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 چكيده
وجه به روند جديد استقالل شركتهاي توزيع و الزام با ت

حضور آنها در بازار برق، و باال بودن ضريب خطاي پيش بيني 
بار مصرفي آنها در حال حاضر، يافتن روشي به منظور پيش 

لذا . بيني دقيق بار مصرفي مشتركين ضروري به نظر مي رسد
يي در اين مقاله سعي مي شود با در نظر گرفتن رويه اجرا

پرداخت جريمه آزمون ناموفق مصرف و به كمك شبكه هاي 
عصبي روشي براي كاهش جريمه پرداختي خريداران به بازار 

روش پيشنهادي به كمك تركيبي از چند . برق پيشنهاد گردد
شبكه عصبي براي پيش بيني بازه هاي مختلف زماني روز 

به منظور اطمينان از كاهش جريمه . مورد پيش بيني است
رداختي، شبكه هاي عصبي مذكور به كمك الگوريتم ژنتيك پ

و به كمك تابع هزينه اي بر مبناي ميزان جريمه پرداختي 
نتايج پياده سازي بيانگر اين است كه . آموزش مي بينند

استفاده از اين روش مي تواند به صرفه جويي زيادي در هزينه 
   .هاي شركت در بازار بيانجامد

 :مقدمه -1
ه روند جديد استقالل شركتهاي توزيع و الزام با توجه ب

حضور آنها در بازار برق، و باال بودن ضريب خطاي پيش بيني 
بار مصرفي آنها در حال حاضر، يافتن روشي به منظور پيش 

لذا . بيني دقيق بار مصرفي مشتركين ضروري به نظر مي رسد
در اين مقاله سعي مي شود با در نظر گرفتن رويه اجرايي 

داخت جريمه آزمون ناموفق مصرف و به كمك شبكه هاي پر
عصبي روشي براي كاهش جريمه پرداختي خريداران به بازار 

 . برق پيشنهاد گردد
روشهاي پيش بيني بار به روشهاي خيلي كوتاه، كوتاه، متوسط 

به عنوان مثال در پيش بيني بلند . و بلند مدت تقسيم مي شوند
. ]1[ال آينده پيش بيني مي شودمدت بار براي يك و يا چند س

در اين مقاله هدف پيش بيني بار روز بازار به كمك اطالعات 
دو روز قبل، در راستاي اجرايي تر بودن روش پيشنهادي 

به بياني ديگر هدف اين پروژه بدست آوردن مدلي . است
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است كه به طور خودكار عمل كند و با تغييرات موجود در 
 .ندمنحني بار تطبيق پيدا ك

الگوريتم ژنتيك به منظور يافتن نقطه بهينه توابع پيچيده و 
در برخي از شبكه هاي . غيرخطي كاربردهاي فراواني دارد

عصبي و به دليل ماهيت مساله استفاده از روشهاي معمول 
لذا از الگوريتم . آموزش شبكه، پاسخ مناسبي نشان نمي دهد

) ز خطاي شبكهبج(ژنتيك به منظور كاهش تابع هزينه ديگري 
 . استفاده مي شود

 اين مقاله، منحني بار و مفهوم پيش بيني پذيري آن 2در بخش 
 به 4 به شبكه هاي عصبي و بخش 3بخش . بررسي مي شود

 5در بخش . كاربرد آنها در پيش بيني بار اختصاص دارد
 نتايج پياده سازي 6الگوريتم پيشنهادي ارائه شده و در بخش 

در نهايت بخش پاياني نيز به نتيجه . ده استالگوريتم آورده ش
 .گيري اختصاص دارد

 
 منحني بار -2

منحني خود همبستگي بار را نشان مي يك نمونه  1شكل 
با توجه به اينكه اين منحني به مقدار صفر نرسيده است . دهد

 .]2[لذا سري زماني بار قابل پيش بيني است
 

 
 منحني خود همبستگي بار: 1شكل

 
 منحني بار 2شدن الگوي بار هفتگي، شكل براي مشخص 

همانطور كه . ساعتي را در بازه دو هفته اي نشان مي دهد
از الگوي ) شنبه تا پنج شنبه(مشخص است روزهاي كاري 

روزهاي تعطيل نيز هر يك الگوي . مشابهي پيروي مي كنند

پس از آن منحني بار هفتگي دوباره . خاص خود را دارند
 .تكرار مي شود
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 منحني بار ساعتي در بازه اي دو هفته اي: 2شكل

 
 شبكه هاي عصبي براي پيش بيني بار -3

شبكه هاي عصبي مصنوعي از بخش هايي تشكيل شده است 
كه تركيب آنها با يكديگر اثري مشابه يك عصب واقعي را 

