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سزايي در اين بخش دارد. مصرف خانگي، سهم ها تاثير بهكند و تجزيه و تحليل رفتار دستگاهشناخت الگوي مصرف، نقشي كليدي در مديريت آن ايفا مي: چكيده 

كند. در اين مقاله، شباهت مصرف بيني و مديريت آن كمك شاياني ميه و تشخيص الگوي مصرفي كاربر، به پيشزيادي از برق توليدي را به خود اختصاص داد
هاي زماني مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. هدف از اين بررسي، شناسايي روابط بين مصرف هاي برقي خانگي در يك خانه هوشمند از ديدگاهدستگاه
  هاي مختلف منجر شده است.در نهايت به كشف الگوهاي معنادار و دقيق بين مصرف دستگاه و اين فرآيند ها استالگوي استفاده از آنهاي مختلف و دستگاه

  مراتب زمانيسلسله ،الگوي مصرف انرژي، اينترنت اشيا، خانه هوشمند ها:هكليد واژ

 مقدمه - ١

سازي در عصر حاضر، با افزايش جمعيت و روند رو به رشد ساختمان
 و شهرنشيني، ميزان تقاضا براي استفاده از انرژي افزايش

، هايي جهت مديريت انرژيبرنامه از اين رو داشته و چشمگيري
هاي مختلف ذخيره انرژي مازاد مورد توجه بخشو استفاده از آن 

هاي مديريت انرژي نيازمند نظارت بر انرژي قرار گرفته است. برنامه
هاي برقي خانگي توسط ساكنين خانه به مصرف شده در دستگاه

  . ]١[باشندصورت بالدرنگ مي
 جهاندرصد از مصرف برق  ٤٠طبق گزارشات انجام شده حدود 

كه رفتار گيرد. با توجه به اينهاي مسكوني صورت ميدر ساختمان
كنندگان انرژي برق به عوامل زيادي از جمله دماي هوا، مصرف

  دباي آنح جهت اصال ؛وابسته است غيرهفصل، روز هفته، ساعت و 
كاربران داده  به ،درستيبازخوردهاي ن اين عوامل با در نظر گرفت

 اثرگذاري آنان تحليل و پردازش اين عوامل و تعيين بنابراين شود. 
. ]٢[كندمي نقش مهمي را در اين فرآيند ايفابر روي مصرف انرژي 

اي كه از سوي ديگر مديريت انرژي به دليل افزايش گازهاي گلخانه
شوند و اثرات محيط زيستي در فرآيند توليد انرژي برق ايجاد مي

به يك مسئله مورد توجه در سطح جهاني تبديل شده  ،اين گازها
  است.
گيرهاي هوشمند برق و استقرار اندازه ايجاد بستر شبكه از پس

ميزان و نحوه مصرف انرژي  اطالعاتازل مسكوني، هوشمند در من
در اين منازل در دسترس محققان قرار گرفته است. بسياري از 

 كهها هاي ارائه شده در حوزه مديريت انرژي، از اين دادهحلراه
خانگي در هاي گر ميزان مصرف انرژي برق توسط دستگاهنمايان

با ظهور . كنندمياستفاده ؛ هاي زماني مشخص هستنددوره
داده، توانايي تحليل و پردازش هاي مربوط به حوزه كالنفناوري

توان بر فراهم گشته است و مي هادادهاين حجم عظيم از جريان 
ها، تصميمات عملياتي راجع اساس نتايج به دست آمده از روي داده

تصميمات  رژي و مديريت آن اتخاذ نمود. اينبه نحوه مصرف ان
هاي ارائه دهنده برق كه همواره به دنبال راهكارهايي براي شركت
بيني تقاضا، كاهش بيني الگوي مصرف انرژي، پيشجهت پيش
بسيار حائز اهميت  ؛اندسازي مصرف انرژي و غيره بودههزينه، بهينه

