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چکيده :با سمتگيری و تغيير ساختار بازار برق از بازار انحصاری دولتي به بازار رقابتي که در آن قيمت توسط نيروهای بازار تعيين ميشود ،نياز به
طراحي مدلي کارا و مناسب بهگونهای که ريسک شرکت در بازار رقابتي برای فعاالن بازار برق را در جهت افززايش سزوددهي آنهزا کزاهش دهزد،
اهميت ويژهای يافته است .برای مدلسازی و پيشبيني قيمت برق در بازار رقابتي بايد خصوصيات اين کاال ازجملزه عزد قابليزت ذخيزرهسزازی،
کمکشش بودن و فصلي بودن تقاضا را در نظر گرفت .مدل ايجادشده درصورتيکه بتواند بزا ايجزاد راب زهای از دادههزای قبلزي ،کزمتزرين خ زای
پيشبيني را داشته باشد ،مؤثرتر و کارآمدتر خواهد بود .در مدلهای کالسيک ارائهشده در مسئله پيشبيني قيمت برق با تنزو تعزداد متغيرهزای
ورودی و عزد پيروی متغيرهزا از يک مزدل سری مشخص ،خ ای ناشي از پيشبيني افزايش خواهد يافت .در اين مقاله با انگيززه دسزتيزابي بزه
کمترين خ ای پيشبيني و برطرف کردن نواقص روشهای قبلي ،از روشي ترکيبي تبديل موجک برای کم کزردن نوسزانات در دادههزای ورودی و
بهمنظور افزايش دقت پيشبيني از شبکه عصبي بهبوديافته مبتني بر ساختار غيرخ ي برای آموزش و يادگيری بهتر بر روی مقادير گذشته قيمزت
ب رق و استفاده از آن برای اطالعات آينده و از ايده ترکيبي جديد نظريه آشوب با فن جستجوی گرانشي سعي در يافتن بهترين وزنهزا و بايزا هزا
برای حداقل کردن مربعات خ ای پيشبيني بهره گرفته شده است .بهمنظور نشان دادن کارايي روش پيشنهادی در حل مسئله پيشبينزي قيمزت
بازار برق در مقايسه با ساير روشهای اخير انجا گرفته در اين زمينه ،از دادههای بازارهای واقعي مانند اسپانيا و ايران استفاده شزده اسزت .نتزاي
نشان از دقت باال و خ ای کمتر در پيشبيني ميدهد .همچنين قابليت جستجوی محلي و نهايي الگوريتم هوشمند ارائهشزده در تنظزيم وزنهزا و
بايا های شبکه عصبي بهطور قابلمالحظهای بهبوديافته است.
واژههای کليدی :پيشبيني قيمت ،الگوريتم بهبود جستجوی گرانشي ،تبديل موجک ،نظريه آشوب.
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Abstract: With the deregulation of electric power systems, market participants are facing an important task of bidding energy to an
Independent System Operator (ISO). Modeling and electricity prices forecasting in competitive market relative with its
characteristics such as inability to store, non-stationary and time variant behavior and seasonality violation should be considered. A
model with more accuracy and less error will be more efficient which a price forecast with a less prediction errors, yields maximum
profits for market players. To achieve more accurate and robust price forecast, in this paper, a new hybrid forecast technique based
on Wavelet Transforms (WT), feature selection technique, Artificial Neural Network (ANN) and Gravitational Search Algorithm
(GSA) combined with Chaotic Local Search (CLS) model is proposed for day-ahead electricity price forecasting. The feature
selection method is an improved version of the Mmutual Information (MI) technique. The superiority of this proposed method is
examined by using the data acquired from the Iran and market clearing price (MCP) of Spanish market. Empirical results show that
the proposed method performs better than some of the other price forecast methods. Also, the exploitation and exploration of the
proposed intelligent algorithm for tuning weight and bias parameters of ANN is improved.
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 -1مقدمه
امروزه بازار برق بيشازپيش به همکاری با سزاير بازارهزا ازجملزه بزازار
سوخت ،خدمات جانبي و آلودگي ميپردازد .بنابراين تصميمگيری برای
فعاالن بازار در جهت افزايش سودهي بهمراتب پيچيدهتزر شزده اسزت.
درحاليکه در بازار سنتي يزا انحصزار دولتزي ،قيمزت بزرق بزهصزورت
دستوری و تابع هزينههای عرضه و سياستهزای صزنعتي و اجتمزاعي
دولتها تعيين ميشد بهگونهای که انگيزه برای افزايش رقابت کزاهش
مييافت .در پي تجديد ساختار بازار برق در بسياری از کشورها ،قيمت
در بازار رقابتي و متأثر از نيروهای بزازار و از طريزق اثزر متقابزل توابزع
پيچيزده عرضزه و تقاضزای بزرق تعيزين مزيگزردد .توليدکننزدگان و
خريداران برای تبادل بزرق توليزدی و موردنيزاز خزود در بزازار رقابزت
ميکنند و قيمتهای پيشنهادی خود را در ساعات مختلف به بهرهبردار
بازار ارائه مينمايند .قيمتهای نقدی همراه با تغييرات زيزاد و ريسزک
که در بازار رقابتي تعيين ميشود ،رفتار فعاالن بازار برق را تغيير خواهد
داد و لذا پيشبيني قيمتها برای توليدکنندگان و مصرفکنندگان برق
جهت برنامهريزی آتي ،سرمايهگذاری و بهرهبرداری و مزديريت ريسزک
ناشي از تغييرات گسترده قيمت ضروری هست .همچنزين در ضزرورت
اين امر ميتوان به عزد ذخيزرهسزازی آن اشزاره نمزود کزه درنتيجزه
نوسانات تقاضا (اين نوسزانات بزه شزرايط آب و هزوايي ،فعاليزتهزای
اقتصادی ،تع يالت ،جشنها ،روزهای کاری و روزهای غيزر کزاری و ...
بستگي دارد) موجب نوسانات شديد قيمت برای اين کاال ميشود .برای
پيشبيني صحيح قيمتهای ارائهشده در بازار برق بايد اين ويژگيها را
لحاظ نمود و از ابزارهای مدلسزازی الز بزرای در نظزر گزرفتن ايزن
خصوصيات استفاده نمود [.]1
با توجه به اهميت موضو  ،تزاکنون روشهزای متعزددی در ايزن
زمينه ارائهشده است که ميتوان آنها را در دودسته تقسيمبندی نمود.
در دسته اول مبتنزي بزر روش سزری زمزاني و دسزته دو مبتنزي بزر
سيستم يادگيری يا هوش مصنوعي است .در هر دودسته بزا توجزه بزه
افزايش قابليت آنهزا ،بهبودهزای مختلفزي در جهزت کزاهش خ زای
پيشبيني قيمت برق انجا گرفته است .در روش سری زماني ميتزوان
به رگرسيون دينزاميکي و تزابع تبزديل [ ،]2خزود رگرسزيون جمعزي
ميانگين متحرک ،]0[ 1خزود رگرسزيون واريزان شزرطي ،]5[ 2روش
ترکيبي خود رگرسيون جمعزي ميزانگين متحزرک و خزود رگرسزيون
واريان شرطي [ ،]4روش ترکيبي تبديل موجزک و خزود رگرسزيون
جمعي ميانگين متحرک [ ]6و روش خود رگرسيون واريزان شزرطي
تعميميافته [ ]4اشاره نمود .اگرچه اين روشهزا بزه خزاطر سزادگي در
پيادهسازی و خ ي بودن موردتوجزه قزرار گرفتزهانزد امزا در سيسزتم
غيرخ ي کارايي کافي نداشته و خ ای پيشبيني را بهطور چشمگيری
افزايش ميدهند.
در دسته روشهای هوشزمند و سزاختارهای بهبوديافتزه آن ،بزه
کمک مدل غيرخ ي سعي در آمزوزش بهتزر شزبکه داشزته تزا بتزوان
کمترين خ ای حاصل را ايجاد نمود .در شزبکه عصزبي مصزنوعي کزه
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ميتوان از آن بهعنوان پردازشگر اطالعات اشاره نمود ،بر اسا شزبکه
عصبي انسان در يادگيری مدلسازی شده است .بزهعبزارتيديگزر يزک
شبکه عصبي مدلي از نرونهای عصبي مغز است .در راستای استفاده از
اين الگو ،مقاالت متعددی در زمينه پيشبيني انجزا گرفتزه اسزت .در
مرجع [ ]8از روش شبکه عصبي به پيشبيني قيمت تسويه بزازار بزرق
انگلسززتان پرداختززهشززده اسززت .در جهززت کززاهش خ ززای حاصززل از
پيشبيني و افزايش قابليتهای شزبکه عصزبي ،در مرجزع [ ]4مزدلي
جديد در معماری يادگيری شبکه عصبي به کمک تابع تبديل بهگززين
موجک ارائه گشته است .در مرجع [ ]11از مدل سری زمزاني و شزبکه
عصبي که در حقيقت از ترکيب دو سيستم خ ي و غيرخ ي به دسزت
آمده است ،سعي در ايجاد راب های مناسزب بزين دادههزای ورودی در
جهت کاهش خ ای پيشبيني انجا گرفته است .يکي از نقزا ضزعف
شبکه عصبي عد تصميمگيری آن در دادههای الجيک (من قي) است.
به منظور افزايش قابليت يادگيری شبکه عصبي در مرجع [ ]11از يزک
روش ترکيبي فازی-عصبي تحت عنوان نرو فازی استفاده شزده اسزت.
در حقيقت اين روش اصالحي بر روشهای مبتني بزر شزبکه عصزبي و
سریهای زماني بوده است.
باوجود کارهای انجا گرفته همچنان فقدان يک تکنيزک مناسزب
برای مرتبسازی دادههای ورودی در آنها نمايان است .بهمنظور بهبود
اين نق هضعف از الگوريتم انتخاباتي بزرای مرتزبسزازی دادههزا بهزره
گرفته شده است تا بهترين گزينههزا بزا بزيشتزرين همبسزتگي بزرای
آموزش وارد شبکه عصبي شزوند .همچنزين در ايزن مقالزه بزا در نظزر
گرفتن جنبههای مثبت روشهای انجا گرفته و بهمنظور کاهش خ ای
ناشي از نوسانات غيرخ زي دادههزای ورودی از تبزديل موجزک بهزره
گرفته شده است .با بهکارگيری تبديل موجزک ،دادههزا مزيتواننزد در
چند بخش مجزا تقسيمشده که هر بخش ميتواند بر اسا يک سزری
زماني قابل توجيه باشد .اين عمل قابليت شزبکه عصزبي در آمزوزش و
يادگيری را افزايش ميدهد .بهعبارتيديگر ،وضوح چندگانه در زمان و
فرکان که توسط تبديل موجک فراهم ميشود اجازه پيشبيني دقيق
و درعينحال نگهداری آسانتر اطالعات را فراهم ميسازد.
يکي از مهمترين نقا ضعف شبکه عصبي تنظيم مناسزب پارامترهزای
آن است .در کارهای انجا گرفته شده بزا روشهزای هوشزمند ازجملزه
ژنتيززک و اجتمززا ذرات مززيتززوان اهميززت ترکيززب شززبکه عصززبي و
روشهای هوشمند را درک نمود .اما اين روشها دارای نقا ضزعف در
جستجوی محلي و کلي بوده کزه تنظزيم مناسزب پارامترهزای شزبکه
عصبي به کمک آنها بهخوبي انجا نخواهد گرفت .به همين دليل نياز
به يک روش هوشمند مناسب بيشازپيش احسزا مزيشزود .يکزي از
الگوريتمهای جديد در زمينزه بهينزهسزازی روش جسزتجوی گرانشزي
است .الگوريتم جستجوی گرانشي بر مبنای قانون گرانش عمل مينمايد
و برخالف ساير الگوريتمهای مبتني بر گروه ذرات دارای هويزت اسزت.
يکي ديگر از قابليتهای الگوريتم جستجوی گرانشزي افززايش قابليزت
جستجوی آن در ترکيب شدن با سزاير روشهزا اسزت .در ايزن مقالزه

