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  از يبهردار بههره و  ي، طراحه يزيه ربرنامهه در  يمؤثرو  يدیرات آن، عامل کلییروند تغ ييو شناسا يکيالکتر يانرژ يزان تقاضایم ينیبشیپ چكیده:
در قهدرت اسهت.    يهها ستمیدر س يریگمیو تصم يزيربرنامه يربناي، اساس و زيکيالکتر يانرژ زان مصرفیاز م يآگاهگمان ي. باستقدرت شبکه 

اسهتان زنجهان   انه بار یک ماهیپ ينیبشیبار، پ يبرا يمدل دوبعدک يو ارائه  ل موجک و حداقل مربعات خطايتبد يبیروش ترک ين مقاله با معرفيا
سه يمقا مختلف روش با چند يشنهادیپ يبیروش ترکج حاصله از اعمال يروش، نتان يا يکارآمد يابيارز منظوربهرد. یگيدر افق بلندمدت صورت م

توجه بهه   باز یانتها نبار برخوردار است. در  ينیبشیدر پ يباالتر يياز توانا يشنهادیپ يبیروش ترککه از آن است  يها حاکيابيج ارزينتا .است شده
  .ه استنده بار استان زنجان استفاده شديآ يتقاضا ينیبشیپ ين روش براي، از اينیبشیعملکرد پ يهاشاخص توجه قابل بهبود

 .پارامترهان ی، تخمحداقل مربعات خطا ،ياضير يسازمدله موجک، يتجز، بار بلندمدت ينیبشیپ ک بار،یپ هاي كلیدي: واژه
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Abstract: Forecasting the electric energy demand and identification of the trend of changes are the effective key factors in the 

planning and operation of the power network. The knowledge about electrical energy consumption is the basis for planning and 

deciding in power systems. In this paper by introducing a combination of wavelet transform and least error square method and using 

a two-dimensional load model, monthly peak demand of Zanjan grid will be forecast in the long-term horizon. Then, to evaluate the 

effectiveness of this method, the results of applying the proposed hybrid method is compared with several methods. The evaluation 

results indicate that the proposed hybrid approach has a higher capability in load forecasting. Finally, due to the significant 

improvement in prediction performance evaluation index, this method will be used to predict future demand of Zanjan province. 
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 مقدمه -1
محسهو    يرهوامع بشه هات جه هاز ملزومه  يکي يکيالکتر يروزه انرژهام
بهه خهود    يش رفاه و توسعه اقتصاديرا در افزا ييبسزاشود که سهم يم

 يهها نهه يبها صهرف هز   يکه يالکتر يانرژ ازآنجاکه. داده استاختصاص 
 و يلیفسه  يهها ر سوختینظ يانواع مختلف انرژساير ل يهنگفت از تبد

 يسهاز رهیه نکه در حجم باال قابهل خخ يد و با توجه به ايآيم به دست... 
در  يالکتريکه  يانهرژ زان مصهرف  یه از م يازمند آگاهین یجهدرنتست، ین
ش سهود و  يافهزا  يله بتهوان در راسهتا  ین وسه يم بود تا به اینده خواهيآ

ک ي يکارکرد مطمئن و اقتصاد درواقع .کرد يزيربرنامهسک يکاهش ر
 از آن بهرداران طراحهان و بههره   يزان آگهاه یه به م کاماًل ستم قدرت،یس

 یهاز موردن يمقهدمات ابزارهها و اطالعهات    ينتر مهماز  يکي. است وابسته
ج حاصهل  يهاست. نتازمان يبار در تمام ينیبشیشبکه، پ يطراح يبرا
قدرت  يهاستمیس يبردارتوسعه و بهره يزيربار در برنامه ينیبشیاز پ

ستم یت سیامن ،ق باریدق ينیبشیپ [.2 ،1] ردیگيمورد استفاده قرار م
 .[3] دهديد را کاهش میتول يهانهيو هزداده  شيقدرت را افزا

، مهدت  کوتهاه سهه گهروه    بهتوان يم يزمان ازلحاظبار را  ينیبشیپ
دوره  يبهرا مدت بار کوتاه ينیبشیپ. م کردیتقسمدت و بلندمدت انیم

در بهه مهدار    ينیبشین نوع پيشود. ايهفته اجرا م 1ساعت تا  1 يزمان
ج ي.  نتها کهاربرد دارد  نگیسهااچ يمراکز دهمچنین در آوردن واحدها و 

ا يه  يزان مصهرف سهاعت  یه صورت مهمدت بار بکوتاه ينیبشیحاصل از پ
 يهها روش شهتر ینکهه ب يگردد. بها توجهه بهه ا   يان میه بهار روزانهک بیپ
آ  و  یرگهذار تأث يرهها یمتغ ينه یبشیپ يبر مبنا مدت کوتاه ينیبشیپ

، ينیبشیدما در روز پ يناگهانر یی، در صورت تغاستدما  ازجمله ييهوا
بهار خواههد شهد.     ينه یبشیبهاال در په   يجاد خطاير منجر به ایین تغيا
روزانه  ينیبشینسبت به پرا  يترقیج دقينتا يساعت ينیبشیپ نابراينب

 يبهر سهر   يمبتنه  ياریبس يها روش تاکنون [.5] خواهد داشت يدر پ
ن یو همچنه  ]0 ،3 ،1 ،5[ يههوش مصهنوع   ،[4 ،3] ونیرگرسه  ،يزمان
 ارائهه شهده اسهت   بار مدت کوتاه ينیبشینه پیزم در يبیترک يهاروش
نسبت  يبیترک يهاروش توان گفتيم يکل يسهيک مقايدر  .]18 ،4]

برخوردار بوده  يکمتر ياز خطا ونیرگرس از جمله يسنت يهابه روش
ههدف  اينکهه  بها توجهه بهه    اند.تر بودهمدت موفقاههکوت ينیبشیو در پ
بلندمدت بار   مدت ومیان بینيي روشي جهت پیشي حاضر ارائهمقاله
حات بیشتر و بررسي معايب و مزايهاي مقهاالت در   یاز توضلذا  ،باشدمي

 است. نظر شدهمدت صرفي کوتاهزمینه

سهال  يک چند هفته تا  يزمان يمدت که بازهانیم يزيرر برنامهد
موجهود،   ههاي  یروگاهنب یگرفتن توان و ترک، با در نظر ردیگيم در بررا 
و  يبازرسه  ينهه بهرا  یبه يبندره سوخت و ...، در مورد زمانیزان خخیم
 ينه یبشیشهود. در په  يمه  يریه گمیو شبکه، تصهم  ها اههیروگنرات یتعم
 .[11-13] اسهت  موردنظرانه یا ماهي يک بار هفتگیبرآورد پ ،مدتانیم
توسهعه و   يدر طراحه  معمهوالً  يکه يالکتر مدت باربلند ينیبشیپ جينتا
 ينه یبشیپه  ي. دوره زمهان ردیه گيها مورد استفاده قرار مروگاهین يابيجا

