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مقدمه
با توجه به این که مانیتورینگ انرژی کمک بسیار قابل توجهی به کاهش مصرف انرژی از طریق
آگاه سازی مصرف کنندگان می کند ،و همچنین وجود مشکالتی از قبیل گرم شدن هوا و افزایش
بی رویه مصرف برق در کشور در سال های اخیر ،پیاده سازی سیستمی که بتواند با به کارگیری
روش های جدید میزان مصرف انرژی را به صورت بی درنگ نمایش دهد ،و نیز تحلیل های اضافه
تری را بر روی آن اضافه کند ،اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.
آن چه به عنوان نوآوری در این کار می توان ذکر کرد تشخیص میزان مصرف تک تک وسیله
های مصرف کننده ،از روی میزان مصرف کلی انرژی است.
مهم ترین گام برای پیاده سازی چنین سیستمی ،داشتن دستگاه اندازه گیری ارزان قیمت و با
ویژگی نصب آسان و ایمن می باشد .در نظر گرفتن مجموع این موارد از یک طرف و از طرف دیگر
توجه به این نکته بسیار مهم که  18میلیون کنتور دیجیتال تا کنون در کشور نصب شده است و
نیز ادامه این روند ،بهترین گزینه ،پیاده سازی استاندارد  IEC 62056-21به منظور داده برداری
بی درنگ میزان مصرف انرژی در منازل می باشد .ازین رو ،با پیاده سازی الگوریتم های استاندارد
فوق ،به راحتی می توان با استفاده از یک دستگاه ارزان قیمت ،کار داده برداری و انتقال داده ها بر
روی یک مرکز داده و سپس تحلیل آن ها ،کار مانیتورینگ و تحلیل میزان مصرف و در نهایت به
کارگیری الگوریتم های هوش مصنوعی برای جداسازی میزان مصرف تک تک وسایل خانگی را
انجام داد.

نتایج
با پیاده سازی الگوریتم های  IEC 62056-21اعداد کنتور های خانگی به طور
کامل قرائت شد.

همچنین به صورت بی درنگ با این روش می توان میزان مصرف انرژی را رسم نمود:

روش پیشنهادی
اولین مرحله بررسی کلیه روش های جداسازی میزان مصرف تک تک وسایل از روی
مصرف کلی می باشد که این روش ها را می توان در نمودار زیر به طور خالصه نشان داد :

جمع بندی
مطلوب ترین راه حل ،روش های مبتنی بر یادگیری ماشین می باشد .برای پیاده سازی
این روش ها ،نیاز به تهیه دیتاست از میزان مصرف تجمعی و نیز جداگانه وسایل خانگی می
باشد که برای هر کشوری منحصر به همان جا می باشد.
با توجه به دشواری و زمان بر بودن تهیه چنین دیتاستی ،سراغ روش های مبتنی بر
تشخیص رویداد رفته ایم:

به منظور پیاده سازی بخش داده برداری همان
طور که در مقدمه اشاره شده است ،استاندارد
 IEC 62056-21به طور کامل پیاده سازی و
نتایج آن در قسمت بعد آورده شده است.

استفاده از بستر آماده خواندن کنتور های دیجیتال با پورت نوری موجود
در آن ها که امکان پیاده سازی سیستم مانیتورینگ را به ارزان ترین و ایمن
ترین شکل فراهم می کند ،فرصت مناسبی برای گسترش این سیستم در
سراسر کشور به منظور کاهش میزان مصرف و نیز اصالح الگوی مصرف می
باشد.
در این پروژه مراحل اولیه این کار تا حد خوبی انجام شده است.
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