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 45, no. 4, winter 2015

 /114مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،54شماره  ،5زمستان 45

بهمنظور آموزش بهتر شزبکه عصزبي و کزاهش تزابع برازنزدگي يعنزي
حداقل کردن متوسط خ ای خروجي ،از الگوريتم جستجوی گرانشزي
مبتني بر نظريه آشزوب بهزره گرفتزه شزده اسزت .ازآنجاکزه اطالعزات
بهصورت بينظم در فضا جستجو قرار دارند ،بهرهگيری از ايزن تکنيزک
به طور قابل مالحظهای سرعت همگرايي ،دقت يافتن در جزواب نهزايي،
قرار نگرفتن در نقا محلي ،انحراف معيار کم و مقاو بودن را به همراه
خواهد داشت .بهعبارتيديگر ،دليل من قي برای استفاده از جسزتجوی
آشوب را ميتوان در ساختار غيرخ ي اطالعزات ورودی (قيمزت بزرق)
دانست .روش پيشنهادی بر روی بازار بزرق اسزپانيا و ايزران بزهعنزوان
سيستم های واقعي با اطالعات موجود ،مورد بحث و بررسي قرار گرفتزه
است .مهمترين ويژگي اين مقاله را ميتوان در ارائه تبديل موجک برای
دسته بندی اطالعات ورودی ،استفاده از الگوريتم انتخابزاتي بزا در نظزر
گرفتن عد ق عيت بهمنظزور تعيزين بهتزرين ورودیهزا و ارائزه روش
آشوبناک بهمنظزور افززايش قابليزت جسزتجو در فضزا مزورد م العزه،
دانست.
در ادامه مقاله در بخشهای زير پيگيری ميشود :بخزش دو بزه
معرفي ابزارهای پيشنهادی ،بخش سو نحوه فلوچارت پيشنهادی بيان
ميشود .در بخش چهار سيستمهای موردم العه و نتاي مورد بحث و
بررسي قرار خواهند گرفزت و نهايتزا در بخزش آخزر بزه نتيجزهگيزری
اختصاص يافته است.