هايي مانند: مديريت سمت است و اهداف خود را در قالب برنامه
هاي مديريت مصرف ي پاسخ به تقاضا، سيستمهاتقاضا، سيستم

ها وجود نامهچالشي كه در اين بر. ]٣[كنندانرژي و غيره دنبال مي
تن كنندگان و در نظر داشكه با درك عادات مصرف دارد اين است

ميزان راحتي آنان بتوان با ارائه راهكارهايي در زمينه مصرف انرژي 
  سازي نمود.را پيادهجويي در انرژي هاي صرفهخانگي، طرح

عمده كارهاي انجام شده در حوزه نظارت بر مصرف انرژي از 
ها ها و وابستگي بين آنبندي، تحليل دادههاي خوشهالگوريتم

متري توجه ك، اما در مطالعات انجام شده ]٧-٤[اند استفاده نموده
موثر بر الگوي مصرف انرژي  عاملعنوان  تحت ،يزمان هايبازه به

   .شده است
به بررسي ميزان برق تن فاكتور زمان، فدر اين مقاله با درنظر گر

ها در هاي خانگي، ارتباط و الگوهاي استفاده آنمصرفي دستگاه
پردازيم. داده نمونه مربوط به يك خانه هوشمند ميعهيك مجمو
داده مورد پيش پردازش قرار خواهند هاي اين مجموعهابتدا داده

با ديدگاه  اگردر ادامه، نشان خواهيم داد كه  و سپس گرفت
هاي متفاوتي در زمان، بنديمراتب زماني و با سطح دانهسلسله

 يمراتب زماندر خانه هوشمند با استفاده از سلسلهبرق مصرف انرژي الگوي تحليل 
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تر و بعضا متمايز دهيم؛ به الگوهاي دقيقها را مورد بررسي قرار داده
    دست خواهيم يافت.

باشد: در بخش دوم به مرور كارهاي ساختار مقاله به شرح زير مي
تر پردازيم؛ سپس در بخش سوم به معرفي دقيقمشابه مي

هاي صورت گرفته برروي آن و پردازشداده و پيشمجموعه
مراتب زماني د سلسلههمچنين ارائه الگوي مصرف انرژي با رويكر

شده بندي بر موارد گفتهخواهيم پرداخت. در بخش پاياني نيز جمع
 شده خواهيم داشت. و نتايج گرفته

  مروري بر كارهاي گذشته - ٢

توان اند را ميكارهايي كه در حوزه نظارت بر بار مصرفي انجام شده
دنبال يافتن ه ب دسته اولبندي كرد. هاي مختلفي تقسيمبه دسته

مدت مدت، ميانهاي كوتاهالگوي مصرف انرژي برق خانگي در دوره
بيني رفتار ه دنبال پيشدوم بي و يا بلندمدت هستند. دسته

باشند و دسته ساكنين منازل و حتي ايجاد تغيير در رفتار آنان مي
هاي برقي خانگي به سوم با بررسي ميزان شباهت مصرف دستگاه

مجموعه دستگاه برقي هستند كه در مصرف انرژي دنبال يافتن يك 
شده . در ادامه اين بخش به بررسي كارهاي انجامباشند هم مرتبط با

  ها خواهيم پرداخت.در هر يك از اين دسته
از جمله مطالعاتي كه با هدف يافتن الگوي مصرف انرژي برق 

 ]٨[رو اشاره نمود. در مرجع توان به موارد پيشخانگي هستند مي
اي مربوط به مصرف انرژي در كانادا مورد تحليل و هاي دورهداده

بررسي قرار گرفتند تا بتوان الگوهاي مختلف مصرف انرژي كاربران 
هاي مصرف انرژي خانوار بيني نمود. در اين تحقيق الگورا پيش

بيني شبراي پيآن دست آمده از ه بيني شده است و از نتايج بپيش
جويي در مصرف انرژي ميزان مصرف انرژي در آينده و صرفه

اين الگوهاي به دست  هاي هوشمند برق استفاده شده است.كهشب
هاي ذخيره انرژي به سمت تنها براي ارائه طرحآمده نه

