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نتایج مقدمه 
مطلع ساختن مصرف کننده از میزان مصرف هریک از پروژه، از طرح این هدف 

.می باشدبارها به منظور کاهش مصرف برق 
فرد هارت، اد کرن و جورج توسط MITدر دانشگاه 1980سال این موضوع در 

اکتیو و روش هاي ابتدایی استفاده از توان. شدبه تحقیقاتی بر روي آن شوپه شروع 
هاي غیرخطی روش روش هاي مختلفی چون حالت گذرا و راکتیو بود و اکنون از 

.کنندمیچون شبکه عصبی استفاده 
ه وجود اي کمسئله .این پروژه از نوع تحقیقاتی کاربردي و شبیه سازي می باشد

ان و هاي خانگی از روي شکل موج جریهایی براي تشخیص باردارد، پیدا کردن روش
را با خانگیبارهاي هاي مختلف براي تشخیص ما در این پروژه روش . باشدمیولتاژ 

اده سازي را پیروش یکدیگر مقایسه کرده و با درنظرگرفتن امکان سنجی بهترین 
.نمودیم

متناسبعبوريولتاژوجریانبهWaveletوتوانیروشبهتحلیلوتجزیهمنظوربه
.داریمنیازکهدادهتحلیلفرکانسبا

موجشکلازبردارينمونهبراي.باشد2KHzحداقلبایستیبردارينمونهفرکانس
بهپروژهسازيتجاريمنظوربه.داریمنیازAdvantechبردارينمونهدستگاهبهجریان
Realصورتبهراهادادهتاداریمنیازبردارينمونهبراينوريسنسورمانندايوسیله

Timeبمتلافزارنرمازپروژهسازيشبیهمنظوربهآخردرو.نماییمارسالسروربه
اربخروجرخداداوليوهلهدرولتاژوجریانموجشکلرويبرمطالعهبا.کردیماستفاده

تواناببارهايتشخیصبرايابتکاريروشیازکهدهیممیتشخیصراجدیدبارورودیا
راشدهجادایراکتیوواکتیوتوانتغییراتبعديمرحلهدر.استشدهاستفادهمختلفهاي

میتخاباناحتمالیبارهايصورتبدینکنیم،میمقایسهدادهپایگاهبارهايتوانمقداربا
.شود
باسهمقایوپنجموسومهارمونیکجریانتغییراتازاستفادهبانیزبعديمرحلهدر
دهشانتخابباریکازبیشکهصورتیدرآخردروکنیممیانتخابراباردادهپایگاه
.کنیممیاستفادهنیزWaveletتحلیلازبارتشخیصمنظوربهباشد

وارد مدار در شکل باال سه بار چاي ساز ، مخلوط کن و المپ مهتابی فلوئورسنت  به ترتیب
.شده اند و الگوریتم مورد نظر به درستی هرسه را تشخیص داده است

جمع بندي
ستفاده در این پروژه ابتدا براي تشخیص اینکه باري وارد مدار شده است، از تغییرات توان ا

دي سپس با به دست آوردن مقدار تغییرات توان بار مورد نظر را حدس زدیم، در موار. کردیم
در این حالت از هارمونیک. پیش می آید، که دو یا چند بار در این محدوده توان حضور دارند

د، از در صورتی که کافی نباش. گیریمسوم و پنجم جریان براي تفکیک بار ها کمک می
Waveletکنیم و انرژي هشت مرحله تکرار الگوریتم جداسازي نیز استفاده میWavelet را

شی با دهد و به نظر رواین حالت در اکثر بارها جواب می. گیریمبراي شناسایی بار به کار می
.باشددقت باال براي تشخیص بارها می

:نوع آوري 
 حالت گذراو پشت سر هم از حالت پایدار استفاده
 استفاده ازDFT به جايFFTدر مقایسه با سایر مقاله ها

:کاربرد هاي صنعتی
وان با داشتن پایگاه داده اي کامل از مصرف کننده هاي موتوري و غیرموتوري خانگی می ت

.از این پروژه براي تشخیص نوع مصرف کننده هاي خانگی استفاده کرد
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چرخ گوشت ، مخلوط کن ، چاي ساز، بار خانگی از قبیل 15با نمونه برداري از بیش از 
وئورسنت و اتو، تلویزیون ، ماشین صورت تراشی ، کیس کامپیوتر ، اتومو ، المپ مهتابی فل

.پنکه و تعریف آن در نرم افزار متلب به نتایج زیر رسیدیم
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