 -2فرمولبندی مسئله پيشبيني
هر مسئله پيشبيني از قسمتهای مختلفي تشکيل شزده کزه ویزايف
خاص خود را خواهند داشت .در حقيقت هر بخش بهعنزوان يزک ابززار
پيشبيني موردتوجه محقق قرار ميگيرد .بزهعبزارتيديگزر هزر بخزش
ميتواند از تکنيکهای مختلفي بهره بگيريد که در ادامه به معرفي اين
بخشهای و تکنيکهای بکار گرفتهشده در آن ميپردازيم:
بخش اول :پيش پردازش اطالعات :در اين قسمت تبديل موجزک
گسسته و الگوريتم انتخاباتي پيشنهادی بزا جزئيزات بيشزتری معرفزي
ميشوند.
بخززش دو  :آمززوزش  -پززيشبينززي :شززبکه عصززبي و الگززوريتم
جستجوی گرانشي بهبوديافته در اين بخش قرار ميگيرند.
بخززش سززو  :تعيززين خ ززای پززيشبينززي :معيارهززای حاصززل از
پيشبيني و محاسبه خ ای پيشبيني بيان ميشود.
درنهايت با معرفزي ايزن ابزارهزا و تکنيزکهزا ،در بخزش بعزدی
فلوچارت پيشنهادی و ارتبا بين آنها بزهصزورت مناسزبتزری بيزان
ميشود.
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 -1-2پيشپردازش اطالعات
الف) تبديل موجک گسسته
اين آناليز بهعنوان يک ابزار عددی ميتواند مانند تبديل سری فوريه تزا
حد زيادی از پيچيدگي محاسبات بزرگمقيا بکاهد ،بدين ترتيب که
با تغيير هموار ضريب ،ماتري های متراکم را بزه شزکل دسزتههزای از
سری که بهسرعت و دقت قابلمحاسبه باشند ،تبديل مينمايد .راحتزي
و سادگي اين آناليز باعث حرکت اين تابع به سمت مسئله پزيشبينزي
شده است .تبديل موجزک دارای دو نزو متعزارف گسسزته و پيوسزته
است .تبديل موجک پيوسته را ميتوان بهصورت مجمو حاصلضزرب
سيگنال اصلي در موجکهای تغيير مقيا يافته و انتقال دادهشده در
زمان نمايش داد .در صورت استفاده از تبديل موجک پيوسزته ،حجزم
اطالعات بسيار زياد ميشود؛ زيرا بايد برای مقيا های مختلف در طول
زمان از سيگنال انتگرالگيزری نمزود .بنزابراين ،حجزم اطالعزات و بزار
محاسباتي بسيار زياد ميشود .ضمنا ،در برخي از موارد ممکن است به
يک تابع غير تحليلي برخورد کنيم که امکان انتگرالگيری از آن وجود
نداشته باشد يا اينکه انتگرال جواب خاصي نداشته باشد .به همين دليل
استفاده از تبديل موجک گسسته مناسبتر است .چراکزه يزک مسزئله
پيشبيني دارای ابعاد فراواني بوده و گاهي حل ماتري های حاصزل از
اين دادههای ورودی بهراحتي قابل آناليز نيست .اين تبديل ويژگيهای
بسيار مناسبي را ارائه ميدهد که ازجمله آنها ميتوان بزه مزوارد زيزر
شاره نمود.
 )1بهاندازهی کافي اطالعات موردنياز را برای تحليل و بررسي موج
اصلي ارائه ميدهد.
 )2حجم بار محاسباتي موردنياز را بزهطزور قابزلمالحظزه کزاهش
ميدهد.
 )0ميتوان توسط آن سيگنال اصلي را در فرکان های مختلف و با
وضوحهای کامال متفاوت بررسي و تحليل نمود.
در ادامه به مدل سازی اين تابع تبديل در هيبريد شزدن بزا شزبکه
عصبي بهمنظور افزايش کارايي شبکه در پيشبيني ميپزردازيم .فزر
کنيد ) ψ(tبهعنوان يک تابع مربع انتگرال بهصورت ) ψ(t) ∈ L2(Rو تابع
بسط فوريه ) ψˆ(tبهصورت زير بيان شود:
2

d   

()1

)  ^ (
| |


R

که در اين معادله ) ψ(tبهعنوان تابع موجک بيان ميشود .که اين تزابع
بهصورت زير بيان ميشود:
()2

, a, b  R ; a  0

1
t b
(
)
a
| |a

 a ,b (t ) 
aوb

با در نظر گرفتن تابع باال بهعنوان يک شبکه سری از دادهها،
بهعنوان ضرايب آنها شناخته ميشوند .در اين حالت با در نظر گرفتن
) f(t) ∈ L2(Rبهعنوان يک تابع بزر اسزا تبزديل موجزک ،ايزن تزابع
بهصورت زير قابلتفکيک است:

Serial no. 74
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^ t b
1
( f (t )
)dt

a
| a | 

()0

پيشبيني قيمت روزانه برق با شبکه عصبي بهبود يافته ...
n

W f (a,b )  f , a ,b 

با دوبارهنويسي توابع فوق خواهيم داشت:
t  b da db
) 2
a
a

()5

()11



Xi) 

( f (t )  C1  W f (a,b )


در اين توابع قيدشده در باال تابع ) ψ(tنقش قسمت مشزاهدهگزر را
بازی مينمايد که بايد در قيد زير برقرار شود:


  (t )dt 

()4






ب) سيستم پيشپردازش کننده در انتخاب بهترين دادهها
برای روشهای پيشبيني به کمک شزبکه عصزبي يکزي از مهزمتزرين
مراحل انتخاب مؤلفههای ورودی است .در اين مرحله بايد تصميمگيری
شود که کدا دسته از متغيزرهزای ورودی سيسزتم دارای بزيشتزرين
ارزش در پيشبيني ميباشند .روش بزهکزارگرفتزهشزده در ايزن مقالزه
استفاده از الگوريتم انتخاباتي برای تعيين بهترين زيرمجموعه بهعنزوان
ورودی برای مسئله پيشبيني است [ .]12به اين منظور ،معيار آنتروپي
) H(Xبرای مجموعه اعداد نامنظم  Xبر اسا توزيزع احتمزاالتي )P(X
بهصورت زير قابلبيان است:
اگر مقادير  X1, X2, …, Xnبزهعنزوان مقزادير تصزادفي ورودی بزا تزابع
احتماالتي ) P(X1), P(X2), …, P(Xnتعريف شوند ،در اين صورت )H(X
بهصورت زير قابل بازنويسي خواهد بود:



j

)Xi

j

j

n

  P (X i )  P (Y
i 1

j 1

m



n

   P (X i ,Y j )log 2 P (Y
i 1 j 1

بنابراين مقدار کل آنتروپي بهصورت زير قابلبيان است:
()11
) H (X ,Y )  H (X )  H (Y X )  H (Y )  H (X Y
بهمنظور مرتبسازی دادهها روش تقابلي بهصورت فرموله ميشود:
()12

n m
 P (X i ,Y j ) 
MI (X ,Y )    P (X i ,Y j )log 2 

 P (X i )P (Y j ) 
i 1 j 1



مقدار عددی بزرگ برای فرمول ( )12نشان از همبستگي بزاال بزين دو
عضو  Xو  Yاست و بالعک  .نحزوه فرمزولبنزدی بزرای روش تقزابلي و
آنتروپي در شکل  1نشان داده شده است.
()10
()15
()14
()16
()14