كننده بلكه جهت ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا در سمت مصرف
تاثيرات  ]١٠, ٩[د. در مراجع توليدكننده انرژي برق نيز كارا هستن

ناشي از ايجاد تغيير در رفتار كاربران در ذخيره انرژي بررسي شده 
الگوي مصرف  نيز روشي براي به دست آوردن ]٥[است. در مرجع 

پذيري ، مقياسmeans-cو  ١مراتبيبندي سلسلهبا استفاده از خوشه
ها و استخراج قوانين وابستگي ارائه شده چند بعدي، تحليل داده

هاي برقي را مدنظر است كه در آن خاموش يا روشن بودن دستگاه

                                                            
1 Hierarchical clustering 
2 Support Vector Machine (SVM) 
3 Time-Series Multi-Label Classifier 
4 Demand response management 

هاي كشور لهستان انجام اين تحقيق برروي داده و دهدقرار مي
ها برقي است. البته اين تحقيق مدت زمان استفاده از دستگاهشده 

هاي ها را كه كامال به ويژگيخانگي و توالي موجود در استفاده از آن
. كار انجام شده توسط گيردنميدر نظر رفتاري كاربر مرتبط است، 

نيز منجر به استخراج الگوي توالي در مصرف  ]١٢, ١١[مراجع 
گردد. دستگاه برقي خانگي شده است كه باعث ذخيره انرژي مي

جهت تحليل الگوهاي  k-meansبندي از روش خوشه ]٦[مرجع 
از  ]٧[ها استفاده كرده است. در مرجعمصرف انرژي برق در خانه

ها، درخت تصميم و مراتبي، تحليل وابستگيخوشه بندي سلسله
مدت مصرف انرژي بيني كوتاهجهت پيش ٢ماشين بردار پشتيبان

استفاده شده است اما رفتارهاي متفاوت ساكنين خانه در اين 
  نشده است.  لحاظمطالعه 

بيني رفتار كاربران در مصرف انرژي را پيشاز جمله مقاالتي كه 
كه در آن از  ]١٣[توان به مرجع يم ؛اندمورد بررسي قرار داده

بيني رفتار ساكنان خانه در استفاده از شبكه بيضوي جهت پيش
نين اشاره نمود. همچ ؛يك دستگاه برقي خانگي استفاده شده است

با در نظر تحليل مصرف  ]١٤[مرجع  ماننددر برخي از مطالعات 
هاي محيطي و ساختاري موجود در رفتار ساكنين گرفتن ويژگي

ند تنظيمات موجود در دستگاه ترموستات يا خريداري خانه مان
 ]٣, ٢[شود. مراجع انجام مي مصرفكموسايل برقي خانگي 

جهت تشويق  ،برداري از اطالعات مصرف هاي بهرهحمايت از طرح
  اند. را بررسي كردهانرژي  موثر وريو كسب بهره

باشند. برخي از كارهاي انجام شده در دسته سوم بدين شرح مي 
بند يك طبقه ]١٦, ١٥[شده در مرجع رويكرد پيشنهاد

جهت ايجاد درخت تصميم با  ٣هاي زمانيچندبرچسبه در داده
باشد كه هاي برقي خانگي ميتوجه به همبستگي بين دستگاه

ساعت آينده مورد  ٢٤ها در بيني استفاده از اين دستگاهجهت پيش
رويكرد  ]١٧[گيرد. در مطالعه انجام شده در مرجع استفاده قرار مي

مبتني بر استخراج قوانين، جهت شناسايي ارتباط بين مصرف 
هاي برقي چندين خانه در آمريكا انرژي و زمان استفاده در دستگاه

بررسي شده است كه اين رويكرد در حفاظت از انرژي، مديريت 
و تشخيص رفتارهاي ناهنجار مفيد خواهد بود. در  ٤ه تقاضاپاسخ ب