ن نوع ي. ااستک سال يشتر از یب مذکور،مدت بار با توجه به اهداف بلند
 .[14، 15] شوديانه انجام میک بار سالیبرآورد پ منظور به ينیبشیپ

مورد  ياهدافچه با توجه به  يبار ينیبشینکه چه نوع پيبسته به ا
 بنهابراين  در آن متفاوت خواهد بود. مؤثر )متغیرهاي( رینظر باشد، متغ

ورودي  يهها ریه انتخها  متغ  ،بهار  ينه یبشیدر  په  يدیاز نکات کل يکي
 يو اقتصهاد  يته یط جمعيبلندمهدت، شهرا   ينه یبشیمناسب است. در پ

 ازجملهههز یههن ييط آ  و هههوايبههوده و شههرا یرگههذارتأث عوامههل ازجملههه
 [.13 ،11] است مدت کوتاه ينیبشیدر پ مؤثر يرهایمتغ

ر ينسهبت بهه سها    يشهتر یب يدگیه چیلندمدت بار از پهب ينیبشیپ
شهود کهه   يمه  يناش ازآنجاقت ین حقيبرخوردار است. ا يزمان يهادوره
و  يو اقتصههاد ياجتمههاع یرگههذارتأث يرهههایدربههاره متغ يریههگمیتصههم
بازه بلندمدت مشکل بوده و ممکهن   يبرا ندهيزان مصرف آین میهمچن

 يکه بتواند خطا يارائه روش رو ينازاهمراه باشد.  ياديز ياست با خطا
 یرتهأث  ،کهاهش دههد   يبهه مقهدار جزئه    يحتبار را  بلندمدت ينیبشیپ
کهاهش   و ياضهاف  يهها يگهذار هياز سهرما  يریدر جلهوگ  يتوجه لهابهق
 [.2] اشتدد خواهد یتول يهانهيهز

 تها بار سبب شده اسهت  بلندمدت  ينیبشیپ انکار یرقابلغضرورت 
 يهههاروش اغلههب رد.یههنههه صههورت گین زميههر اد يمتعههدد قههاتیتحق
 يهها روش، [10 ،1] ونیو رگرسه  يزمهان  يسهر  يبر مبنا یشنهادشدهپ
 اسهت  يشبکه عصهب  ازجمله يهوش مصنوع يهاروش [14] يکیناميد
 تهر قیو دقج بهتر يارائه نتا به علت يبیترک يهاروشاخیرًا   .[21 ، 28]

در مرجهع   .قرارگرفتهه اسهت   يشهتر یمورد استقبال ببار،  ينیبشیدر پ
ا یه تاليبلندمهدت کشهور ا   ينه یبشیجههت په   يمختلفه  يها[ روش22]
ن يتوانسته به کمتر يبیروش ترک ها آنان یشده است که از م کاربرده به

مهدل   زیه ن [23ابهد. در مرجهع ]  يدست  ينرينسبت به سا%( 4/5)خطا 
وزلنهد ارائهه   یانه بار کشور نیسال ينیبشیجهت پ يعصب -يفاز يبیترک
کهه تنهها از شهبکه     يبا حهالت  يبیج حاصل از روش ترکياست. نتا شده
اسهت. روش   سهه شهده  يبار اسهتفاده گهردد، مقا   ينیبشیپ يبرا يعصب
را به  ي% حاصل از روش عصب3/0 يتوانسته خطا يعصب -يفاز يبیترک
در مقهاالت حهاکي از آن اسهت کهه      شهده  ارائهنتايج % کاهش دهد. 3/4

هاي سري زماني عصبي يا ترکیب روش -هاي ترکیبي مانند فازيروش
بیني بلندمدت بار اند به خطاي کمتري در پیشتوانسته ،و شبکه عصبي

 .[25] يابند دست
دام در که  ينه یبشید توجه داشت کهه په  يبا ،هاروش يسهيدر مقا

به  ،مدتکوتاه يمثال، در حوزه يصورت گرفته است. برا يزمان يحوزه
بهار   ينه یبشیپ زان مصرف،یبر م رگذاریتأث يرهایرات کم متغییتغ علت
بینهي  مقالهه پهیش  ايهن  در  بهود.  همهراه خواههد   يکمتر يبا خطا غالبًا

گیهرد. در  ي بار مصرفي صهورت مهي  بلندمدت بار در قالب پیک ماهیانه
ههاي سهالیانه اسهتفاده    شده در افق بلندمدت، از دادهمقاالت ارائهاغلب 
انههد، بینههي بهار را در قالههب پیهک بهار سههاالنه ارائهه داده    و  پهیش  شهده 
ي پیک بار مصرفي در افق بیني ماهانهدر مقاله حاضر پیش که يدرصورت

 .بلندمدت صورت پذيرفته است
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و  1ه موجهک يتجزه ينظر اساس بر يبیترک روش کين مقاله يدر ا
بلندمهدت بهار    مهدت و انیه م ينه یبشیجههت په   2حداقل مربعات خطا

روش  يکارآمهد  يابيه منظهور ارز ساس بهه  د.شويم شنهادیپ يکيالکتر
بهر  بار  ينیبشیحاصل از پ جيبا نتا آناز  آمده دست به جينتا ،يشنهادیپ

 هها يابيه ارز جينتها  گهردد. يم سهيمقا ،اروش حداقل مربعات خطاساس 
 دقهت  بهه تهوان  يمه  ه موجهک يه تجز يریکارگهکه با باز آن است  يحاک
 يبعهد ک طرح دويدر مرحله بعد  .افتيدست  بار ينیبشیپ در يباالتر
ل یه تحل کهه  نيا گردد. با توجه بهيشنهاد میپ ،گذشته بار يهاداده يبرا

 يکه يالکتر بار ينیبشیبرخوردار است، در انتها پ يياز دقت باال يدوبعد
ا، در قالهب  حداقل مربعات خطل موجک و يتبد يبیبر روش ترک يمبتن
از  يبه ید کهه روش ترک شويرد. مشاهده میگيصورت م يدوبعدل یتحل
تهوان بها   يکه ميطورهب ،برخوردار است ينیبشیدر امر پ ييباال ييتوانا
 کاهش داد. يتوجه قابلزان یرا به م ينیب شیپ ين روش خطايا

