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چکیده :برای استفاده مناسب و کارآمد از انرژی باد ،پیشبینی سرعت باد بسیار مهم است .باد یکی از منابع اصلی انرژی در جهان است،
اما توربینهای بادی دارای عدم قابلیت اطمینان ،پیوستگی و یکنواختی در تولید توان هستند .از طرفی تغییرات ناگهانی سرعت باد موجب به
خطر افتادن سالمتی واحدهای توربین باد میشود؛ ازاینرو پیشگویی سرعت باد برای نگهداری توربین و همچنین برنامهریزی برای توان
تولیدی اهمیت فراوانی دارد .این مقاله یک روش جدید برای پیشگویی سرعت باد ارائه میدهد .این روش براساس ترکیبی از الگوریتم
ژنتیک و شبکۀ عصبی است .اطالعات گذشتۀ سرعت باد بهعنوان ورودی مدل برای پیشگویی با گام بلند (چندروزه) سرعت باد استفاده
میشوند .عملکرد روش ارائهشده براساس اطالعات واقعی جمعآوریشده از مزرعۀ بادی کهک شرکت مپنا مورد سنجش قرار گرفته است.
نتایج شبیهسازی دقت مدل پیشنهادشده را در پیشگویی سرعت باد نشان دادند .دقت مدل پیشگویی براساس معیار RMSE (Root Mean
) 0/39 ،Squared Errorمتر بر ثانیه بهدست آمد .نتایج حاصل از روش Recurrent Neural Network Genetic ( RNNGA

 )Algorithmبا روشهای برخی مراجع مقایسه شد که این مدل با اطالعات ورودی کمتر (سرعت باد) ،دقت مشابه یا بهتر داشته است.

واژههای کلیدی:
* نویسندۀ مسئول

شبکه عصبی بازگشتی ،الگوریتم ژنتیک ،سرعت باد.

پیشگویی گام ـ بلند سرعت باد مبتنی بر مدل ترکیبی RNNGA

همراه راهکارهای مربوط نشان داده شده اس  .با توجه به هدف مقاله،

 .1مقدمه
انرژی بخش بزرگی از نیاز زندگی گذشت ه ،حتا

یندتد بشترن

را

تشکیل داده در حا حاضر بهدلیل کمبود مدابع فستیلی ،بته نکتی از
نگرانیهای بشرن

تبدنل شده اس

[ .]1کاهش مدابع سوخ

فسیلی،

افزانش ر زافز ن هزندۀ ینها مصرف بیر نتۀ انترژی از ممت تترن
دالنلی اس

که محققان را بر ین داش ه تا ر شهای جدندی ازجملته

مدابع تجدندپذنر را برای تولید انرژی ارائه دهدد [ .]2با توجه به اندکه
مقدار توان تولیدشده بس گی به تغییرات تصادفی مدابع انرژی از قبیتل
باد ،خورشید ،یب  ...دارد ،عمومتا خر جتی انت ر شهتا ییرقابتل
پیشبیدی با قابلی

اطمیدان پتانی است  .از ممت تترن انترژیهتای

تجدندپذنر ،باد اس  .انرژی در دست ر
صاحبان صدع

همیشتگی کته محققتان

را بر ین داش ه تا ین را به انرژی الک رنکی پاک تبدنل

کددد [3ت .]7ان انترژی هت اکدتون نکتی از محصتوالت راهبتردی در
بازارهای تجاری انرژی اس  .توربی باد قابلی

تبدنل انترژی بتاد بته

انرژی الک رنکی را دارد .بر طبق اطالعات جمعی ریشتده ،در حتد د
2/3درصد از انرژی مصرفی الک رنکی دنیا با اس فاده از انرژی باد تولید
میشود [8ت .]11اس فاده از توان باد در همۀ نقاط جمان در حا رشتد
اس  ،بهگونهای که پیشبیدی میشتود تتا ستا  2121نزدنت

بته 12

درصد از تولید انرژی الک رنکی جمان را به خود اخ صاص دهتد تتا
سا  ،2131ان مقدار به 31درصد میرسد [11تت .]11در پانتان ستا
 ،2111کشور چتی چیتزی در حتد د  22گیگتا ات تتوان بته ستیلۀ
توربی های بادی تولید رتبۀ ا

