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A jövő épületei itt vannak a szomszédságunkban. Külsőre ugyanolyanok, 
mint a hagyományosak, de mi bennük a más? Jobb bennük élni. Sohasem 
fogy el a melegvíz, melegen várnak a szobák: olyan, mint a mesebeli 
palotákban, ahol inasok hada várja kívánságainkat. Csak itt kisebbek a 
szobák és láthatatlanok a szolgálók.

Az intelligens házak olyan épületek, melyek kommunikációs há-
lózatán keresztül lehetőség nyílik a berendezések felügyeletére és 
irányítására a falakon belülről és kívülről. Ennek eléréséhez fejlett 
automatizált rendszerekre van szükség, amelyek az élet különböző 
területein is helytállnak. Ezek kisegítő szolgáltatások, melyek 
megkönnyítik a háztulajdonosok életét lehetővé téve az élettér pre-
cízebb szabályozását, tartalom és helyzetfüggő alkalmazásokkal. 

Az intelligens épületek fejlődésének pillérei a kulcsfontosságú ipari 
ágazatok: közüzemi szolgáltatások (áram, víz, gáz és közlekedés), 
egészségügy, személy- és vagyonbiztonság és szórakoztatóipar. 
E kutatás a villanyáram szolgáltatás területére összpontosít, azon 
belül az intelligens épületek és a modern villamos hálózat (Smart 
Grid) integrációjára.

A lakóépületek a villamoshálózatban kis fogyasztóknak számítanak, 
viszont nagy számuk miatt összesítve a fogyasztás egyharmadáért 
felelősek. Az ipari fogyasztókkal szemben, ahol az energiahaté-
konyság gazdasági szempontból kiemelt helyen szerepel a 
fejlesztések között, a lakóépületekben a nagy kezdeti költségek 
miatt az ilyen irányú befektetések háttérbe szorulnak.

Célunk egy mindenki számára elérhető keretrendszer kifejlesztése, 
mely lehetővé teszi a lakóépületekben lévő nagy villanyáram-
fogyasztók, illetve áramfejlesztők felügyeletét, irányítását és 
koordinációját. Ennek kifejlesztésére multiágens rendszereket 
választottuk, melyek rugalmassága és kommunikációs képességei 
megfelelnek a felállított követelménynek. 

A fogyasztók tulajdonságait fogyasztási görbékkel írtuk le (1. ábra). 
Az adatfeldolgozás sebességének növelése miatt a begyűjtött fo-
gyasztási görbéket autoenkóderek segítségével tömörítettük, majd 
LSH algoritmus segítségével hasonlóság szerint csoportosítottuk 
(2. ábra). Az ágensek viselkedését szabályrendszerrel írtuk le.

A szimulációk során megfigyeltük, hogy a fogyasztási csúcsok 
ellaposodtak a berendezések működésének koordinációja ha-
tására (1. ábra).
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