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مقدمه
در این پروژه به بررسی و ساخت ترموستات یادگیرنده هوشمند می پردازیم که می
تواند با یادگیری رفتار اهالی خانه میزان مصرف انرژی را کاهش دهد و همچنین
امکان مشاهده اطالعات دمایی خانه و محیط اطراف خانه از طریق رابط کاربری آن
وجود دارد.
• پروژه به صورت پیاده سازی ترموستات و رابط کاربری آن می باشد
• اهداف به صورت شناسایی عوامل موثر و میزان تاثیر آن ها در تعیین دمای
ترموستات و کاهش خطای دمای پیش بینی شده می باشد
• چگونگی یادگیری و استفاده از عوامل یافت شده و کاهش میزان خطای پیش
بینی سوال اصلی میباشد.
• با استفاده از شبکه عصبی به یادگیری پرداخته و با روش های مختلف آن میزان
خطای پیش بینی را کاهش می دهیم.
• رسیدن به دقت باالی  ۹۰٪و نمایش اطالعات خانه از طریق رابط کاربری

نتایج
پس از ساخت شبکه عصبی با یک الیه داخلی و دارای  ۱۲۵نرون در این الیه و  trainکردن
آن به آن داده های تست را به عنوان ورودی می دهیم و مشاهده می شود که بیش از
 ۹۰٪داده ها در اختالف کمتر از  ۱درجه با مقادیر اصلی دارند و همچنین توزیع
اختالف این مقادیر به صورت نرمال گوسی با میانگین  0.08درجه سانتیگراد و واریانس
 0.62می باشد.

مدل پیشنهادی
با توجه به اینکه ترموستات نیاز به یادگیری رفتار ساکنین دارد نیاز به پیاده سازی یک
شبکه عصبی می باشد همچنین با توجه به اینکه این شبکه یک عدد پیوسته را به عنوان
خروجی نمایش می دهد از شبکه عصبی برای پیاده سازی رگرسیون استفاده می کنیم .
بدین منظور عوامل تاثیر گذار ورودی را دمای داخلی و خارجی ،رطوبت داخلی و خارجی،
تعداد افراد حاضر در خانه و روشن یا خاموش بودن دستگاه فن در نظر می گیریم و دمای
ترموستات به عنوان خروجی مطرح می شود .همچنین معیار ارزیابی به صورت میزان
اختالف دمای پیش بینی شده با دمای واقعی می باشد و در انتها با استفاده از ترموستات
ساخته شده به جمع آوری داده ها در محیط آزمایشگاه پرداخته و با استفاده از رابط
کاربری گرافیکی طراحی شده گزارشی از وضعیت داخل آزمایشگاه به کاربر ارایه خواهد شد.

جمع بندی
در این پروژه با استفاده از شبکه عصبی به یادگیری رفتار اهالی یک خانه پرداخته شد و با
بررسی عوامل تاثیر گذار بر روی دما این شبکه پیاده سازی شد و مشاهده شد که در ۹۰٪
مواقع با اختالف کمتر از یک درجه سانتیگراد پیش بینی انجام شد .البته فرآیند یادگیری
فرآیند زمان بری است و زمان زیادی صرف یادگیری رفتار اهالی خانه می شود زیرا برای
یادگیری نیاز به نمونه های زیادی از رفتار اهالی می باشد .با این حال با استفاده از این
ترموستات ها می توان میزان مصرف انرژی را کاهش داد و با استفاده از رابط کاربری آن امکان
بررسی وضعیت خانه در همه جا ممکن می باشد.
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