را در کل جمان کسب کرد [ .]11از

ان رهگذر ،اس فاده از ر شهای پشرف ه در حفظ سالم
ازجمله پیشبیدی تغییرات سرع

باد دارای اهمی

توربی بتاد

اس  .از کار اف ادن

توربی باد موجب افزانش هزندههای تعمیر نگمداری کاهش تولید
توان میشود [ .]13بهمدظور تولید توان مؤثر توسط ن

تتوربی بتادی

باند عملکرد توربی توسط سامانۀ پانش ضعی  1مورد بررستی قترار
گیرد .نکی از پارام رهای مم عملکردی در کدتار تتوان گتا ت پتیچ،
سرع

3

باد اس

پیشگونی سرع

که ن انج  CMSباند با توجه به ین تحلیل شود [.]11
باد به دالنل زنر اهمی

دارد:

نعدی نگمداری توربی باد ،مقادنر پیشگونی سرع

بخش  CMSاس  ،مورد تحلیل قرار گرف ه اس  .توصیف رناضتی از
پیشگونی سرع
براستتتتا

باد پیدا کردن تقرنبتی از  V  t  n از بتردار

) V t  ,V (t  1),...,V (t  m  1اس  .با توجه به مقدار  nگا زمتانی

پیشگونی با توجه به کاربردهای تعرنفشده در جتد
میشود [17تت .]11نونستددگان انت مقالته نت
پیشگونی سرع

باد براستا

کم

شرک

2

الگتورن

کترده است .

بتاد تتأمی متیشتود،

مپدا اقتع در تاکست ان قتز ن

اس  .در نیر گاه بادی کم  ،نواحی عملکردی تتوربی بتاد براستا
سرع

باد بدن صورت اس ؛ در سرع های باد کم ر از  3/1م ر بتر

ثانیه ،توربی باد توانی تولید نمیشود زا نۀ پیچ  11درجه متیمانتد،
در سرع های باد  3/1تا  12م ر بر ثانیه (سترع
صفر درجه اس

نتامی) ،زا نتۀ پتیچ

تا توربی به توان مطلوب برسد .در سرع های بتی

 12تا  21م ر بر ثانیه ،بهمدظور محد د کردن سرع

چرخشتی ر تتور

به  17/1 rpmکد ر پیچ صورت میگیرد .ساخ ار مقاله به ان صورت
تدظی شده اس  :در بخش د

مقالته متر ری ر ی کارهتای گذشت ه

پرداخ ه میشود ،بخش سو مد پیشگونی  RNNGAاست  .بختش
چمار بررسی ن انج شتبیهستازی است  .درنمانت  ،بختش پتدج بته
ن یجهگیری میپردازد.
جدول ( :)1گامهای زمانی متفاوت پیشگویی سرعت باد []11
هدف

گام زمانی

روشها

نگمداری احد

1

سری زمانی  /ر شهای یماری

کد ر
عملکرد سامانههای توان
کوچ
عملکرد سامانههای توان

سالم ی مورد نیاز CMS

 .3بازنابی انرژی طرح ذخیرهسازی.

شتبکۀ عصتبی بازگشت ی

در ان مقاله ،اطالعات ر دی  RNNبا سرع
اطالعات م علق به سان

( )1مشتخص

راهبترد جدنتد را در

ژن ی  3ارائه دادهاند GA ،به بمبود عملکرد  RNNکم

برنامهرنزی نگمداری

 .2زمانبددی تولید توان؛

V t 

انتتتتدازهگیتتتتریهتتتتای  mنمونتتتته قبلتتتتی شتتتتامل

به ه پیوس ه

 .1نگمداری احدهای توربی باد؛

باد که متورد نیتاز

چدد ثانیه نا
دقیقه

سری زمانی  /ر شهای یماری

 1تا  2ساع

سری زمانی  /ر شهای یماری

 1تا 72

سری زمانی  /ر شهای یماری/

ساع
 1تا  7ر ز

مد های فیزنکی
سری زمانی  /ر شهای یماری/
مد های فیزنکی

هر پیشگونی برای گا زمانی مشخص انجا متیشتود [ .]11انت
گا براسا

نیازمددیهانی که در مراکز کد ر  ،برنامهرنزی نگمداری

جود دارد تعیی میشود [ .]12در جد

( )1گا زمانی پیشگونی بته

)1. Condition Monitoring System (CMS

)2. Recurrent Neural Network (RNN
)3. Genetic Algorithm (GA
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جدول ( :)2مروری روی روشهای پیشگویی سرعت باد قبل از سال 2001
سا