 يم شده است. بخش دوم به مروریتنظمقاله حاضر در پنج بخش 
پردازد. در بخش سوم يوجک مهل مهيتبد ينظر ير مبانهاه بهکوت
رد. در بخش یگيل موجک صورت ميبار با استفاده از تبد يسازمدل

و ساس  شده گذشته بار ارائه يهاداده يبرا يک طرح دوبعديچهارم 
 يل دوبعدیتحلل موجک در قالب يار با استفاده از تبدهب ينیبشیپ

ج ينتابه ارزيابي در بخش پنجم،  يتدرنهاشود. يبار انجام م يهاداده
 در مقايسه با يکي از مراجع پرداخته شده است.حاصل 

 ل موجکيتبد ينظر يمبان -2

 رورت استفاده از آنالیز موجكض -2-1

 ،تبديل فوريهبر  يمبتن سیگنال وتحلیل يهتجز ج حاصل ازيبر اساس نتا
در حوزه فركانس واقع  در آن که مورداستفادهتوابع پايه  با توجه به نوع

داد يرو يو مکان يت زمانیوقعهورد مهدر م يریگمیتصم ،انددههش
هايي كه با زمان فوريه براي فركانس وتحلیل يهتجز. ستیر نيپذامکان

 بار شبکه هاي مانا مناسب است. از طرفيمتغیر نیستند نظیر سري
نظیر روند تغییرات در سطح و شیب و  شامل چندين ويژگي نامانا

ترين و ا مهمههژگيهن ويهايالبًا هغه هك استاي فصلي ههژگيهوي
ايد هبرانگیزترين بخش از يك سیگنال  بار الكتريكي هستند كه بچالش
 ،هاي بار الكتريكيين ويژگيا روديانتظار م. گیرندقرار  مدنظر
 تبديل موجكاستفاده از [. 24ريه را به چالش بكشد ]فو وتحلیل يهتجز
 ن موارد است.ين در ايگزيجا يها روشاز  يکي

داراي انرژي محدود که  ياموجك با استفاده از توابع پايه ليتبد
و آن را در  نگاشت دادهيك سري زماني را به فضاي فركانسي  ،هستند

از تبديل موجك  نيبنابرا .دهدهاي مختلف نمايش ميزمان و مقیاس
هاي متغیر با زمان استفاده اهیت نامتقارن دادههم وتحلیل يهتجزبراي 

هاي مختلف جنبه استخراجموجك قادر به  لیتحل[. 21شود ]يم
 سايركه ممكن است  استها نظیر نقاط شكست و ناپیوستگي، ها ادهد

  [.23د ]نقادر به نمايش آن نباش ،سیگنال وتحلیل يهتجزهاي روش

 تئوري تبديل موجك -2-2

توابع  و مادر موجك به نام تابع پايهک ياز موجك ل يروش تبددر 
استفاده  ،شوندمي تولید مادر موجك گسترش و بسط از که  يگريد
 است: برابر صفر( -∞ ,+∞) فاصله در مادر موجك انتگرال. شوديم

(1) ( ) 0x dx



 

)که در آن  )x اساس  بر هاموجك. است (پايه)وجك مادر م

2سو مقیا k انتقال پارامترهاي j شونداز موجك مادر ناشي مي:  

(2) /2
, ( ) 2 (2 ) ,j j

j k x x k j k z     

 ش داد:نماي زير صورتهب توانمي را بنابراين هر سري زماني  

(3) , ,

,

( ) ( )j k j k

j k

f x d x





   

 :كه در آن

(5) , ,( ), ( )j k j kd f x x    

j,  ضرايب تبديل موجك kd از ضر  داخلي سري زماني در موجك

 .[20] شودمادر حاصل مي
و  3وسهته یل موجهک پ يتبهد  دودسهته ل موجک به يتبد يطورکل به
ل موجک گسسته جههت  يشود. تبديم میتقس  4گسسته کل موجيتبد
وسهته  یل موجهک پ يتهر از تبهد  ، مناسهب يزمان يهايسر وتحلیل يهتجز
 ياضاف يل موجک گسسته، اجزايافته با تبديل يتبد يهارا دادهيز است

2مختلهف  يهااسیمق يد براينکه بايا یله دلهب. [23] ندارند j   کهه در
و تهابع موجهک    يگنال اصلیکند، از سير مییوسته تغیصورت پهب  jآن 

اسبات هات و محهجه حجم اطالعینتکرد، در يریگدر طول زمان انتگرال
ن يدر ا مورداستفاده يهانکه دادهين و با توجه به ايشود. بنابراياد مهيز

ل موجهک گسسهته   يگسسته دارند بهتر است از تبد يتیز ماهیمطالعه ن
گنال توسهط روش موجهک، تمهام    یل سیدر تحل ازآنجاکهاستفاده شود. 
خام  يهاداده يسازشود، لذا نرماليگنال استخراج میاطالعات نهان س

ن ين در ايبنابرا .ل موجک نخواهد داشتيحاصل از تبد یجهدرنت یريتأث
 استفاده شده است. يسازخام بدون نرمال يهامقاله از داده
 مؤلفهن يگنال را به چندی، سيسطوح متوال يل موجک، طيتبد
 مؤلفهگنال به دو یس ،در سطح اول .(1 )شکل کنديه ميتجز يفرکانس

ن يیفرکانس پا مؤلفهشود. يه مين و فرکانس باال تجزيیفرکانس پا
 مؤلفهدهد و يش ميگنال را نمایس يشود که روند کليده مینام 5بيتقر

 ازآنجاکهدهد. يرا نشان م يب متوالين دو تقریاختالف ب ،فرکانس باال
 يفرکانس يها مؤلفهباال و  يدامنه يدارا يکيگنال بار الکتریس

فرکانس  مؤلفهن مجددًا به دو يیفرکانس پا مؤلفهلذا  است يگوناگون
 مؤلفهه يبه تجز يازین که يدرحال ،شوديه مين و فرکانس باال تجزيیپا

 مؤلفهنسبت به  يتر کوچکار یرا دامنه بسيز ،یستنفرکانس باال 
، مسئلهه، بسته به نوع ي. سطوح مختلف تجز[24] دارد نيیپافرکانس 
ار باالتر یباشد قابل ادامه دادن است. در سطوح بس یازموردنتا آنجا که 

 يگر بسامديبًا ديرا تقريشود زيده نميه ديدر تجز يتفاوت محسوس
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ه با ياصل از تجزهح ياهه ؤلفههمباشد.  یکتفک قابلوجود ندارد که 
 ش داد:ير نمايصورت زهتوان بيموجک را م