اين شبيه سازي كمك مي كند تا بتوان . شبيه سازي مي كند
. بطور مصنوعي بازسازي كردتعدادي از توانايي هاي مغز را 

. شبكه هاي عصبي مي توانند به صورت تجربي آموزش ببينند
اين ويژگي سبب مي شود پس از يادگيري الگويي خاص در 
مرحله آموزش، توانايي تشخيص الگوهاي مشابه را داشته 

 .]3[باشند
عموما روشهاي متعددي به منظور پيش بيني بار به كمك 

روشي كه در اين مقاله . جود داردشبكه هاي عصبي مختلف و
مورد استفاده قرار مي گيرد به كمك شبكه هاي ادراك گر 

 .عمل مي كند) 1MLP(چند اليه 
 

 )MLP(شبكه ادراك گر چند اليه 
بيشترين روشهاي پيش بيني بار به كمك شبكه هاي عصبي به 

ساده ترين بخش . كمك اين دسته از شبكه ها انجام شده است
اين نرونها به صورتي با هم .  نام داردنرونهر شبكه يك 

تركيب مي شوند كه خروجي تركيب خطي از ورودي ها و با 
 . باشدActivity functionتبديل آن به كمك تابع 

                                                           
1. Multi Layer Perceptron 
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، تابع خطي، تابع پله، تابع لگاريتمي  σفرمهاي معمول تابع 
 .]4[ت هايپربوليك استو تابع تانژان

 .  عدم وجود فيدبك در شبكه استMLPنكته مهم شبكه 
 

 
  سه اليهMLPيك شبكه : 3شكل

 
:  از سه اليه تشكيل مي شوندMLPبه طور معمول شبكه هاي 

 نيز σبراي تابع . اليه ورودي، اليه مياني و اليه خروجي
 . مي شودمعموال از توابع غير خطي استفاده 

شبكه عصبي با ساختار فوق يك تخمين گر توابع عمومي 
)Universal Function Approximator (طبق تئوري . نام دارد

تخمين گرهاي عمومي ثابت مي شود كه با در نظر گرفتن 
تعداد صحيحي نرون در اليه مياني، اين ساختار مي تواند هر 

 . ]5[ را تخمين بزندMR به فضاي NRتابع پيوسته از فضاي 
 

 آموزش شبكه
هدف كلي آموزش شبكه اين است كه تفاوت بين خروجي 
واقعي شبكه و خروجيهاي مطلوب ما به ازاي وروديهاي 

اين عمل به كمك تكرار الگوريتم . دلخواه حداقل شود
هر . آموزش به ازاي تمام داده هاي مطلوب صورت مي گيرد

 .  نام داردepochتكرار كامل اين روند يك 
متداولترين الگوريتم آموزش شبكه، روش بازپس انتشار 

)back-propagation (در اين روش گراديان مجموع . است
مربعات خطا به كمك پس انتشار خطا  تخمين زده مي شود و 

 .وزنهاي سيستم به كمك آن بهينه مي شوند

با توجه . ي شبكه كاربرد داردروش فوق به منظور كاهش خطا
به رويه اجرايي پرداخت جريمه آزمون ناموفق مصرف، مي 
دانيم كه جريمه پرداختي، تابعي غيرخطي از خطاي شبكه 

لذا در اين مقاله از الگوريتم ژنتيك به منظور . عصبي است
 .آموزش شبكه استفاده شده است

 
  در پيش بيني بارMLPشبكه هاي  -4

ي بار فرض بر اين است كه بار روزهاي در بحث پيش بين
) مانند دما(آينده به بار روزهاي گذشته و عوامل خارجي 

 به منظور يافتن اين وابستگي MLPلذا از شبكه . وابسته است
 مشابه يك مساله MLPساختار شبكه . استفاده مي كنيم

خاصيت غير خطي بودن .  شناسايي سيستم غير خطي است
 پذيري زياد آنها به ما اين امكان را مي اين شبكه ها و تطبيق

دهد كه بتوانيم از وروديهاي مشخص كننده خاص نيز استفاده 
مثال در زمينه پيش بيني بار، ساعت روز و نوع روز مي . كنيم

توانند به صورت باينري كد شده و بعنوان ورودي وارد شبكه 
 نكته مهم در استفاده از شبكه هاي عصبي اين است كه. شوند

پاسخ سيستم به يك ورودي كامال بي ربط همچنان عير قابل 
 . پيش بيني است

 
 مروري بر كارهاي گذشته

در اين بخش به معرفي كارهاي انجام شده به كمك شبكه 
از آنجاييكه اين . هاي عصبي براي پيش بيني بار مي پردازيم