مرجع

ر ش

سا

مرجع

ر ش

1181

[]21

)Autoregressive–Moving-Average (ARMA

1117

[]22

ARMA

1181

[]21

)ARMA-Kalman Filter (KF

1118

[]18

NN

1181

[]23

AR

1111

[]31

)Support Vector Machine (SVM

1181

[]37

Tree based regression

2111

[]12

NN

1181

[]12

AR

2111

[]31

Gradient Boosting Machine

13-1111

[]13-11

)Neural Network (NN

2111

[]12

NN

1111

[]21

AR

2111

[]31

Gradient Boosting Machine

1111

[]11

NN

2112

[]31

Stochastic Gradient Boosting

1111

[]21

KF and AR

2111 1111

[]12 11

SVM

1112

[]22

KF-AR

2111

[]38

Nearest-neighbor

بهکار گرف ه شده اس  .در مرجع [ ]32ر ش تطبیقتی موجت

 .2مروری بر کارهای گذشته
پیشگونی سرع

عصبی 1برای پیشگونی سرع

باد در سه د ر زمانی کوتاه ،م وسط بلددمدت انجا

میشود .گا پیشتگونی کوتتاهمتدت در حتد د  11ثانیته تتا  11دقیقته،

شتبکۀ

اطالعات  NWPمطرح شده

باد براسا

اس  .در پژ هشهانی مب دی بر  NWPاز د النه برای ترکیب NWP

مد های یماری اس فاده میشود .مد  NWPن انج پیشگونی سرع

باد

باد چددساع ه پیشگونی طتوالنیمتدت

را فراه میکدد سپس ن انج بهعدوان ر دی یموزشی مد های یمتاری

شامل چدد ر ز اس  .پیشگونی کوتاهمدت برای کد ر توربی باد متؤثر

برای پیشگونی دقیقتر سرع

باد اس فاده میشوند .ان ر شهتا در هتر

اس  ،پیشگونی مدت م وسط توسط بخش برنامتهرنتزی قابتل است فاده

سته د ر زمتتانی پشتتگونی کتتاربرد دارنتتد .مرجتتع [ ]31ترکیتب AR

پیشگونی زمان م وسط سرع

اس

درنمان  ،پیشگونی بلددمتدت بترای تعیتی تولیتد تتوان ثابت ،

 NWPبرای گا کوتاهمدت اس  .مرجع [ ]33برای پیشگونی ساع ی از

توربی باد مورد اس فاده قرار متیگیترد .در طتی 21

 NN NWPاس فاده میکدتد ن تانج حست عملکترد ر ش را نشتان

نگمداری سالم

سا اخیر ر شهای گوناگونی برای پیشگونی سرع

باد است فاده شتده

1

میدهد .اس فاده از ماشی بردار پش یبان در سا  2118انجا شده است

( )2مقاالت مد شرشده از سا  1111تا سا  2111یمده

[ .]11مد شبکۀ عصبی برای پیشگونی کوتاه بلددمتدت سترع

بتاد

اس  .در ادامه ،مقاالت سا  2111به بعد مر ر میشود .در ستا 2111

مطرح شده اس  .در پیشگونی کوتاهمدت در مرجتع [ ]11سترع

بتاد

اس  .در جد

از ر ش خود رگرسیو میانگی م حترک 1بترای پیشتگونی سترع
اس فاده شده اس
براسا

[ .]27در مرجع [ ]28در ستا  ،2112نت

بتاد

تحقیتق

پیشگونی مدت م وسط انجا شد ن انج ین نشان داد که دقت

اندازهگیریشده در هر  11ثانیه ،براسا

 NNبهعدوان ر دی است  .در

مرجع [ ]11ر شهای مخ لف پیشگونی شامل ر ش درخت SVM ،

 NNبا نکدنگر مقانسه شدهاند NN ،در سدجش صورتگرف ۀ ان مقاله،