L

1A 1d

2A 2d

3A 3d

11 dAL 

212 ddAL 

3213 dddAL 
 

 
 ه موج گسستهيتجز يش درختي(: نما1شکل )

(4           )                                                 
1

n

l n

l

L d A



  

 باشند.يم  6اتیجزئ ldب و يتقر nA ،يگنال اصلیس Lکه در آن 
ل يروش تبهد در صهورت اسهتفاده از    بار، ينیبشیپ ينهیدر زم تاکنون 

 ييهها بها روش  يبه یصهورت ترک هدر اکثر مقهاالت به   ن روشي، اموجک
کهاربرده  هبمدت ي زماني کوتاهو  غالبًا در حوزه يعصب يشبکه ازجمله
ل موجک در يحاضر از تبد ي. اما در مقاله[31، 38، 18، 3] ستا شده
بهار   يمدل دوبعد يبا ارائهاست.  شدهبلندمدت استفاده  يزمان يحوزه
شهود کهه   ينشان داده م ،موجک يهيب آن با روش تجزیو ترک يمصرف
 ،يبلندمدت بهار الکتريکه   يبینپیش نهیتواند در زميم يشنهادیروش پ

ل يبار بدون استفاده از تبهد  ينیبشیبتدا پکه ايطورهب موفق عمل کند.
موجهک   يهيه روش تجز يریکهارگ هموجک صورت گرفته، سهاس بها به   

ل يب روش تبهد یه بها ترک  تيه درنهاشهود.  يانه انجهام مه  یماه ينیبشیپ
 ،ج سه روش صهورت گرفتهه  ينتا يسهيبار و مقا يموجک و مدل دوبعد

همراه  يکمتر يبا خطا يبیترک يشنهادیشود که روش پينشان داده م
 است.

ل يبا استفاده از تبد يکيبار الکتر يتقاضا يساز مدل -3
 (DWTموجک گسسته )

استان زنجهان بها    يبار مصرف يهاداده يزمان يابتدا سر ن مرحلهيدر ا 
از  هرکهدام  ي. سهاس بهرا  دشهو يمه  هيک تجزهموج لهياستفاده از تبد

 يايه گو کهه  يطهور  بهه  گردديارائه م يمدل ،شده هيتجز يزمان يهايسر
 ،يانتخهاب  يهامدل يباشد. در مرحله آخر پارامترها ها آن راتییروند تغ

 ينه یبشیشهوند و په  يزده مه  نیتوسط روش حداقل مربعات خطا تخم
 ينه یبشیپه  تيدرنها. ردیگيصورت م يزمان يهاياز سر هرکدام يبرا
حاصهل   ،شهده  زدهتخمهین   يهها يمجموع سر بر اساس يهکيار الکترهب
 .شوديم

( 1348تها   1302از سال ) استان زنجان يبار مصرف کیپ راتییتغ
ه بهار توسهط   يه تجز ين گام برایولا .( نشان داده شده است2در شکل )

 موجک، انتخا  موجک مادر مناسب است. 

 
 (: پیک بار مصرفي استان زنجان2شکل )

-داده يزمان ين سریب يادي( شباهت ز2از شکل ) يافت کليبا در

 يشود که بخشه يم مشاهده 7ریو شکل موجک مادر م يبار مصرف يها
 ( نشان داده شده اسهت. 3در شکل ) يک پنجره تصادفي صورت بهاز آن 

انتقهال و مقیهاس    يپارامترهها ا تغییر موجک مادر میر با اسهتفاده از  هب
ههاي بهار مصهرفي    توان شباهت بیشتري بین موجک حاصهل و داده مي

هاي نسهبتًا مشهابه سهري زمهاني     با توجه به ويژگيايجاد کرد. بنابراين 
 موجک مادر انتخا  شد. عنوان بههاي بار، اين موجک داده

در گام بعد بايد تعداد سهطوح تجزيهه بهار مشهخص شهود. بهدين       
منظور تجزيه بار در سطوح دو، سه و چهار انجام شد. از شواهدي که در 

سري زماني بار،  يطحسسهآمد، ديده شد که تجزيه  به دستاثر تجزيه 
. تجزيه سطح سهه، سهري زمهاني بهار را بهه      استج بهتري ههداراي نتاي
باشهند(  )بیانگر نوسانات سري زماني اصلي مي 1d ،2d ،3dهاي سري
کنهد. در شهکل   زماني اصلي است( تبديل مي ) بیانگر روند سري 3Aو 
( نتايج حاصل از تجزيه بار با استفاده از موجک مادر میر نشهان داده  5)

 شده است.

 
تا  42 از ماهشده )(: موجک میر و سیگنال پیک بار ماهیانه نرمال3شکل )     

180) 
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Meyer scaling function A part of actual data
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هاي زماني حاصل از تجزيه سري پیک بار ماهیانه استان (: سري5) شکل

             3میر و سطح تجزيه  waveletزنجان با 

 ن مقدار پارامترها یمدل مناسب و تخم ييشناسا -3-1

 يبار مصرف بلندمدت ينیبشینه پیدر زم يگوناگون يهاتاکنون روش
ن يک در ایکالس يهاروش ازجمله يزمان يهايارائه شده است. سر

که  يا زمانيار بوده و یدر اخت يکه دانش کم يکه در موارد استنه یزم
ر ير وابسته و ساین متغیرابطه ب يايکه گو يبخشتيچ مدل رضایه
 اين روش در رها باشد وجود نداشته باشد، قابل استفاده است.یمتغ

 به دستمنظور شده و  به يآورمشاهدات گذشته يک متغیر جمع
ساس گیرد. ميرار هو تحلیل ق يموردبررسآوردن يک مدل مناسب 

 مورداستفاده ،در آينده ييابل جهت برونهاصهح يزمان يهايدل سرهم
در  يزمان يبر اساس روش سر يسازطور خالصه مدلگیرد. بهيقرار م
 شود: ير انجام ميمرحله ز 5

 يمدل انتخاب نییتع -1
 مجهول مدل يپارامترها نیتخم -2
 ص دقت برازش مدلیتشخ -3
 يبا مدل انتخاب ينیبشیپ -5
دقت مورد  ساسا رانتخا  مدل مناسب ب ،ينیبشیگام در پ نیاول
 يهها داده ،مهدل  نيتهر مناسب انتخا  ين منظور برایبه هم .است نظر
مهورد   اسهتان زنجهان   عيه فهوق توز  يهها پست يبار مصرفانه یماه کیپ

  .قرار گرفته است استفاده

شهوند.  يم مه یدسته تقس 2ن مقاله به يدر ا مورداستفاده يهاداده
 يانتخهاب  يهامدل يپارامترها مقدارن یو تخم يسازجهت مدل يبخش