بخش صرفا جنبه آشنايي دارد لذا حجم زيادي را به آن 
 .]1[هيماختصاص نمي د

 
 MLPمدلهاي ساده 

 مدلهاي استاتيك

o پيش بيني قله)peak (دره ،)valley ( و يا مجموع
 بار روزانه

o پيش بيني منحني كامل بار روزانه به طور همزمان 

 .كه با ورود اطالعات جديد تغيير مي كنند: مدلهاي ديناميك

o پيش بيني بار براي ساعات آينده 
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 ارائه كرد، بار چند روز گذشته، 1993در روشي كه لو در سال 
مربوط به روز و ) كد(دماي چند روز گذشته و اطالعات 

 . بازه آموزش وي به مدت دو ماه بود. ساعت بود

 ارائه شد، بار و دماي دو روز 1992در روشي ديگر كه در 
گذشته، دماي ساعت هدف و كد ساعت ورودي هاي شبكه 

 . بودند
وشهاي غير نظارتي عموما در طبقه بندي روزها به كار مي ر

 روشي ارائه نمود كه در 1991به عنوان مثال يانگ در . روند
خالل آن يك شبكه كوهونن روزهايي مشابه روز بازار را در 
بانك اطالعاتي پيدا و ميانگين گيري مي كند تا ساختار منحني 

 MLPبكه سپس به كمك يك ش. بار روز بازار مشخص شود
مقياس قله و دره پيش بيني شده و در نهايت منحني بار قبلي 

 .  مي شودبندي
روشهاي ديگري نيز مانند كاربرد سيستمهاي فازي و تركيب 
آنها با شبكه هاي عصبي نيز در امر پيش بيني بار ارائه شده اند 

 .كه در اينجا از آنها صرف نظر مي كنيم
 
 لگوريتم پيشنهاديا -5

 كه در اين مقاله مورد استفاده قرار مي گيرد، الگوريتمي
بدين صورت . استفاده از چند شبكه براي پيش بيني بار است

 شبكه مختلف آموزش ديده و 3كه براي پيش بيني هر روز 
همانطور كه مي دانيم، با روزهاي مختلف . اجرا مي شوند

 بخش كم باري، بار متوسط و پرباري تقسيم مي 3عموما به 
 شبكه 3 بخش، از 3ا توجه به الگوي متفاوت بار اين ب. شود

. مختلف براي يادگيري مجزاي اين الگوها استفاده مي شود
البته با توجه به متفاوت بودن بازه هاي كم باري، متوسط و 
پرباري در فصول مختلف، شبكه با توجه به تاريخ مورد نظر 

ديهاي ورو. براي پيش بيني وروديهاي خود را انتخاب مي كند
 :هر شبكه عبارتند از

يك بردار كه شامل بار روز قبل و در همان بازه مورد نظر  -
 تايي براي پيش بيني بار 12به عنوان مثال برداري ( مي باشد

 .)بازه بار متوسط روز

 روز قبل و در همان بازه مورد نظر 2يك بردار كه شامل بار  -
  .مي باشد

ل و در همان بازه مورد نظر  روز قب3 يك بردار كه شامل بار -
 .مي باشد

 يك بردار كه شامل بار روز مشابه هفته قبل و در همان بازه -
 .مورد نظر مي باشد

 يك بردار كه شامل بار روز مشابه دو هفته قبل و در همان -
 .بازه مورد نظر مي باشد

 كه بيانگر تعطيل بودن و يا نبودن روز 1- و يا 1 يك عدد -
 . مي باشدمورد پيش بيني

 عدد روز سال كه مشخص ميكند روز پيش بيني چندمين -
 .روز سال است
نتايج شبيه سازي اين سيستم با  با توجه به اينكه در اين برنامه

دون در در نظر گرفتن ورودي دما پيشرفتي نسبت به حالت ب
 از دما به عنوان ورودي استفاده نظر گرفتن دما نداشته است،

ما بار ناحيه خراسان وابستگي شديدي به زيرا عمو. نمي شود
 .دما نداشته و دماي اين ناحيه نيز تغييرات ناگهاني ندارد

خروجي اين شبكه ها نيز برداري است كه بار بازه مورد نظر 
 .روز پيش بيني را نشان مي دهد

نكته ديگر در روش استفاده از شبكه هاي عصبي براي پيش 
. ازي وروديها براي شبكه استبيني بار در اين مقاله، آماده س

بدين صورت كه ابتدا هر دسته ورودي به شكلي نرماليزه مي 
 1شوند كه ميانگين آنها صفر و ميزان انحراف از معيار آنها 

در نهايت نيز خروجي با عمل عكس نرماليزه سازي به . باشد
 . شكل معمول باز مي گردد

 
 نتايج عملي -6

بيني بار در ماه هاي گرم نتايج عملي اين روش براي پيش 
هاي ماه براي پيش بيني بار در . مورد تحليل قرار گرفته است