مد پیشگونی بهسبب افزانش گا زمانی پیشتگونی کتاهش پیتدا کترده

رتبتته برتتتر را کستتب کتترده اس ت  .گتتزارش صتتورتگرف تته از مقتتادنر

اس  .عال ه بر ر شهای یماری مر رشده ،ر شهتای فیزنکتی نیتز در

سدستور

پیشگونی سرع

باد اس فاده شده اس  .مد های مب دی بر پیشبیدی عدد

یب هوا برای پیشگونی سرع

باد اس  .معموال ر شهتای مب دتی بتر

پیشگونی یب هوانی عددی 2با ر شهای یماری ،باه بترای پیشتگونی
سرع

باد اس فاده میشوند .در مرجتع [ ]21از متد  ARMAاست فاده

پیشگونیشده با گا  1دقیقه بتوده است  .در مرجتع [ ]12نت
مجازی برای تخمی سرع
تخمی

باد مدعکس شده اس  .در ان مقاله ،خطای

شبیهسازیها عملکرد مد را مطلوب نشان دادهانتد .در مرجتع

[ ]17از ر ش  RNNبرای پیشگونی سرع

باد تا  1دقیقه اس فاده شتده

اس  .گا های چددگانۀ پیشگونی از  11دقیقه تا  3ساع

در ان مرجتع

شده اس  .در مرجع [ ]31از اطالعتات  NWPبتهعدتوان ر دی فیل تر

گزارش شده اس  .ثبات پانداری انت ر ش بستیار ختوب است  .از

بتاد است فاده شتده است  .در

 NNمصدوعی در مرجع [ ]11اس فاده شده اس  .در مرجتع [ ]11ر ش

کالم  3برای بمبود دق

پیشگونی سرع

مرجع [ ]31از مد  ARبرای پیشگونی سرع
سرع

ن

بتاد براستا

توربی باد همچدی اطالعتات سترع

اطالعتات

حاصتل از NWP

)1. Autoregressive Moving Average (ARMA
)2. Numerical Weather Prediction (NWP
)3. Kalman Filter (KF

 NNبا ر ش بمیدهسازی گر هی ذرات ]11[ 2در پیشگونی سترع
مقانسه شده اس  .در مرجع [ ]12پیشگونی ساع ی سرع

بتاد

باد با اس فاده

)4. Wavelet Neural Network (WNN
)5. Support Vector Machine (SVM
)6. Particle Swarm Optimization (PSO

پیشگویی گام ـ بلند سرعت باد مبتنی بر مدل ترکیبی RNNGA

از مد  SVMانجا شده اس  .در مرجع [ ]17ن
عصبی مصدوعی برای پیشگونی گا کوتاه سرع
[ ]11ن

ر ش ترکیبی م شکل از موجت

بهمدظور پیشگونی سرع

بتاد است  .در مرجتع

ینتالیز ستریهتای زمتانی

باد مزارع بادی با توربی های کوچ

است فاده

شده اس  .ن انج نشان داد که ان ر ش از  NNمب دی بر پسان شار []11
ر ش  ARد رهای با نت

بم ر اس  .در مرجع [ ]21ن

ر ش ماشتی

1

بردار پش یبان حداقل مربعات ترکیب شده اس  .در ان مقاله ،ر شهتا
بهتدمانی بهصورت ترکیبشده مورد ستدجش تحلیتل قترار گرف دتد؛
ن انج حاکی از ین اس

که حال

ترکیبی پاسخ بم ری دارد.

شبکۀ عصبی بازگش ی نت

اس فاده در یندده دارد .ان خاصی
شبکۀ  RNNن

فعا سازی bi ،بانا  Wij ،زنهتای خر جتی  y jاز نتر ن  jا ،
IN

 Wijزنهای ر دی خارجی  I jاست  yi .مطتابق بتا رابطتۀ ()2

محاسبه میشود:

yi  t  t   yi  t 

()2

t

مشخص میشود:

 i  s   tanh  i s  , i  1,..., n

()3
داده شده اس

ممت در ذخیتر اطالعتات بترای
در شتبکۀ پیشتخور جتود نتدارد.