توان به طور موثر الگوي مصرفي مي ]٤[روش ارائه شده در مرجع 
هاي ساعتي در طول روز مشخص نمود هاي برقي را در بازهدستگاه

هاي برقي كه به يكديگر وابستگي وعه دستگاهو به اين طريق مجم
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 كه گيرند را شناسايي كردزمان مورد استفاده قرار ميداشته و هم
هاي خانگي آمريكا و كانادا انجام گرفته اين مطالعه برروي داده

دهد كه با اضافه نشان مي ]٤[است. چارچوب مطرح شده در مرجع 
ميزان دقت در  )فصل سال (ماننداي كردن اطالعات زمينه

  يابد.هاي برقي افزايش ميشناسايي دستگاه
به طور كلي مصرف انرژي كاربران، با اهداف متفاوتي مورد 

هاي متنوعي مقاالت از روشاين گيرد و هريك از بررسي قرار مي
كارهاي در كنند. استفاده مي جهت توصيف نحوه مصرف انرژي

مدنظر قرار  ي مصرف الگوتحليل مراتب زماني در فوق تاثير سلسله
رويكرد پيشنهادي ما نقش اين مفهوم را در تعيين  .است نگرفته

 دهد.الگوي مصرف انرژي نشان مي

  رويكرد پيشنهادي - ٣

درنظر با  انرژي خانگي ي مصرف الگوتحليل در اين مقاله   
هاي روش .استانجام شده  يمراتب زمانسلسلهديدگاه گرفتن 

و   ١عدديهاي داده در مراتب مفاهيمبراي ايجاد سلسهمتعددي 
در  ،هاحسگرهاي كه دادهبا توجه به اين .]١٨[داروجود د ٢ايدسته

 يهاشود، در اكثر دادهآوري ميهاي زماني مشخص جمعبازه
ذخيره صورت گسسته ه در خانه هوشمند، زمان ب آوري شدهجمع

  :مراتب مفاهيم وجود داردشود. سه روش براي توليد سلسهمي
) براساس تعداد ٢ ها،ارتباط معنايي بين ويژگيبا استفاده از  )١

) استخراج ساختار بين مفاهيم توسط ٣ها و مقادير متمايز ويژگي
از روش اول براي استخراج  در اين پژوهش، افراد خبره.

 مراتب زماني استفاده شده است. سلسله

مشخصي از در واحد  حسگرهابا توجه به ارسال اطالعات توسط  
تعريف صورت زير ه مراتبي زماني كامل بزمان، يك ساختار سلسه

  شود:مي
 سال > فصل > ماه > هفته > روز > ساعت > قهيدق > ثانيه

ساختار سطوح مختلف اين بين  ؛شودطور كه مالحظه ميهمان
   .ارتباط معنايي وجود دارد

شود. سپس داده معرفي ميدر ادامه اين بخش، ابتدا مجموعه
 ها ارائه شده وسازي دادههاي انجام شده براي آمادهپردازشپيش

                                                            
1 Numeric  
2 Nominal 
3 Apparent Power Factor 
4 Displacement Power Factor 
5 Reactive Power (Q) 
6 Apparent Power (|S|) 
7 Complex Power (S) 

مراتب در نهايت الگوي مصرف انرژي در سطوح مختلف سلسه
  زماني مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

  دادهمعرفي مجموعه ١- ٣

ميزان  ،]١٩[ مورد استفاده در اين مقاله دادهمجموعه  
(متشكل از سه  مصرف انرژي (برق، آب وگاز) يك خانه در كانادا

(از براي دو سال  را )گاراژ و بخش اصلي اي،سوئيت اجارهقسمت: 
اطالعات مصرف . گيري كرده استاندازه) ٢٠١٤تا  ٢٠١٢

 فاصله زمانيبا شود؛ بررسي ميهاي برقي كه در اين مقاله دستگاه
توسط  ي آنهاو دستگاههاي خانه يك دقيقه و به تفكيك بخش