رونهد.  يمه  بهه کهار   ينه یبشیعملکهرد په   يابيه جههت ارز  ديگر و بخش
 يبهرا  يمصهرف  انه باریک ماهیپ يهاابتدا با استفاده از داده بیترت نيا به

ن یو تخمه  يسهاز ، مهدل 1348تها اسهفند    1302ن يفرورد يدوره زمان
 1341ن يفهرورد  يهارد. ساس دادهیگيب مجهول مدل صورت ميضرا
ش قهرار  يمهورد آزمها   ينه یبشیعملکرد پ يابيارز يراهب 1342ان ها آبهت
 رد.یگيم

 يهها مهدل  يو بررسه  در قسهمت قبهل   يبار مصهرف  هيپس از تجز
 ي، مهدل شده هيتجز يزمان يهاياز سر هرکدام يبرا ،ينیبشیمختلف پ
بها   ينه یبشیها بوده و دقت په آنتغییرات روند  يايکه گو شوديارائه م

 : از اند عبارت يانتخاب يهامدل نيا ها باال باشد.استفاده از آن مدل

(1) 1 11 11 11( ) sin( )df t a b t c   

(3) 
2 21 21 21 22 22 22

23 23 23 24 24 24

25 25 25 26 26 26

( ) sin( ) sin( )

           sin( ) sin( )

           sin( ) sin( )

df t a b t c a b t c

a b t c a b t c

a b t c a b t c

   

   

   

 

(0) 3 31 31 31( ) sin( )df t a b t c   

(4) 3 2
3( )Af t at bt ct d     

بوده و  يانتخاب يهاب مجهول مدليضرا dو  a ،b ،c که در آن
( ) :   1,  2,  ...f t t  يزمان يهاياز سر هرکدام يبرا يتوابع انتخاب 

 د.نباشمي شدههيتجز
 ينه یبشیجههت په   يکه از روند گذشته بهار مصهرف  نيتوجه به ا با

عنهوان  هر زمان به یمتغ ،در معادالت مذکور جهیدرنت ،استفاده شده است
)بوده و ر مستقل یمتغ )f t در زمان يمصرفک بار یانگر پیب t   اسهت. 
، شهده  هيتجز يهاياز سر هرکدام يمناسب برا يهااز انتخا  مدل پس

که  يا گونه بهشود يزده م نیتخم يانتخاب يهامجهول مدل يپارامترها
ن یمعهادالت، تخمه   گونه نيامسئله مهم در  .خطا  حاصل گردد نيکمتر
 يهها ده تها مهدل  يه سهبب گرد ن امهر  ي. ااستآن  يهاپارامتر قبول قابل
ها در دو ن مدلي، ايطورکل بهجاد شود. ين پارامترها اییتع يبرا يمتعدد
ن يه ج در ايه را يها روش ازجملهقرار دارند.  يکیو استات يکیناميگروه د

گهر  نیک تخمه يه عنهوان  نه، روش حداقل مربعات خطا است که بهه یزم
بها اسهتفاده از    اهن پارامتریتخم[ 32در ]شناخته شده است.  يکیاستات
  انجام شده است.تراکم خرات تم يالگور

ن ین مقالههه از روش حههداقل مربعههات خطهها جهههت تخمهه  يههدر ا
 يبرا .(1 جدول) شودياستفاده م خکرشدهمجهول معادالت  يپارامترها

حاصهل   يزمان ياز مجموع چهار سر يبار مصرف ياصل يسرن منظور يا
 ينه یبشیدر مرحلهه آخهر په    ،ييآمدن معادله نهها  به دستبا  .گردديم
 خواهد شد. انجام 42و  41 يهاسال يبار استان زنجان برا کیپ

 نيبدتنها از روش حداقل مربعات خطا استفاده شود،  که يدرصورت
ارائهه   يانه، مدلیماه يک بار مصرفیپ يزمان يه سريکه بدون تجز گونه



 بتني بر تبديل موجک ...ارائه يک روش ترکیبي م            45، پايیز 3شماره  ،54جلد مهندسي برق دانشگاه تبريز،  مجله/ 32

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 45, no. 3     Serial no. 73 

مطهابق  ن مهدل  يه نشهان دههد، ا   يخهوب رات بار را بهییگردد که روند تغ
 .( خواهد بود18) يمعادله

(18) 1 1 1 2 2 2

3 3 3 4 4 4

( ) sin( ) sin( )

           sin( )  sin( )

f t a b t c a b t c

a b t c a b t c

    

  
 

مجهول مدل مذکور در جدول  يپارامترها شده زدهتخمین مقادير 
 .( آورده شده است2)

 بینيمعیار ارزيابي عملکرد پیش -3-2

در قسمت قبهل،   شده ارائههاي پس از تخمین پارامترهاي مجهول مدل
از  هرکهدام با استفاده از مقادير واقعي بهار الکتريکهي مصهرفي، کهارايي     

گیهرد. در ايهن مقالهه از دو    بیني مورد ارزيابي قرار مهي ها در پیشروش
بین مقادير واقعهي و مقهادير     8(MSEمعیار میانگین مجذور خطاهاي )

بین  9(MAPEتقاضاي بار و میانگین مطلق درصد خطا ) شده ينیب شیپ
شهود، کهه   مهي پیک بار مصرفي استفاده  شده ينیب شیپمقادير واقعي و 

 شوند.( محاسبه مي12( و )11صورت روابط ) به

(11)  
2

1

n
forecast actual

ii

i

p p

MSE
n








 

 (12) 
1

n forecast actual
ii

actual
ii

p p

p
MAPE

n








 

  .ستا ها نمونهتعداد  n(، 12( و )11در روابط )
حداقل مربعهات خطها و روش    بیني با استفاده از روشنتايج پیش

(  5( و )3تجزيه موجهک و حهداقل مربعهات خطها در جهداول )      ترکیبي
( حهاکي از آن اسهت کهه    3در جدول ) شده ارائهنتايج است. شده آورده 

بیني بار نسهبت بهه روشهي کهه تنهها از حهداقل       روش ترکیبي در پیش
ي تهر بهوده اسهت. از طرفهي خطاهها     مربعات خطا استفاده شود، موفهق 

دهد که بها اسهتفاده از تبهديل    ( نیز نشان مي5) شده در جدولگزارش
بیني بار را توان میانگین مطلق درصد خطاي حاصل از پیشموجک مي

نیهز   MSEنسبت به روش حداقل مربعات خطا کاهش داد. مقهدار  23%
 .داشته استنسبت به قبل کاهش چشمگیري 