به گرم كه عموما ساعات كم باري، بار متوسط و پرباري آنها 
 سه شبكه عصبي با ،20-24 و 8-19، 1-7عبارتند از ترتيب 

 . مورد استفاده قرار گرفته اند1ساختارهاي جدول 
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 ي عصبي مورد استفادهساختار شبكه ها: 1جدول 

 
شبكه پيش 
بيني بازه كم 

 باري

شبكه پيش 
بيني بازه بار 

 متوسط

شبكه پيش 
زه پر ÷بيني با

 باري
 27 62 37 تعداد ورودي

تعداد نورونهاي 
 اليه پنهان

65 100 45 

 5 12 7 تعداد خروجي

بازه زماني 
 آموزش

 روز 60
گذشته از 

همان سال و 
 سال قبل

 روز 60
گذشته از 

 سال و همان
 سال قبل

 روز 60
گذشته از 

همان سال و 
 سال قبل

 GA GA GA روش آموزش
 250 250 200 تعداد تكرار

 
روش آموزش الگوريتم ژنتيك اين امكان را به وجود مي آورد 
كه با توجه به خطاي ساعت به ساعت پيش بيني، ميزان 

تابع هزينه در اين روش تابعي . جريمه مربوطه را كاهش داد
 خطي و بر اساس رويه اجرايي محاسبه جرايم خطاي غير

، تعريف )4رويه شماره (پيش بيني نياز مصرف خريداران برق 
 نكته مهم در اين تابع وجود تفاوت در خطاهاي .شده است

 در واقع هدف از .مثبت و منفي بار پيش بيني شده است
اجراي الگوريتم ژنتيك تعيين پارامترهاي شبكه عصبي به 

مراحل آموزش مطابق . كاهش ميزان جريمه مي باشدمنظور 
 :زير اجرا مي شوند

شبكه عصبي به طور ) جمعيت هر نسل (pتعداد : 1مرحله 
 .تصادفي مقداردهي اوليه مي شوند

ميزان جريمه پرداختي هريك با استفاده از داده هاي : 2مرحله 
 . آموزش محاسبه مي شود

). نسل جديد(مي شوند پارامترهاي شبكه ها به روز : 3مرحله 
عمل به روز سازي با توجه به مقادير تابع هزينه و نرخ هاي 

mutation و crossoverانجام مي شود . 
تعداد نسل (در صورتيكه تعداد تكرار هاي الگوريتم : 4مرحله 

 . باز مي گرديم2به عدد مورد نظر نرسيده باشد به مرحله ) ها
براي هر شبكه عصبي، در اجراي برنامه فوق جمعيت هر نسل 

  و mutationهمچنين نرخ هاي .  انتخاب شده است30

crossover درصد انتخاب شده 5 و 0,1 نيز به ترتيب برابر 
 .سعي و خطا بوده استروش د به كمك اعدا انتخاب اين . اند

مقايسه پيش بيني بار و بار واقعي نمونه اي از  بيانگر 4شكل 
ميزان خطاي .  مي باشد1385در بازه زماني اواخر خرداد 

به ، )خرداد تا شهريور( ماه گرم 4براي متوسط اين پيش بيني 
متوسط جريمه .  درصد مي باشد2,58برابر ) 2(كمك رابطه 

 برآورد مي  ريال در روز4,200,000روزانه اين پيش بيني 
 اين در حالي است كه در حال حاضر به طور ميانگين، .شود

ركت برق منطقه اي خراسان برابر متوسط خطاي پيش بيني ش
و ميزان متوسط جريمه روزانه آزمون ناموفق مصرف % 4,5

 . ريال مي باشد10,000,000برابر 
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نيم جريمه آزمون ناموفق مصرف يكي از همانطور كه مي دا
جرايم سنگيني است كه شركتهاي برق منطقه اي مي بايست 
در ازاي پيش بيني اشتباه بار مصرفي خود به بازار برق 

 بيانگر مزاياي روش ذكر شده 6نتايج عملي بخش . بپردازند
در نظر گرفتن تابع هزينه اي . در زمينه پيش بيني بار مي باشند

ميزان جريمه و استفاده از الگوريتم ژنتيك به منظور بر اساس 
استفاده . كاهش جريمه از نكات مثبت روش پيشنهادي است

از اين روش مي تواند به صرفه جويي زيادي در هزينه هاي 
هزينه پرداخت جريمه آزمون ناموفق (شركت در بازار 

 .بيانجامد) مصرف



 
  با استفاده از كنترل فازي مدلغزشيDC جديد در بهبود تنظيم موقعيت مقاوم موتور ي روش

 

 المللي برق مين كنفرانس بينسو و بيست
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