or there 
is sufficient local production from renewable sources. 
 
Furthermore, this simulation environment facilitates a feasibility assessment 
of different microgrid configurations for each considered use case. In this 
regard, each considered system can be optimized using multi-criteria decision-
making analyses in order to provide the best experience given the weights 
assigned to each criterion. By doing this, the system decides the optimal sizing 
of each considered technology. 
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Development of an integrated 
optimization algorithm for analysing the 
impact of demand flexibility on optimal 

hybrid microgrid configuration 
 
 
 
 
 
In the context of novel smart home applications and the SOFIA project, The 
Mihajlo Pupin Institute has developed an integrated model that optimizes 
appliance activations in time and intensity and allows for different 
configurations to be tested. For a considered appliance activation plan, the 
hour of day at which that appliance should be turned on and off is calculated 
so as to minimize costs that the end user has to pay for electricity. The result 
is a profile that is optimally adjusted for variable prices and stochastic 
renewable generation. Also, the outputs of different system configurations can 
be tested and thus, an optimal configuration can be determined. 
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