) MI (X ,Y )  H (X )  H (X Y

) MI (X ,Y )  H (Y )  H (Y X
) MI (X ,Y )  H (X )  H (Y )  H (X ,Y
) MI (X ,Y )  MI (Y , X

) MI (X , X )  H (X

H (X )   P (X )log 2  P (X ) dX

()4

i 1
m

X i )log 2 P (Y



^

 (0)   (t )dt  0

() 6

H (Y X )   P (X i )H (Y X  X i ) 

) H (X ,Y

) H (Y X

) MI (X ,Y

) H (X Y

n

H (X )    P (X i )log 2  P (X i ) 

()8

i 1

بر اسا دو راب ه ( )4و ( )8آنتروپي اغلزب يزک مقزدار از عزد
ق عيت را در نظر ميگيرد .بهمنظور شفاف شدن بحث ،فزر نماييزد
که متغير  Xوجود از بيماری  Dرا نشان مزيدهزد .بنزابراين اگزر عزد
ق عيززت در مززورد بيمززاری وجززود نداشززته باشززد در ايززن صززورت
] [P(X  D)  1, P(X  D)  0و يا اگر بيماری اصال وجود ندارد در اين
صورت ] [P(X  D)  0, P(X  D)  1درنتيجه آنتروپي برابزر بزا صزفر
است .اگر وجود يا عد وجود بيماری بهصورت عد ق عيت اعمال شود
در اين صورت ] [P(X  D)  P(X  D)  0.5و مقدار آنتروپي برابر با 1
خواهزززد شزززد .بزززهطزززورکلي اگزززر هزززر يزززک  Nبيمزززاری دارای
احتمال ]  [P(X)  1 Nباشد در ايزن صزورت ) H(Xدارای بزيش تزرين
مقدار ) log2(Nاست  .برای تعميم اين بحث ،مجمو آنتروپي با دو عضو
 Xو  Yبهصورت زير قابلبيان خواهد بود:
()4





m

n

) H (X ,Y )     P (X i ,Y j )log 2 P (X i ,Y j
i 1 j 1

با در نظر گرفتن عد ق عيت برای يک سرای از دادهها ،مقدار عد
ق عيت ساير متغيرها بهصورت زير تعريف ميشوند:

Serial no. 74

شکل  :1توزيع و انتخاب بر اسا

تابع تقابلي

حال فر کنيم متغير  Yميزان عزد ق عيزت آن در نظزر گرفتزه
شود در اين صورت اگر بين  Xو  Yمقدار تابع تقابلي زياد باشد ميتوان
برای  Xهم عد ق عيت محاسبه نمزود .حزال فزر کنيزد دادههزای
ورودی بهصورت  Y1, Y2, …,YNتعريف شوند ،در اين صورت برای متغير
 Ymکه بيشترين تقابل بر اسا راب زه ) MI(X,Ymبزا متغيزر هزدف X
داشته باشد X ،بهترين داوطلب برای پيشبيني اسزت .بزهعنزوانمثزال
برای پيزشبينزي قيمت بزا تعزداد کزانزديزد  211سزاعت قززبل کززه
بززهصزورت ) (Ph-1, Ph-2, …, Ph-200تزعزريزف شزده اسزت نزيزاز بزززه
 h-24, h-48, h-72, …, h-192ساعت قبل داريم.

 -2-2آموزش و پيشبيني
اين قسمت از شبکه عصبي و الگزوريتم هوشزمند جسزتجوی گرانشزي
تشکيل شده است .که در ادامه به معرفي هر يک از اين ابزارها خواهيم
پرداخت.
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الف) الگوريتم جستجوی گرانشي
الگوريتم جستجوی گرانشي يک الگوريتم وابسزته بزه هزوش جمعزي و
بدون حافظه است .اين الگوريتم بهينهسازی بزا الگزوبرداری از قزوانين
جاذبه و حرکت عوامزل در يزک سيسزتم مصزنوعي در زمزان گسسزته
طراحي شده است که در آن ،فضای سيسزتم همزان محزدوده تعريزف
مسئله است .بر طبق قانون گرانش هر جزر  ،محزل و وضزعيت اجزرا
ديگر را از طريق جاذبه گرانشي درک ميکند کزه در شزکل  2نمزايش
داده شده است .بنابراين از اين نيزرو مزيتزوان بزرای تبزادل اطالعزات
استفاده نمود.
M4

M1

F12

پيشبيني قيمت روزانه برق با شبکه عصبي بهبود يافته ...

وارد ميکنند در اين راب ه  randjيک عدد تصادفي با توزيع يکنواخزت
در بازه ( )1،1بوده که برای حفز خصوصزيت تصزادفيبزودن در نظزر
گرفته شده است.
()21

) rand j Fij d (t

همچنين ،هر يک از جر ها دارای سرعت و شتاب است که هرکدا
از آنها به ترتيب در معادله ( )4نشان داده شده است .با توجه به قانون
دو نيوتن ،هر جر در جهت بعد  dشتابي ميگيرد که بزا نيزروی وارد
بر جر در آن بعد ،تقسيم بر جر اينرسي آنکه در راب زه ( )21بيزان
شده است ،متناسب است از طرف ديگر سرعت هر عامل در زمان برابزر
است با مجمو ضريبي از سرعت فعلي و شتاب عامل که طبزق راب زه
( )20بيان ميشود.
()22

) v i d (t  1)  rand vi d (t )  ai d (t

F13
M2

F1

شکل  :2نحوه وارد شدن متقابل نيروها از سوی اجرا بر يکديگر

از بهينهياب طراحيشده ،ميتوان برای حل مسئله بهينهسازی که
در آن هر جواب مسئله بهصورت يک موقعيت در فضا قابل تعريف است
و ميزان شباهت آن با ساير جوابهزای مسزئله بزهصزورت يزکفاصزله
قابلبيان باشد ،استفاده نمود .ميزان اجرا با توجه به تابع هدف تعيين
ميشوند [ .]10در اين الگوريتم ،جر عاملها با توجه بزه تززابع هزدف
تأمين ميشوند .در يک سيستم با  nجر  ،موقعيت هر جر  ،نق های از
فضا است که جوابي از مسئله است که موقعيزت جزر iا بزا  Xiنشزان
داده شده و بهصورت زير قابلبيان است:
) X i  (x i 1,...., x i d ,...., x i n

()18
در راب ه باال  nبعد مسئله و همچنين  iبعزد  dاز جزر iا اسزت .در
اين سيستم ،به جر  iدر زمان  tو در جهت بعد  ،dنيرويزي بزه مقزدار
) Fijd(tوارد ميشود .اندازه اين نيرو از راب ه زير قابلمحاسبه است:
xd

()14

)) (x j d (t )  x i d (t

) M pi (t )  M aj (t
R ij (t )  