 ١٠٥١٢٠٠ هر حسگر در مجموع شده، كه محاسبهحسگر  ٢٣
هر حسگر   ،دادهموعهمجاست. در اين  كردهگيري اندازه را ركورد

دهنده مصرف برق با يك نام سه حرفي مشخص شده كه نشان
. گيردگيري قرار ميمورد اندازهدستگاه و يا بخشي از خانه است كه 

. شده استآورده  ١كل شها در و نحوه ارتباط آن حسگرهانام كامل 
، مصرف داده شده با رنگ نارنجيي نشاندر اين شكل حسگرها

ها و مقادير آن اندگيري نكردهصورت مسقيم اندازهه برق را ب
 . نحوه محاسبهآيدميها به دست براساس ميزان مصرف ساير بخش

  .آمده است ٢و  ١هاي اين دو حسگر در فرمول مقادير
)١ (    UNE = MHE − sum(submeters under MHE)  
)٢ (                          MHE = WHE − (RSE + GRE)  

محاسبه  دقيقههاي زير را در هر خصيصه اين خانه حسگرهاي برقي
ضريب توان  ،٣اند: ولتاژ، جريان، فركانس، ضريب توان ظاهريكرده
 . ٦و ظاهري ٥هاي حقيقي، موهوميو توان ٤جاييجابه

 عبارت است از مجموع بردارهاي توان حقيقي) S( ٧توان مختلط
)P( يو توان موهوم )Q(  كه اندازه آن، توان ظاهري را نشان

يكه موهومي است اين رابطه را بيان   jكه در آن  ٣دهد. فرمول مي
   كند.مي

      )٣(           𝑆 = 𝑃 + 𝑗𝑄  
هاي برقي و خصيصه اصلي مورد نياز براي كشف ارتباط دستگاه

ويژگي ها توان حقيقي بوده كه در ادامه اين الگوهاي استفاده از آن
  مورد استفاده قرار گرفته است.
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  ]١٩[ نام كامل و روابط حسگرها -١شكل 

  پردازشپيش ٢-٣

هايي كند كه دادهبه ما كمك مي پردازشعمليات پيش
 هايدادهبر روي  سازگار، دقيق و كامل داشته باشيم. اين فرآيند

به  در هر بخشگيري انجام و مقادير نامعتبر هر دستگاه اندازه
 ،براي اعتبارسنجي مقادير . همچنينايگزين شده استج تناسب

كه ميزان برق مصرفي كل  است قانوني به اين شكل تعريف شده
شده  گيريمصرف برق اندازه كمتر از مجموع  نبايدخانه هيچگاه 

در مواردي كه اين حالت رخ داده است عدد آن با اشد و ب حسگرها
يكي جايگزين شده است.  حسگرهاشده گيري اندازهر يدامقمجموع 

هاي سازي ساعت دستگاهگامبرداري هماز مشكالت نمونه
دهد بردار عنوان شده است و شرايط فوق به اين دليل رخ مينمونه

  اند.ها دقيقا در يك زمان خاص نبودهگيريكه اندازه
 unix timeبا استفاده از  دادهمجموعه گيريهاي اندازهزمان

 ٠٠:٠٠هاي گذشته از ساعت مشخص شده است كه تعداد ثانيه
ر اين مقدا ،پردازشدر پيش .دهدرا نشان مي ١٩٧٠ روز اول ژانويه

ه تاريخ و زمان اصلي خانه (با در نظر گرفتن اختالف زماني منطقه ب
با تطبيق تاريخ و در ادامه  و نسبت به گرينويچ) تبديل شده است

  اند.آخر هفته متمايز شده هاي كاري وروزتقويم، 

                                                            
1 correlation 

   بررسي الگوي مصرف انرژي ٣-٣

اطالعات  ،مقايسه مصرف ساعتي در روزهاي كاري و تعطيل
      كند كه در مفيدي از تفاوت الگوي مصرف اين خانه را مشخص مي