حافظۀ کوتاه مدت دارد که اطالعتات ر دی RNN

بهر زرسانی میشود .جود فیدب

حی یموزش ،شبکۀ خود را بهر ز کدد .شبکۀ  RNNدر حتوز زمتان
کار میکدد .در هر احد زمان ،ن

بردار ر دی را درناف

سیگدا خر جی پس از گا زمانی محاسبه میشتود.

مجموعه گا ها با  Nنشان داده میشود که مطابق با رابطۀ ( )1اس :
T
t

()1
T

t

()1

ین برای پیشبیدی خر جی اس فاده میکدد .انت متد در النتۀ مخفتی



WijIN I j  t    y j  t  





گرف ه شده اس

که در ین ،اتصاالت بازگش ی کامل از النههای پدمتان

قبلی به النههای پدمان بعدی جود دارد .ان اتصاالت اثر نمونتههتای
قبلی را بر ر ی نمونههای فعلی در نظتر متیگیرنتد .همچدتی اتصتا
کامل از النۀ پدمان قبلی به النۀ ر دی فعلی جود دارد کته درصتدی
از ر دی فعلی را از ر ی نمونههای قبلی تخمی میزند [21ت.]22

 .1.3معادالت شبکۀ عصبی بازگشتی
سیگدا مربوط به نر نهای شبکۀ عصبی بازگش ی مطابق با معادلۀ ()1
اس :
()1
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ij
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نر نهای خر جی برای  N-1گا زمانی به ر ش مشتابه محاستبه

میشود پیشگونی برای زمان   t  N t مطابق با رابطۀ ( )2اس :
t

T

دارای قدرت محاسباتی باالنی نیز اس  .از  RNNبرای پیشبیدیهتای
دشوار بمره میبرند .در ان مقاله ،ن

yi  t  t   yi  t  

W y t   

خود ،توانانی ذخیر اطالعات بهصورت گس رده با ابعاد زناد را دارد
 RNNبا اتصاالت کامل در نظر

N

 yi t  t مطابق با رابطۀ ( )1محاسبه میشود:

بدابران

متیکدتد،

النۀ مخفی خود را با تابع فعا سازی ییرخطی بهر زرسانی کترده از

ر دی بتا  tنشتان

اس  .زمان بتی هتر د

را بهر زرسانی متیکدتد بتا اطالعتات پتسان شتار ذخیترهشتده نیتز
در ان ساخ ار باعث متیشتود تتا

yi 

در رابطۀ اخیر t ،گا زمانی اس  .تابع فعا سازی با رابطتۀ ()3

جانی که  iثاب

 .3شبکۀ عصبی بازگشتی
قابلیت

در معادلتتۀ (  i ،)1نشتتاندهدتتد ثابتت هتتای زمتتانی  ،تتتابع

ر ش ترکیبی مب دی

بر مدطق فازی شبکۀ عصبی ارائه شده اس  .مرجع [ ]18ر ش شتبکۀ

5

()2
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شبکۀ  RNNدر شکل ( )1نشان داده شده که

در ین ،بردارهتا نشتاندهدتتد اتصتاالت زنهتا ،نتتر ن نت  ،نتتر ن
خر جی اس

[.]11

 .2.3روش RNNGA
ساخ ار کلی الگورن  RNNGAدر شکل ( )2نشان داده شتده است .
الگورن های تکاملی ایلب برای یموزش شتبکههتای عصتبی است فاده
میشوند شامل الگتورتی ژن یت  ،برنامتهنونستی ژن یت

راهبترد

تکاملی میشوند .ان ر شها در بسیاری از کاربردها مثل بمیدهستازی،
دس هبددی عملیتات رگرستیون است فاده متیشتوند .مفتاهی اصتلی
الگورن ژن ی