) Fi d (t
) M i (t

ai d (t ) 

زماني که شتاب و سرعت هر جزر محاسزبه شزد موقعيزت جديزد
عامل iا در بعد  dمحاسبه ميگردد.
)x i d (t  1)  x i d (t ) v i d (t  1

()25
موقعيتهای جديد بهعنوان مکان اجرا جديزد در فضزای جسزتجو در
نظر گرفته ميشوند ،که وزن اجرا جديد بهوسيله معادالت زير نرماليزه
خواهند گشت:
) fit i (t )  worst (t
) best (t )  worst (t

()24

N

()26

)  m j (t

m i (t ) 

) M i (t )  m i (t

j 1

که در معادله فوق ) fiti(tنمايانگر ميززان برازنزدگي جزر عامزل iا در
زمان  worst(t) ،tو) best(tبه ترتيب بيانگر ميزان شايسزتگي بزدترين و
بهترين عامل جمعيزت در زمزان هسزتند کزه انزدازه آنهزا در مسزائل
کمينهيابي با استفاده از روابط زير قابل محاسبه است:
()24
))worst(t)=max(fit i (t
()28
})best(t)=min{fit i (t

) Fij d (t )  G (t

در راب زه بززاال Maj ،جززر گرانشززي فعززال جززر  Mpi ،jجززر گرانشززي
غيرفعال جر  jاست که هر دوی آنها در الگوريتم ذکرشده يکسزان و
برابر  Mدر نظر گرفته شدهاند؛ و ) G(tثابت گرانش در زمان  Rij ،tفاصله
مابين دو جر iا و jا و يک عدد خيلي کوچک است .ثابزت گزرانش،
يک پارامتر مناسب برای کنترل تواناييهزای جسزتجو و بهزرهوری بزه
شمار ميآيد که با راب ه زير بيان ميشود:
t


G (t )  G 0e

()21
که در راب ه باال  αو  G0ضرايب کنترلي الگوريتم و  Tبيانگر طول عمزر
سيستم است نيروی وارد بر جر iا در زمان  tطبق راب زه ( )21برابزر
است با مجمو تما نيروهايي که ساير جر های سيستم بر ايزن جزر

Serial no. 74



j 1 j  i

()20

M3

N

Fi d (t ) 

ب) الگوريتم آشوبناک جستجوی گرانشي
يکي از ايدههای جديزد در حزل مسزائل پيچيزده بزا توابزع غيرخ زي
استفاده از روش جستجوی آشوبناک در روشهای هوشمند بزهمنظزور
افزايش قابليتهای الگوريتم هوشمند است .روش آشوبناک يزک روش
مبتني بر توابع غيرخ ي و غيرمحدب است که امروزه بيشازپيش مورد
توجه قرار گرفته است .در اين مقالزه بزه بررسزي روشهزای آشزوبناک
انجا گرفته در مقاالت منتشرشده و روش آشوبناک پيشنهادی در حزل
مسئله پيشبيزني قزيمت بزرق پرداختزه مزيشزود .مزدلهزای انجزا
گرفتهشده در سه بخش زير قابل پيگيری است:
مزدل اول ( :)CGSA1يکي از مهزمترين و سزادهتزرين مزدلهزای
بهکارگرفتزهشزده در مقزاالت اسزتفاده از مزدل لجسزتيک [ ]15بزرای
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افزايش قابليت جستجوی محلي و نهايي سيستم است .فرمزول رياضزي
برای يک مسئله dبعدی بر اسا مدل لجستيک بزهصزورت زيزر بيزان
ميشود:

پيشبيني قيمت روزانه برق با شبکه عصبي بهبود يافته ...

واحدهای اليه ورودی جهت انتقال الگوهای ورودی بزه بقيزه شزبکه و
بدون انجا هيچگونه پردازشي ايفای نقش ميکنند.

cds 1  ds (1  cds ),0  c 0  1

()24
که در آن s ،برابر با  1 ،1و  ...بوده و ضزريب لجسزتيک ( )μبرابزر بزا 5
است c .ذره آشوبناک در مرحله sا است.
مدل دو ( :)CGSA2يکزي از معزادالت معتبزر بزر مبنزای قزانون
آشوب ،معادله تند [ ]14بوده که بهصورت زير قابل فرمولهشدن است.:
 2c ij , if 0  c ij  0.5

c ij1  
, j  1,2,..., Ng
j
j

2(1  c i ), if 0.5  c i  1

()01

که در معادله فوق c ،معرف ذرات آشوب در بعد jا و تکزرار iا اسزت.
 Ngتعداد متغير برای بهينهسازی تعريف ميشود.
مدل سو ( :)CGSA3در مدل پيشنهادی بهمنظور افزايش قابليزت
جستجوی محلي و نهايي از مدل حرکت پاندول برای ميراسزازی بهزره
گرفته شده است .به عبارتي مدل پيشنهادی از دو قسمت :قسزمت اول
برای تقويت دامنه جستجو در فضزای مزوردنظر و قسزمت دو ميززان
حرکت نوساني بزرای مزد داخلزي جسزتجو اسزت .معادلزه جسزتجوی
الگوريتم پيشنهادی ميتواند بهصورت زير بيان گردد:

()01

k 1
k 1

gbest
gbest
j
j
2cx i  (1 + k )  cos(2 k ),0.5  cx i  1
g
g
best
best


amplitude
modulation


cx ij1  
k 1
 0.1cx j  (1  cos((1 + gbest ))),0.5  cx j  0
i
i
k

gbest


frequency modulation



 gbestمقدار بهينه بهدستآمده در مرحله kا است که به تعيزين ميززان
دامنه جستجوی محلي يا نهايي ميپردازد .در حقيقت ايزن ضزريب بزا
توجه به مقدار بهدستآمده در مرحله قبلي به ايجاد ضريب آشوب برای
مرحله بعدی ميانجامد .هنگاميکه اين مقادير در يزک محزدوده قزرار
مي گيرند بزا تغييزر فرکزان جسزتجو ،سزعي در يزافتن جزواب بهتزر
ميپردازد.
ج) شبکه عصبي
در اين قسمت به توضيح مختصری از شبکه عصبي اختصاص داده شده
است .اولين کوششها در شبيهسازی با استفاده از يزک مزدل من قزي
توسط مک کلوک و والتر پيتز انجزا گرفزت کزه امزروزه بلزوک اصزلي
سازنده اکثر شبکه های عصبي مصنوعي است .اين مدل فرضيههايي در
مورد عملکرد نورونها ارائه ميکند .شبکه عصبي بزهکارگرفتزهشزده در
اين مقاله ،شبکه پرسپترونهزای چنداليزه از نزو شزبکههزای عصزبي
پيشخور است .يک پرسپترون ،برداری از ورودیها با مقادير حقيقي را
گرفته و يک ترکيب خ ي از آنها را محاسبه ميکند .شکل  0سيسزتم
پريستون بکارگرفتهشده برای شبکه عصبي بهبوديافته را نشان ميدهد
[ .]8واحززدهای هززر اليززه ممکززن اسززت ورودیهززای يکسززاني را بززين
خودشان تقسيم کنند درحاليکه بزه يکزديگر متصزل نباشزند .عمومزا
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شکل  :0شبکه پريستون بهبوديافته

اطالعات بزهوسزيله واحزدهای اليزههزای مخفزي و خروجزي پزردازش
ميشوند .شکل  5معماری يک مدل شبکه عصبي پيشخور سه اليه را
نشان ميدهد.

