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نتایج خالصه/ مقدمه 
کههاییسیستمایجادوبررسیامروز،انسانزندگیدرانرژیبهینهمصرفاهمیتبهتوجهبا

موضوعیسازندمحقق(هاانسانهایخواستهبرآوردنکناردر)راخواستهاینبتوانند
هارموستاتتاین.پرداختیمهوشمندترموستاتیککردنمدلبهبنابراین.میشودتلقیمهم

بمناسدمایبینیپیشبهمحیطیهایپارامترسایروکاربرهارفتاریادگیریبا
.میپردازند

آوریمعجوعصبیشبکهکمکبهترموستاتیکرفتارسازیشبیهشاملپروژهاین•
.استعملیصورتبههاداده

عواملزااستفادهباخطامیزانکمترینبامناسبدمایبینیپیشپروژهایندرهدف•
.استشدهآوریجمعهایدیتاستو

تردقیقهرچهیبینپیشراستایدرعصبیشبکهالگوریتمبهترینیافتناصلیسوال•
.استدادهآوریجمعروشبهترینومناسبدمای

وبیعصشبکهآموزشبرایپارامترهاتغییراتوسازیشبیهازسوالبهپاسخبرای•
.استشدهاستفادهدادهآوریجمعبرایمناسبسنسورهمچنین

نمایشودمابینیپیشدردرصد10ازکمترخطایرسیدیمآنبهکهدستاوردی•
.استکاربردیاطالعاتدادن

عصبیهشبکازمیپردازدکاربررفتارومحیطیادگیریبهترموستاتکهاینبهباتوجه
آزمایشگاه،خارجوداخلمحیطرطوبتودماپارامتر6کاراینبرای.استشدهاستفاده

وهشبکهایورودیعنوانبهفنبودنروشنیاخاموشوآزمایشگاهدرحاضرافرادتعداد
یخروجبهباتوجه.استگرفتهقرارمدنظرآنخروجیعنوانبهشدهبینیپیشدمای
اینبرایخطاهمچنین.استشدهاستفادهMLPرگرسیونازعصبیشبکهانتظارمورد

ازتفادهاسباکهشدهتعریفشدهبینیپیشدمایوواقعیدمایاختالفصورتبهشبکه
.ایمرسیدهآنبرایممکنهمقدارکمترینبهمناسبهایتکراروهاالیهتعداد

موردهایپارامترguiوسیلهبهوشدهآوریجمعهادادهدیگریترموستاتازاستفادهبا
دیدهguiوترموستاتاتصاالتترتیببههاشکلدر).میشوددادهنمایشکاربرنظر

(.میشود

واحد های پنهان است ، 125با استفاده از شبکه عصبی طراحی شده که دارای یک الیه و 
درصد مواقع داده های واقعی و پیش بینی شده 90مشاهده میکنیم که در بیشتر از 

بنابراین خطا در حالتی که از داده های آموزش استفاده . درجه اختالف دارند1کمتر از 
درصد خواهد 9.56درصد و در حالتی که از داده های تست استفاده شود 9.53میشود 

نمودار خطاهای بیان شده در حالتی که با متغیر گوسی تطبیق زده شود به صورت . شد
: زیر است 

جمع بندی
رف بهینه با استفاده از شبکه عصبی ترموستاتی طراحی شد که عالوه بر مص

شبکه با آموزش به این. انرژی میتواند دما را به مقدار مطلوب کاربران برساند
درجه اختالف با دمای مطلوب افراد 1درصد مواقع دمایی با کمتر از 90در 

ی بنابراین وسیله ا. خواهیم داشت که این اختالف غیر ملموس میباشد
طراحی شده بسیار guiهمچنین . مناسب برای مصارف روزانه خواهد بود

بوده و در هر زمان پارامتر مورد نظر افراد را در  user friendlyکاربردی و 
.  هر بازه دلخواه نمایش میدهد

استفاده از این ترموستات برای همگی آسان و این ویژگی ها باعث میشود
.کاربردی باشد
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از داده متغیر نرمال تطبیق یافته بر روی مقدار خطا با استفادهنمایش 
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