 

d1fو  a3f  ،d3f ، d2f شده هيتجز يزمان يهايسر شده زدهن یتخم ي(: پارامترها1جدول )

26a 25a 24a 23a 22a 21a 

ضرايب
 

 مدل

223/2 3144 183/3 4/3 3143 154/0  
 

2df 26b 25b 24b 23b 22b 21b 

214/1 3150/8 153/1 353/1 3150/8 853/1 

26c 25c 24c 23c 22c 21c 

311/1- 240/5 550/1- 133/1 113/1 414/3 

 
 

 

d c b a 

 ضرايب

 مدل

3/235 314/3 85341/8- 8882335/8 3af 

_ 400/1- 433/1 482/5 1df 

_ 1435/8- 421/8 44/38 3df 

 

 fيزمان يسر شده زدهن یتخم ي(: پارامترها2جدول )

4c 3c 2c 1c 4b 3b 2b 1b 4a 3a 2a 1a 

1281/8- 4211/8 20/32 3431/8 1545/8 104/0 803/1- 83130/8 83/11 4030/8 881384/8 0/531 
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 بیني بار با روش حداقل مربعات خطا و روش ترکیبي(: نتايج پیش3جدول )

 wavelet-LES LES بار واقعي ماه

بینيپیش  %() خطا بینيپیش خطا )%( 

1-1341  2/303  222/341  340/3  343/580  434/1  

2-1341  1/533  403/514  825/5  105/524  323/2  

3-1341  4/501  540/548  531/3  332/551  231/4  

5-1341  3/508  115/534  141/1  484/542  014/4  

4-1341  502 141/501  113/8  302/544  422/4  

1-1341  3/541  214/513  111/1  045/554  340/4  

3-1341  1/542  430/533  310/3  118/533  388/3  

0-1341  4/513  411/520  334/3  322/522  133/2  

4-1341  3/514  305/531  434/5  212/580  081/1  

18-1341  4/513  012/534  344/4  348/344  512/3  

11-1341  0/512  353/522  312/2  411/340  518/3  

12-1341  4/582  858/521  482/5  148/581  081/8  

1-1342  2/534  554/5414  341/2  442/528  341/3  

2-1342  3/533  348/534  541/8  338/530  251/0  

3-1342  4/488  138/548  148/2  414/545  114/4  

5-1342  3/412  422/544  232/3  348/511  832/4  

4-1342  3/483  314/482  184/8  034/514  150/1  

1-1342  0/541  441/482  111/1  141/515  531/1  

3-1342  1/515  433/504  313/4  523/542  128/2  

0-1342  1/524 483/533  522/12  405/531 381/2 

 ترکیبيروش و  LESبیني با روش (: نتايج ارزيابي کارايي پیش5جدول )

 wavelet-LES LES معیار ارزيابي

MAPE 3231/3 %  1234/4 % 

MSE 1438/535 4442/305 

 
توسهط روش حهداقل مربعهات     شده ينیب شیپنمودار بار همچنین 

(  1( و )4ههاي ) ترکیبهي پیشهنهادي در شهکل   روش همچنهین  خطا و 
ههاي مهذکور نیهز قابلیهت     است. نمايان است که شهکل داده شده نشان 

 د. نکنمي ديیتأبیني بار باالتر روش ترکیبي را در زمینه پیش

 

 LESبیني بار با استفاده از روش (: مقايسه مقادير واقعي و پیش4شکل )

 

 

بیني با استفاده از روش و  بار پیش يمصرفر با(: مقايسه مقادير واقعي 1شکل )
 wavelet, LESترکیبي 

 هاي پیک بار مصرفي ماهیانهطرح دوبعدي داده -5
 گهر، يعوامهل د  توسعه صنعتي و اقتصادي و نیز و تیعلت رشد جمعبه 
 روبهه رشهد  رونهدي   همواره يک منطقه انهیسال يبار مورد تقاضا زانیم
مصرف بار استان  %48بیش از نکهيبه ا توجهبا  (.2شکل ) واهد داشتخ

، لذا تغییرات در وضهعیت صهنعت،   استزنجان مربوط به تعرفه صنعتي 
کهه در   طهور  همهان بر روند کلي مصرف بار خواهد داشت.  ييبسزا ریتأث

هاي نسبت به سال 03شود میزان تقاضا در سال ( مشاهده مي2شکل )
محسوسي شده که علت اين امر رکود صنعتي استان گذشته دچار افت 
پیهک بهار ماهیانهه بهراي     نمونه عنوان بهاست.  بوده 03زنجان در سال 

اسهت. مشهاهده    شهده  ( نشان داده3در شکل ) 48 و 00، 05هاي سال
دارنهد. تفهاوت    يها الگوي مشابهي با ديگهر شود که هرکدام از سالمي
کهه رونهدي افزايشهي دارد.     اسهت الیانه در میزان پیک بار س ها آنکلي 

نیهز ناشهي از    هرسهال نوسانات موجود در الگوي بهار مصهرفي ماهیانهه    
 . استنوسانات آ  و هوايي و تغییرات فصلي 
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، 1305هاي (: پیک ماهیانه بار مصرفي استان زنجان براي سال3شکل )  

 1348 و 1300

رونهد   ،انهیسهال ي رونهد کله   شيعالوه بر نمها  بتواند که مدلي ارائه
بهر دقهت    ييبسهزا  ریتهأث ، نشهان دههد   خوبيرا نیز به انهیاههم راتییتغ

، 0مطابق شهکل  بیني خواهد گذاشت. براي رسیدن به اين هدف، پیش
سهطر کهه    12سال در يهک طهرح دوبعهدي بها      4هاي بار مصرفي داده
ستون که بیانگر رونهد سهالیانه اسهت     4دهنده روند ماهانه بوده و نشان

 yاز سهال   xمعهرف پیهک بهار مهاه      L(x.y) که در آن شوندمرتب مي
نماي پیک بار مصرفي مطابق شهکل   يدوبعدطرح  ر اساس اين.  باست
 بود. ( خواهد4)

 
 بعدي پیک بار مصرفي(: مدل دو0شکل )

و موفهق بهودن روش تبهديل موجهک      3با توجه به نتايج قسهمت  
بار الکتريکي، در اين قسمت نیز ابتدا سري زماني  ينیب شیپگسسته در 
شود. ساس با استفاده از تحلیهل  وسیله موجک تجزيه ميهبار مصرفي ب

مدل دوبعدي  شده هيتجزهاي براي هرکدام از سري شدهدوبعدي معرفي
تا  شودمقايسه مي 3نتايج حاصل، با نتايج قسمت  تيدرنهاو  شدهارائه 