شکل  :5شبکه عصبي پيشخور سه اليه با يک اليه مخفي

 -0-2تعيين خ ای پيشبيني
برای ارزيابي روش پيشنهادی معيارهزای مختلفزي وجزود دارد کزه در
ادامزه بزرخي از آنهزا بيان مي شوند .معيار  SDEبرای مقايسزه نتزاي
بهصورت زير قابل تعريف است:
1
N

 (e h  e )2

()02

SDE 

که در آن ek ،خ ای پيشبيني در سزاعت hا و  eخ زای متوسزط در
دوره تناوب پيشبيني است.
()00
e h  pˆ h  p h
برای مقايسزه کزارايي روشهزای پزيشبينزي از معيارهزايي ماننزد
( MAPEميانگين قدرم لق خ ای درصزدی) و يزا  MAEو قزدرم لق
درصد خ ای روزانه  DMAPEاستفاده شزده اسزت کزه بزا روابزط زيزر
تعريف ميگردند:
()05
()04
()06

| ) | L ACT ( i )  L FOR ( i

N

) L ACT ( i

i 1

| )  L FOR ( i

) ACT ( i



1
N

N

1
N

| L
i 1

| 1 24 | L ACT t  L FOR t

24 t 1 1 24
 LACTt
24 t 1

MAPE 

MAE 

DMAPE 
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 -0نحوه اعمال الگوريتم پيشنهادی بر مسئله پيشبيني
در اين بخش به بيان الگوی بهکارگرفتهشده برای حل مسئله پيشبيني
روزانه قيمت ميپردازيم .ابتدا فر نماييد که پيشبينزي بزرای روز d
انجا ميگيرد .همچنين فر کنيد اطالعات گذشته سزری دادههزای
قيمت برای  25ساعت روز  d-1بهصورت  ph ; h  1,...,Tقابلدسترسي
باشد که در آن  Tمعموال بين حدود يک هفتزه الزي چنزد مزاه قبزل را
شامل ميشود .با توجه بزه فرضزيات گفتزه شزده ،مزدل ايجادشزده در
گا های زير قابل پيگيری است.
گا اول :ابتدا با توجه به تابع تبديل موجک دادههای ورودی بزه
چند زيربخش (سری) تقسيم ميشوند .در حقيقت تابع تبديل موجزک
يک معيار مناسب برای سبک-سنگين کردن دادهها بزر اسزا ميززان
طول و همزواری آنهزا اسزت .تزابع تبزديل موجزک دادههزای ورودی
(  ) ph ; h  1,...,Tرا به چهار سری مجززا (  ) ah ,bh ,c h , d hتقسزيم
نموده که هر بخش بهطور جداگانه وارد شبکه عصبي ميشوند (م زابق
شکل  .)4سه سری  ah , bh , c hبهعنوان ماتري جزئيزات بزا ت بيزق
کمتر و  d hماتري تخمين بوده که مهمترين نقش در تزابع تبزديل را
بزر عهده دارد .بنابرايزن تقسيمبنزدی مزاتري در چهار بخزش مجززا
بهصورت زير قابل فرمولهشدن است:
()04
} W ( ph ; h  1,...,T )  {ah ,bh ,c h , d h ; h  1,...,T

پيشبيني قيمت روزانه برق با شبکه عصبي بهبود يافته ...

گا چهار  :در اين مرحله به آموزش بهتر شزبکه عصزبي از طريزق
کاهش خ ای خروجي به کمک بهروزرساني وزنها و بايا ها پرداخته
ميشود .به عبارتي ،ضرايب آشوبناک متناسب با محدوده تعيينشزده و
تعداد متغير ( ،)Ngتوليد ميشوند:
Ng
0
1
2
X cls
 [X cls
,0 , X cls ,0 ,..., X cls ,0 ]1N g

()08

, j  1, 2,..., Ng

A1

D1

D1

A1

شکل  :4نحوه جداسازی دادههای ورودی به کمک تبديل موجک

()04
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X

X

j ,max

cx 0j 

, i  1, 2,..., N chaos
j ,min , j  1, 2,..., N g

Ng
,..., X cls
,i ]1N g

j ,min )  X

X

2
, X cls
,i

1
 [X cls
,i

 cx ij1  (X j ,max

i
X cls
j
x cls
,i

0
 X clsمکان بهدستآمده اوليه برای متغير آشزوب اسزت.
در راب ه باال
 X j ,minو  X j ,maxبززه ترتيززب مقززدار پززايين و بززااليي بززرای متغيززر

آشوبناک است N chaos .تعداد متغيرهای آشوبناک است.
گا پنجم :در اين قسمت متغيرهای آشوبناک بهصورت زيزر ارتقزاء
مييابند:
cx i  [cx i1 ,cx i2 ,...,cx iNg ], i  0,1, 2,..., N choas
k 1
k 1

gbest
gbest
j
j
2cx i  (1 + k )  cos(2 k ),0.5  cx i  1
gbest
gbest

j
cx i 1  
k 1
 0.1cx j  (1  cos((1 + gbest ))),0.5  cx j  1
i
i
k

gbest

)cx 0j  rand (0

گا ششم :در اين قسمت با کمک تابع هدف معرفزيشزده کزه بزر
مبنای کاهش خ ای خروجي است ،بهينهکردن وزنها و بايا ها برای
شبکه عصبي بهمنظور آموزش بهتزر آن انجزا مزيگيزرد .تزابع هزدف
مورداستفاده در اين مقاله درصد خ ای م لق متوسط ( )MAPEاسزت
کزه بزر اسا تعزداد روزهزای موردم العزه ( )Nبزهصزورت زيزر قابزل
فرمولهشدن است:
()51

گا دو  :استفاده از الگوريتم انتخاباتي برای مرتب کردن دادهها بزا
بيشترين همبستگي بر اسا معادلزه ( ،)12در حقيقزت در ايزن گزا
بهترين دادهها با مقدار همبستگي بزيشتزر از  1/6بزرای آمزوزش وارد
شبکه عصبي ميشوند.
گا سو  :استفاده از شبکه عصبي برای آموزش هر بخش در جهت
پيشبينزي اطالعزات سزاعتهزای  T+1,…,T+24بزرای هزر مزاتري
تجزيه شده از دادههای اوليه و انجا جمع نتاي حاصل از پيشبيني بزا
يکديگر بهمنظور دستيابي به اطالعات اوليه.