  مشخص شده است.  ٢ شكل

 
 يو كار ليتعط يساعات اوج مصرف روزها سهيمقا -٢شكل 

روند استفاده از لوازم برقي در  شودمشاهده ميطور كه همان
شروع شده و به صورت صعودي تا صبح  ٦روزهاي كاري از ساعت 

يابد درحالي كه در روزهاي تعطيل اين روند با ادامه مي ٩ساعت 
يك ساعت تاخير آغاز شده و پس از ساعت اوج صبح، برخالف روز 

ج مصرف دهد. ساعت و الگوي اونمي رخكاري كاهش مصرفي 
شبانه در روزهاي كاري و تعطيل تفاوت چشمگيري با يكديگر 

جا و در اين اندشده گيريهر دقيقه اندازه ،هاي اوليهداده ندارند.
انجام شده  هاآنسه نوع تجميع ساعتي، روزانه و ماهانه بر روي 

 ١همبستگيمعيار از  مصرف،براي كشف شباهت الگوهاي . است
ها تنها در يك شده است. بعضي از شباهت استفادهها حسگربين 

در تجميع ساعتي) مشخص فقط  تجميع (براي مثال سطح 
 شوند.هاي متفاوت نيز ديده ميشوند و بعضي ديگر در تجميعمي

بدون گاراژ و - مصرف بخش اصلي خانهالگوي شباهت  ،براي مثال
ي سطوح زمانتمامي در  (WHE)تمام خانه  با )MHE( -سوئيت

و مصرف تلويزيون الگوي  دارد در حالي كه ٠,٩٠همبستگي باالي 
هاي در بازه (BSE) زير زمينبا  (TVE)هاي مرتبط به آن دستگاه

در ادامه . بنابراين دهدرا نشان مي بيشتري مشابهت ،زماني كوتاه
مصرف انرژي در سه سطح مختلف ساعت، روز و  يبه بررسي الگو

    ماه پرداخته مي شود. 

   انرژي ساعتي مصرف الگوي تحليل  ١-٣-٣

شباهت رفتار حسگرها در واحد ساعت ميزان در اين بخش 
 شباهتدهنده ميزان نشان ١جدول مورد بررسي قرار گرفته است. 
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طور كه در باال گفته شد است. همان در تجميع ساعتي حسگرها
و كل خانه  (MHE) مصرف بخش اصلي خانه يشباهت الگو

(WHE)  مشخص است و با تجميع  ١جداول در رديف  تماميدر
شود. رديف ) اين شباهت بيشتر نيز مي٣و  ٢مقادير (در جداول 

 )٣دول ج ٧و رديف  ٢جدول  ٥(همچنين رديف  ١ دوم جدول
هاي و چراغ و پريزها (TVE) اده از تلويزيونشباهت الگوي استف

دهد كه اين ميزان در تجميع ساعتي را نشان مي )BME( زيرزمين
در تجميع روزانه و ماهانه كمتر مشخص  به وضوح ديده شده و

 همبستگي مصرف برقي زيرزمين ١جدول  ٣رديف شود. مي
)BME( كن لباسو خشك )CDE( دهد كه در ديگر را نشان مي

  .ول اين الگو مشخص نشده استجدا
  

 تجميع ساعتي با حسگرها شباهت الگوي مصرف -١جدول 

  همبستگي  ٢ حسگر  ١ حسگر  
  ٠,٩٠١٣  بخش اصلي خانه  كل خانه ١
  ٠,٨٠٩٩  تلويزيون و...  زيرزمين ٢
  ٠,٥٩٨٠  كن لباسخشك  زيرزمين ٣

   انرژي روزانه مصرف الگوي تحليل  ٢-٣-٣

 در اين تحليل به دنبال يافتن حسگرهايي هستيم كه الگوي
عنوان مثال ه . بدارد ها در طول روز با يكديگر شباهتمصرف آن

 دهنده شباهت مصرف برق زيرزميننشان ٢جدول  ٢رديف 
)BME( و اتاق غذاخوري )DNE(  سطح است كه تنها در اين