( سهاختار اسهتفاده از   18کارايي تحلیل دوبعدي ارزيابي گردد. شهکل ) 
روش پیشنهادي ترکیبي تبديل موجک و مهدل دوبعهدي بهار را نشهان     

 دهد. مي

 

 

 1348تا  1302(: طرح دوبعدي پیک ماهیانه بار مصرفي از سال 4) شکل

 

شروع

بارگذشتههايداده
زمانيسري )( ماهیانه

پايان

زمانيبارسريبینيپیش

شدهتجزيهزمانيسريهايجمع

موجکتجزيه

بعديدومدلضرايبتخمین

بعديدومدلارائه
شدهتجزيهسريهاي از

يکهربراي

مصرفيبار

 

 پیشنهادي روش(: ساختار 18) شکل

 
 2مصرفي تا سهطح   ، سري زماني بارشده انجامهاي پس از بررسي

 :ها، مدل دوبعدي معرفي شدو براي هرکدام از سريشده تجزيه 

(13) 1 11 11 11 11( , ) sin( )df x y a b x c y d    

(15) 2 21 21 21 21( , ) sin( )df x y a b x c y d    

 (14) 

2
2 00 10 20 11

3 2 4
30 21 40

3 5 4
31 50 41

( , )

                  

                  

af x y p p x p x p xy

p x p x y p x

p x y p x p x y

    

  

 

 

 ( آورده شده است.4ضرايب مجهول مدل مذکور در جدول )مقادير  
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 a2fو  d1f ،d2f يزمان يسر شده زدهن یتخم ي(: پارامترها4جدول )

d  c  b  a بيضرا 
مدل                                    

1134/28-  0411/10  1158/1  4441/5  1df  

4481/4-  4114/12  8104/1  1340/3-  2df  

 
بيضرا

 00p 10p 01p 20p 11p 30p 21p 40p 31p 50p 41p مدل      

2af 1/241 05/22- 41/12 54/15 40/5 001/2- 3132/8- 2243/8 82114/8 8818/8- 88813/8 

 

بینهي سهري زمهاني در ايهن قسهمت، از      شايان خکر است که پیش
بیني بار با آيد. نتايج پیشمي به دستاخیر  خکرشدهمجموع سه سري 

اسهت. بها   شهده  ( نشهان داده  3( و )1ههاي ) روش پیشنهادي در جدول
شود کهه بها   ( دريافت مي3( و )1در جداول ) شده گزارشمقايسه نتايج 
و اسهتفاده از روش ترکیبهي    يکه يار الکترهبدي هدل دوبعهاستفاده از م

کهه بها اسهتفاده از روش    طهوري به ،توان به نتايج بهتري دست يافتمي
بهار را بهه میهزان     ينه یب شیپتوان  میانگین مطلق خطاي دوبعدي، مي

بعهدي  بیني با روش ترکیبي و مدل يهک %  نسبت به زماني که پیش33
صورت گیرد،کاهش داد. از طرفي کهاهش چشهمگیر میهانگین مجهذور     

تقاضاي بار  شده ينیب شیپبین مقادير واقعي و مقادير  ( MSEخطاهاي )
نسبت به نتايج قسمت قبل، بیانگر قدرت باالي تحلیل دوبعهدي بهار در   

 .استمدت بار الکتريکي بیني بلندزمینه پیش

 با روش ترکیبي و تحلیل دوبعدي بار ينیب شیپ(: نتايج 1جدول )

 بار واقعي ماه
wavelet-LES 

بینيپیش  خطا )%( 

1-1341  2/303  1153/581  1008/5  

2-1341  1/533  4350/533  8840/8  

3-1341  4/501  4112/513  3423/5  

5-1341  3/508  8355/533  3121/8  

4-1341  502 10035/501  1103/8  

1-1341  3/541  3325/510  1232/4  

3-1341  1/542  1442/534  4143/2  

0-1341  4/513  515/4132  2518/8  

4-1341  3/514  1423/583  8511/2  

18-1341  4/513  8115/585  2021/2  

11-1341  0/512  4124/345  3218/5  

12-1341  4/582  4414/342  5434/2  

1-1342  2/534  1513/510  4104/3  

2-1342  3/533  0833/541  3355/5  

3-1342  4/488  1111/505  3513/3  

5-1342  3/412  5332/540  3023/2  

4-1342  3/483  3308/482  1833/8  

1-1342  0/541  504/3422  5442/1  

3-1342  1/515  3114/540  2454/1  

0-1342  1/524 3055/532 3131/1 

 و دوبعدي هاي ترکیبيبیني با روش(: نتايج ارزيابي کارايي پیش3جدول )

 
، است %5225/12 يبعد کيبیني در تحلیل ماکزيمم خطاي پیش
رسهیده اسهت.    %1232/4( اين مقهدار بهه   3که بر اساس نتايج جدول )

با روش ترکیبي پیشهنهادي در قالهب تحلیهل     شده ينیب شیپنمودار بار 
نمودار مقايسهه  همچنین است. ( نشان داده شده 11دوبعدي در شکل )

مودار هیسهتوگرام درصهد خطهاي    هو همچنهین نه   دههشه  ينیب شیپار هب
در اين  مورداستفادههاي هاي آزمايش توسط روشبیني براي دادهپیش
طهور کهه   اسهت. همهان  ( آورده شهده  13( و )12ههاي ) در شهکل مقاله 

قابلیت باالي روش ترکیبهي تبهديل    ديمؤشود نتايج حاصل مشاهده مي
 .استبیني بار در امر پیش يدوبعدموجک و تحلیل 

 بیني تقاضاي آينده بارپیش -5-1

، روش  MSEو MAPEبینهي  بر اساس دو معیار ارزيابي عملکهرد پهیش  
بینهي بهار   مدل دوبعدي، عملکهرد بهتهري را در پهیش   ترکیبي در قالب 
بینهي تقاضهاي آينهده بهار اسهتان      توان از آن براي پیشنشان داد و مي

زنجان استفاده کرد. بنابراين روند مصرف بار در استان تا انتههاي سهال   
 .شده است( ارائه 15بیني شده و نتايج آن در شکل )پیش 45

 
بیني با استفاده از بار مصرفي و  بار پیش مقايسه مقادير واقعي(: 11شکل )

 و تحلیل دوبعدي  wavelet, LES روش ترکیبي
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 wavelet-LES 2D_wavelet-LES معیار ارزيابي

MAPE 3231/3 % 5130/2% 

MSE 1438/535 3244/100 

MAPE_max 5225/12% 1232/4% 
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 مصرفي پیک بار شده ينیب شیپ(: مقايسه مقادير 12شکل )