X

X clsj ,0

برای اين معادله خواهيم داشت:

Original Signal

D1

j ,min
j ,min

()51

A1

] cx 0  [cx 01 , cx 02 ,..., cx 0Ng

100 N pˆ h  p h
 p
N h 1

MAPE 

توابزع

گا هفتم :ايجاد کردن متغيرهزای تعريزفشزده بزر اسزا
تصميمگيری در تابع جستجوی گرانشي.
گا هشتم :ارتقاء ذرات بهدستآمده با توجه به نسبت دادن شزتاب
و سرعت هر ذره به کمک روابط ( )22الي (.)20
گا نهم :بررسي شر خاتمه برنامه .اگر شر برنامزه برقزرار شزده
است نتاي حاصله چاپ شود در غيراينصورت به گا دو سوق يابد.
شکل  6فلوچارت الگوريتم پيشنهادی برای حل مسئله پزيشبينزي در
گا های گفتهشده را نشان ميدهد.
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فراخوانی اطالعات گذشته سیگنال قیمت و نرمالیز کردن آنها بهمنظور همگنسازی بهتر دادهها
بکارگیری تبدیل موجک برای ریزسازی دادههای ورودی به دو زیرمجموعه دیتیل و اپروکسمیشن
استفاده از الگوریتم انتخاباتی پیشنهادی بر اساس معیار آنتروپی بهمنظور دستهبندی دادهها و انتخاب بهترین آنها بر اساس میزان همبستگی آنها
تنظیم ضرایب کنترلی برای الگوریتم جستجوی گرانشی برای تنظیم وزنها و بایاسهای شبکه عصبی
استفاده از شبکه عصبی آموزش دیدهشده و تنظیمشده بر اساس دادههای ورودی و الگوریتم پیشنهادی
محاسبه تابع برازندگی
ارتقا نسل برای الگوریتم
پیشنهادی

بررسی شرط خاتمه؟
محاسبه مقدار پیشبینی قیمت
نمایش نتیجه بهدستآمده
محاسبه معیارهای معرفیشده در روابط ()04(-)63
پایان

شکل  :6ساختار کلي سيستم پيشبيني ارائهشده در اين مقاله

 -5بررسي و بحث روی سيستمهای موردم العه
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شکل -4الف :تغييرات قيمت ساعتي برای سال  2118اسپانيا []16
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شکل -4ب :ماتري
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Normalized Price

سيستم م العه اول :بهمنظور شبيهسازی و پيشبيني قيمت با الگوريتم
پيشنهادی از سيستم اسپانيا [ ]16بهعنوان يزک بزازار واقعزي اسزتفاده
شده است .علت انتخاب اين سيستم به دليل واقعزي بزودن اطالعزات و
دسترسي آن است .شکل -4الف تغييرات قيمت برای سيسزتم اسزپانيا
برای کليه ساعتهای سال  2118را نشان ميدهزد .بزرای پزيشبينزي
قيمت بازار برق اسپانيا ،اطالعات  41روز قبزل آن اخزذ شزده و بعزد از
آرايشدهي بر روی دادههای ورودی  4کانديد برای آموزش وارد شبکه
عصبي شدهاند .در آموزش اين دادهها ماتري مشاهدهگر دارای 1211
عضو است.
اين ورودی بهصزورت زيرمجموعزه h-1, h-168, h-24 h-144, h-
 169, h-25, h-48تعريف ميشوند .بهمنظور مرتبسزازی دادههزا بزرای
پيشبيني ،ماتري هدف بر اسزا ميززان زمزان آسزتانه و دادههزای
ورودی بهصورت شزکل -4ب تنظزيم شزده اسزت .بزرای کزاهش دادن
تغييرات بين دادهها از نرماليزهکردن بهره گرفتهايم تا بتوان با نوسزانات
کمتری دادهها را برای آموزش و پيشبيني به کار برد .شکل  8تغييرات
پيشبيني برای  25ساعت به کمک سزه روش پزيشبينزي را مشزخص
نموده است .همانگونه که از شکل مشخص است الگوريتم پيشزنهادی
دارای قابليت باالتری در تعيين وزنها و بايا ها برای آمزوزش شزبکه
عصبي موردم العه دارا است .برای اين منظور تعداد جمعيزت برابزر بزا

 111و  G0برابر با  1/1انتخاب شده است .مزدتزمزان اجزرای برنامزه
برای آموزش حدودا  24دقيقه بوده است.
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شکل  4مقايسه بر اسا ميزان خ ای ناشي از پيشبيني به کمک سه
روش پيشنهادی را نشزان ميدهزد .شکزل  11مقايسهای بزرای نتزاي
بهدستآمده از روشهای گفتهشزده در سيسزتم بزازار بزرق اسزپانيا بزا
معيارهای معرفيشده در معادالت ( )05الي ( )06است .شکل  11تعداد
 epochو شکل  12انحراف معيار بهدستآمده از اجرای برنامه را نشزان
ميدهد .همانگونه که از نتاي برمزيآيزد الگزوريتم پيشزنهادی دارای
کارايي باال ،سرعت مناسب و دقت باال است.
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شکل  :11تعداد تکرارهای آموزش برنامه برای بازار برق اسپانيا
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شکل  :8نتاي شبيهسازی برای بازار برق اسپانيا
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شکل  :11نتاي معيارهای بهدستآمده از بازار برق اسپانيا
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شکل  :12انحراف معيار آموزش برنامه برای بازار برق اسپانيا

همانگونه که در شکل  4نشان داده شده است سه روش
پيشنهادی بهمراتب موفقتر از شبکه عصبي و تبديل موجک عمل
نمودهاند .مقدار نهايي معيار  SDEبهدستآمده از نظريه آشوب
پيشنهادی حدودا  %41در مقايسه با بهترين جواب بهدستآمده از ساير
روشها ،بهبود يافته است .که اين نتيجه ،اختالف کمتر بين مقدار
واقعي و پيشبيني را نشان ميدهد .همچنين شکلهای  11و  12اين
معيارهای انحراف معيار MAPE ،MAE ،و DMAPE
مهم را بر اسا
نتيجه ميدهد .شکل  11نشان ميدهد سرعت اجرای برنامه بهطور
قابلمالحظهای کاهش يافته است که نمايانگر انتخاب مناسب وزنها و
بايا ها برای آموزش شبکه عصبي به کمک روش پيشنهادی است.
همچنين برای مقايسه روش پيشنهادی با ساير روشهای انجا گرفته
در اين بازار ،مقايسهای در جدول  1بر اسا معيار  MAPEهفتگي
برای چهار هفته در بازار برق اسپانيا انجا گرفته است .روشهای
موردمقايسه در [ ]18آورده شده است.
سيستم م العه دو  :سيستم موردم العه بعدی ،تغييرات قيمت
روزانه برای بازار برق ايران در سال  1041است .هدف از اين بخش،
طراحي و اجرای يک مدل بهبوديافته شبکه عصبي جهت تبيين و
پيشبيني رفتار کوتاهمدت قيمتهای متوسط روزانه نقدی در بازار برق
کشور است .در اين مرحله پيشبيني بعد از ايستاسازی دادههای
ورودی (حذف روند از دادهها و صرفنظر کردن دادههايي که متوسط
طولموج بزرگتری نسبت به دادههای سری دارند) و تعيين بهترين
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کاهش نرخ بهاندازه  1/25 ،1/24 ،1/124و  1/14به ترتيب برای
معيارهای انحراف معيار MAPE ،MAE ،و  DMAPEمشاهده نمود.
تعداد تکرارهای آموزش برنامه با کمک روش پيشنهادی به تعداد 221
رسيده است که در مقايسه با بهترين جواب از ساير روشها 115 ،واحد
کاهش يافته است.