شباهت مصرف اين جدول  ٤و  ٣تجميع مشخص شده است. رديف 
هاي و دستگاه )HPE( حرارتيبا پمپ  )MHE( بخش اصلي خانه

  دهد.را نشان مي )UNE( گيرياندازه حسگربدون 
  

 تجميع روزانه باشباهت الگوي مصرف حسگرها  -٢جدول 

  همبستگي  ٢ حسگر  ١حسگر   
  ٠,٩٢٦٣ بخش اصلي خانه كل خانه ١
  ٠,٨٩٣٥ اتاق غذاخوري زيرزمين  ٢
  ٠,٧٨٢٨ حرارتيپمپ   بخش اصلي خانه ٣
  ٠,٦٧٠٢  گيري نشدهاندازه بخش اصلي خانه ٤
  ٠,٦٢١٠ تلويزيون و...  زيرزمين ٥

 

   انرژي  ماهيانه مصرف الگوي تحليل ٣-٣-٣

هدف از تحليل الگوي مصرف ماهيانه، شناسايي رفتارهايي 
ه يك ماه تغيير چنداني ندارد. بروزهاي مختلف است كه در طول 

كه در  ٤و  ٣هاي رديفحسگرهاي  ، ٣جدول عنوان مثال در 
، در مصرف همبستگي كمي داشتندهاي ساعتي و روزانه تجميع

شباهت ها يفاين رد. دهندرا نشان ميماهيانه شباهت زيادي 
هاي بدون ) و دستگاهB2Eو دوم ( )B1E(خواب اول ق مصرف اتا

توان احتمال دهند كه ميرا نشان مي )UNE( گيرياندازه حسگر
هاي خواب مورد هاي جانبي بيشتر در اتاقداد كه اين دستگاه

شباهت مصرف ماشين  ٥رديف  گرفته است.استفاده قرار مي
دهد و را نشان مي) CDE(لباس  كنو خشك )CWE( شوييلباس

و ماشين  )HTE( دهنده مصرف مشابه آبگرمكننشان ٦رديف 
 است.) DWE(شويي ظرف

 تجميع ماهانه باشباهت الگوي مصرف حسگرها  -٣جدول 

  همبستگي  ٢حسگر   ١حسگر   
 ٠,٩٩٢٨ بخش اصلي خانه كل خانه ١

  ٠,٩١٧٨ خانهبخش اصلي  حرارتيپمپ  ٢
  ٠,٨٧٠٧ گيري نشدهاندازه ١خواب  اتاق ٣
  ٠,٧٦٧٤  گيري نشدهاندازه ٢خواب  اتاق ٤
  ٠,٧٤٣٠ كن لباسخشك  شوييلباس ٥
  ٠,٦٩٥٤ آبگرمكن شوييظرف ٦
  ٠,٦٣١٩ تلويزيون و... زيرزمين ٧

    
در  مراتبيشود ديدگاه سلسلهطور كه مشاهده ميهمان

تواند منجر به كشف هاي برقي، ميدر مصرف دستگاه مفاهيم زماني
 ها را آشكار سازد.الگوهاي متفاوتي شده و روابط استفاده از دستگاه

 گيرينتيجه - ٤

بيني و مديريت مصرف برق خانگي به عنوان يكي از پيش
شود و كنندگان شناخته ميكنندگان و مصرفهاي تامينچالش

سزايي در بهبود آن دارد. در اين ف نقش بهشناخت الگوي مصر
داده مربوط به ميزان مصرف يك خانه، با بررسي يك مجموعهمقاله 

ها پرداخته شده و به شناخت الگوي استفاده و روابط بين دستگاه
 ها، استخراج الگو انجام شده است.مراتبي به دادهبا نگاه سلسله

ي مصرف و روابط معنادار دست آمده، نشان از دقت الگوهاه نتايج ب
  هاي مختلف دارد.  و صحيح بين استفاده از دستگاه
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