 

 بیني بار(: نمودار هیستوگرام خطاي پیش13شکل )

 
 1345بیني بار مصرفي استان زنجان تا اسفند سال (: پیش15شکل )

 يشنهادیروش پ يابيارز -4

 يل دوبعهد یتحلو ل موجک يتبد يبینشان داد که روش ترک قبلج ينتا
 و در بار برخوردار است ينیبشیدر امر پ مطلوبي يياز توانا ،يبار مصرف

از برتري برخهوردار   5و  3 يهاخکرشده در قسمت هايسه با روشيمقا
ي روش پیشنهادي با ساير مقهاالت، يها بايهد روش    است. جهت مقايسه

ها اعمال گهردد،  هاي مورد استفاده آنبر روي داده ،ترکیبي پیشنهادي
هاي مورد استفاده در مقايسه، بر اساس دادهي مورديا اينکه روش مقاله

 يشنهادیروش پ يسهيبه مقاجا نيا سازي گردد. دري حاضر پیادهمقاله
انه یماه ينیبشیپ که در آن شوديمپرداخته [ 33ر ]شده دروش ارائه با

روش  بهه ايهن منظهور   . ارائه شده اسهت  يزمان يبار بر اساس روش سر
ههاي مهورد   داده يبهار بهر رو   يل موجک و مهدل دوبعهد  يتبد يبیترک

، يبه یگردد. پس از انجام مراحهل روش ترک ياعمال م [33استفاده در ]
[ مطهابق  33] مرجع يبار مصرفرات ییروند تغ ج برايرمستخ يهامدل

 :است. ( آورده شده0ها در جدول )که ضرايب آنباشدير ميروابط ز

(11) 

1 1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

( , ) sin( )

                  sin( )

                  sin( )

                  sin( )

df x y a b x c y d

a b x c y d

a b x c y d

a b x c y d

   

  

  

 

 

(13) 2 1 1 1 1( , ) sin( )df x y a b x c y d    

(10) 2
2 00 10 11 01 02( , )  af x y p p x p xy p y p y      

[ در 33هاي ]بیني بار با روش پیشنهادي بر اساس دادهنتايج پیش
است. با مقايسه نتايج حاصل با شده ( نشان داده 18( و )4هاي )جدول

شود روش پیشنهادي از دقهت  [ مشاهده مي33نتايج گزارش شده در ]
که با استفاده از روش جديد، میهانگین  طوريبیشتري برخوردار است به

%نسهبت بهه خطهاي روش    11بیني بار نزديهک بهه   اي پیشهمطلق خط
بینهي  يابد. همچنین ماکزيمم خطاي پیشمي [ کاهش33شده در ]ارائه

 يافته است.  طور قابل توجهي کاهش نیز  به

 هاي زمانييسر شده(: پارامترهاي تخمین زده0جدول )

 a2fو  d1f ،d2f شدهتجزيه

  ضرائب مدل

1d 1c 1b 1a  

 

 

 

1df 

841/10- 400/1 841/14 324 

2d 2c 2b 2a 

3333/38- 404/2 810/31 3/241 

3d 3c 3b 3a 

580/22- 484/1 01/22 3/141 

4d 4c 4b 4a 

213/30- 185/3 250/33 0/135 

 
  ضرائب مدل

1d 1c 1b 1a 

8452/12- 850/1 431/12 1131 2df 

 
  ضرائب مدل

02p 11p 01p 10p 00p 

3/220 85/58 24/33 1/122 11338 2af 
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 [33] يهاداده اساس بر يبیبیني بار با روش ترک(: نتايج پیش4جدول )

 ماه يبار واقع ينیبشیپ )%( خطا

4441/1 25431 25430 1-2880 

0843/8 25211 25822 2-2880 

8144/8 23312 23340 3-2880 

3885/4 25222 23883 5-2880 

3583/4 25208 25854 4-2880 

4415/2 21284 23815 1-2880 

3334/1 23151 21300 3-2880 

1038/3 23403 20544 0-2880 

8834/1 24311 24544 4-2880 

2823/3 24341 25442 18-2880 

3310/8 23148 23440 11-2880 

133/8 20320 20334 12-2880 

اساس  بر  يشنهادیپ بیني بار با روش: نتايج ارزيابي کارايي پیش(18)جدول 
 [33هاي ]داده

1800/2 MAPE (%) 

3583/4 MAPE_max 

 گیرينتیجه -1
 توزيعفوق هايپست مصرفي بار ماهیانه پیک بینيدر اين مقاله پیش

 جديد ترکیبي روش يک از استفاده با بلندمدت افق در زنجان استان
 حداقل و موجک تبديل هايروش ترکیب از استفاده با ابتدا. شد انجام

ورت گرفت. با مقايسه ص آزمايش، هايداده اساس بر بینيپیش مربعات،
نتايج حاصل، با روش حداقل مربعات بدون تجزيه سري زماني، مشاهده 

. بر اساس کندمي عمل ترموفق بار بینيشد که روش ترکیبي در پیش
 ترکیبي، روش در بینيپیش عملکرد ارزيابي هاينتايج حاصل، شاخص

مه يک ادا در. داشت مربعات حداقل روش به نسبت يتوجه قابل کاهش
نتايج به بار مصرفي ارائه شد. با توجه  هايدهدا اساس بر بعديطرح دو

 آمده بود در به دستبیني بار با روش ترکیبي قابل قبولي که از پیش
 ل موجک،ياين مرحله نیز ابتدا سري زماني بار مصرفي با استفاده از تبد

 مدل يک شده هيتجزهاي رديد. ساس براي هرکدام از سريهتجزيه گ
 ياز روش ترکیبي مبتن آمده دست بهي ارائه شد. از مقايسه نتايج بعددو

شد که با استفاده   گیرينتیجه ،بر تحلیل دوبعدي با نتايج قسمت قبل
 بار بینيپیش خطاي تواناز روش ترکیبي در قالب تحلیل دوبعدي مي

 تقاضاي بینيپیش آخرمرحله  در. داد کاهش يتوجه قابل طوربه را
، با استفاده از روش 45 الرفي استان زنجان تا انتهاي سمص ربا ماهیانه

انجام  ،مدل دوبعدي بر يحداقل مربعات مبتن ترکیبي تبديل موجک و
  پذيرفت.

 سااسگزاري
ويژه معاونت محترم اي زنجان، بهنويسندگان مقاله از شرکت برق منطقه

آقاي مهندس علي خلجي که انجام اين  ريزي و تحقیقات جنا برنامه
 کنند.پروژه را مورد حمايت مادي خود قرار دادند، تقدير و تشکر مي
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