همبستگي بين ماتري ورودی و ماتري هدف بر اسا ميزان
همبستگي و الگوريتم بهبوديافته انتخاباتي به پيشبيني پرداخته
ميشود .دادههای تغييرات قيمت ساعتي از  41/1/1الي  41/1/01در
شکل  10نشان داده شده است [ .]14نتاي بهدستآمده از شکلهای
مربوطه نشان از پيشبيني دقيقتر داشته ،که اين نکته را ميتوان در
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نتاي پيشبيني قيمت بر روی سيستم موردم العه در شکل  15نشزان
داده شده است .برای نشان دادن کزارايي روش پيشزنهادی در کزاهش
خ ای ناشي از پيش بيني ،از معيارهای ( )02الي ( )05اسزتفاده شزده
است .مقايسه انجا گرفته بر اسزا ايزن معيارهزا ،در شزکل  14آورده
شده است .تعداد اجرای برنامه  11بار بوده که تعزداد  epochو انحزراف
معيار بهدسزتآمزده در شزکلهزای  16و  14نشزان داده شزده اسزت.
همانگونه که در نتاي نشان داده شده است ،روش پيشنهادی به دليل
قابليتهای آن در ارتقاء نسل و يزافتن جزوابهزای بهتزر در وزنهزا و
بايا ها کارايي باالتری داشته است.
x 10 5

3.5

24

22

20
Real

18

16
WNN

12
14
Hour
ANN

10
GSA1

GSA2

500
450
400
350
300
250
200
CGSA3

CGSA2

CGSA1

WNN

ANN

شکل  :16تعداد تکرارهای آموزش برنامه برای بازار برق ايران
0.07

2

0.06
0.05

1

0.04

0.5

0.03

0

0.02

-0.5

0.01

2
CGSA3

شکل  :15نتاي شبيهسازی برای بازار برق ايران در فروردين ماه 1041

Serial no. 74

Epoch

550

Price

Error

8

600

2.5

1.5

6

شکل  :14نتاي معيارهای بهدستآمده از بازار برق ايران

3

Forecast

4

CGSA2

CGSA1

WNN

ANN

0
CGSA3

CGSA2

CGSA1

WNN

ANN

شکل  :14انحراف معيار آموزش برنامه برای بازار برق ايران

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 45, no. 4, winter 2015

45  زمستان،5  شماره،54  جلد، مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز/ 114

... پيشبيني قيمت روزانه برق با شبکه عصبي بهبود يافته

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]
[18]

Automation in Power Engineering, vol. 1, no. 2, pp. 136146, 2013.
P. Mandal, A. U. Haque, U. Meng, A. K. Srivastava and
R. Martinez, “A Novel Hybrid Approach Using Wavelet,
Firefly Algorithm, and Fuzzy ARTMAP for Day-Ahead
Electricity Price Forecasting,” IEEE Transactions. on
Power Systems, vol. 28, no. 2, pp. 1041-1051, 2013.
L. Wu and M. Shahidehpour, “Hybrid model for dayahead price forecasting,” IEEE Transactions. on Power
Systems, vol. 25, pp. 1519–1530, 2010.
N. Amjady, “Day-ahead price forecasting of electricity
markets by a new fuzzy neural network,” IEEE
Transactions on Power Systems, vol. 21, pp. 887–896,
2006.
N. Amjady and F. Keynia,” Day-Ahead Price Forecasting
of Electricity Markets by Mutual Information Technique
and Cascaded Neuro-Evolutionary Algorithm,” IEEE
Transactions. on Power Systems, vol. 24, no. 1, pp. 306318, 2009.
H. Shayeghi and A. Ghasemi, “Optimal tuning of PID
type stabilizer and AVR gain using GSA technique,”
International Journal on “Technical and Physical
Problems of Engineering” vol. 4, no. 2, pp. 98-106, 2012.
B. Liu, L. Wang, and Y. H. Jin, “Improved particle
swarm optimization combined with chaos,” Chaos,
Solitons Fractals, vol. 25, no. 5, pp. 1261-1271, 2005.
J. Cai, X. Ma, Q. Li, L. Li and H. Peng, “A multiobjective chaotic particle swarm optimization for
environmental/economic dispatch,” Energy Conversion
and Management, vol. 50, pp. 1318–1325, 2009.
Informe de operación del sistema eléctrico. Red Eléctrica
de España (REE), Madrid, Spain. [Online].
Available:http://www.ree.es/cap03/pdf/Inf_Oper_REE_9
9b.pdf.
http://edipg.igmc.ir:8070/edipg.
H. Shayeghi and A. Ghasemi, “Day-ahead electricity
prices forecasting by a modified CGSA technique and
hybrid WT in LSSVM based scheme,” Energy
Conversion and Management, vol. 74, pp. 482–491, 2013.

زيرنوي ها
1
2

Auto regressive integrated moving average model (ARIMA)
Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity
(GARCH)

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 45, no. 4, winter 2015

 نتيجهگيری-4
در پي تغيير ساختار بازار برق از بازار انحصاری دولتي به بازار رقابتي که
 مزدلسزازی و،در آن قيمت توسزط نيروهزای بزازار تعيزين مزيشزود
پيشبيني قيزمت برق کامال ريسزکي و همزراه بزا عزد ق عيزت بزرق
تعيينشده در بازار رقابتي برای فعاالن بازار برق اهميت ويزژهای يافتزه
 برای مدلسازی و پيشبيني قيمتهای برق در بازار رقابتي بايزد.است
، کمکشش بودن،ويژگيهای اين کاال از جمله عد قابليت ذخيرهسازی
فصليبودن تقاضا و لزو تعادل پيوستهی عرضه و تقاضا کزه منجزر بزه
 طراحزي و، هدف از اين مقاله. در نظر گرفت،فراريت قيمتها ميگردد
اجرای يک مزدل از الگزوريتم جسزتجوی گرانشزي آشزوبناک و شزبکه
عصبي بهبوديافته با تابع تبديل موجک جهت تبيين و پيشبيني رفتار
کوتاهمدت قيمزتهزای متوسزط روزانزه نقزدی در بزازار بزرق کشزور و
 نتاي بهدستآمزده از شزبيهسزازیهزا نشزان از.بازارهای جهاني است
قابليت باالی اين الگزوريتم در پزيشبينزي بهتزر در مقايسزه بزا سزاير
 نشزان از، همچنين نتاي مناسب بهدستآمزده.روشهای موجود است
موفقيت الگوريتم انتخاباتي در مرتزبسزازی دادههزای تقسزيمشزده از
 همچنين بهمنظور غلبه کردن بر رفتزار نزامنظم و.تبديل موجک است
)01(  نظريه آشوب با معادلزه معرفزيشزده،غيرخ ي دادههای ورودی
مبتني بر تغيير فرکان و دامنه عملکرد بسيار مناسبي داشزته کزه در
.شکلها و جداول قابل نتيجهگيری است
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