)1. Least Squares Support Vector Machine (LSSVM

شامل عملگرهای سهگانۀ ان ختاب ،یمیتزش جمتش

 6نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
اس

[17ت .]18در فراندد تکثیتر ،کر متوز هتانی بتا شانست گی بتاال

شانس تکرار بیش ر در جمعی

مد خب را پیدا متیکددتد کته انت کتار

توسط فراندد ان خاب صورت میپذنرد .پس از تکمیل فراندد ان خاب،
نوب

 G1نخس ی ژن کر موز

به اعما پیوند بهمدظور تولید جمعی

فراندد پیوند ،با ان خاب مقدار ثاب

 M nاس  M n .در حی فراندد یموزش ثاب

فرزندان میرسد .در انجا

t  G2

()8
مقدار  G2  0.001اس   i .برابر اس

نتر پیونتد ،بتهترتیتب بترای هتر

()1

2
w22

y1

w11

I1
w21

نتا بته بیتان دنگتر   iر ی

1

 ./111تدظی میشود.

I1

2
I2
w32
2
w13

I2

 Csدر اندجا  2در نظتر گرف ته شتده است  .بدتابران

I2

 0.2Cs اس  bi .مطابق با رابطۀ ( )11اس :
()11

w42

3

2
w51

I3

I4

2
w53

5

4

44

 در بتازه

bi  Ct G j

در ان رابطه Ct ،ثاب ی با مقدار  2در نظر گرف ه شده اس  .مطابق

I4

wI4

i  Cs  G j  1

()11

w24
2
w54

با:
i  Gj

در ین  G jبزرگتر از  ./111است
2
w12

اس  .گا زمتان  tاز

رابطۀ ( )8محاسبه میشود:

عدد تصادفی تولید میشود.

کر موز ن

 Gاس

متاکزنم مقتدار نتر نهتا

با ر ابط باال زنها بی [ ]-2 2اس .
پس از تولید نسل ،بهمدظور ان خاب نسل از بازی ان خاب است فاده
میشود ،ن

شکل ( :)1ساختار شبکۀ RNN

تعداد ، nt ،افراد مخ لف بهطور تصادفی از میان جمعیت

ان خاب میشوند که  ntبرابر اس
اگتر عتدد تصتادفی تولیدشتده از نتر پیونتد کم تر باشتد ،انت
دارد ،یمیزش نماند .در انجا فراندد جمش ،با ان خاب مقدار ثاب
جمش ،برای همۀ بی های کر موز های جمعی

 nindسانز جمعی

مقدار ین بی

تبدنل میشود .هدگامی که برخی ضوابط ماندد تعداد معیدی تولید نسل
نا میانگی انحتراف معیتار عملکترد اشتخاص جمعیت
الگورن

ژن ی

تتأمی شتود،

به پانان میرستد .در انت مقالته از الگتورن ژن یت

بمبودناف ه اس فاده شده ،بهطوریکه تفا ت اصتلی در مقانسته بتا GA

اس اندارد ان اس

که در ین هیچ پیوندی 1جود نتدارد ،جمتشهتای

ستتاخ اری بتته ین اضتتافه متیشتتوند نتتر جمتتش بتتا انتتداز شتتبکۀ
کدگذاریشده در کر موز ها م فا ت اس  .در ان مقاله ،ژنتو تدمتا
از ن

کر موز

تشکیل شده ،لی تعداد ژنها در نت

کر متوز

تعداد نر نهای شکلدهدد  RNNممک اس م فا ت باشد .ساخ ار
کلی ر ش  RNNGAدر شتکل ( )2یمتده است  .کر متوز هتا کته
م شکل از ژنهتا هست دد بتا مقتدار اقعتی بتی [ ]-1 1نشتان داده
میشوند .تعداد نر نها در  RNNمطابق با رابطۀ ( )7اس :
()7

n  G1 M n

1. Crossover

10
NG

()13

میشود .اگر عدد تصادفی تولیدشده از نر جمتش کوچت تتر باشتد،
عوض میشود ،نعدی مقدار صتفر بته نت

اس  .نر جمش برای هر فرد مطابق با رابطۀ

( )13اس :

عدد تصادفی تولید
نتا بتالعکس

nt  max  2,0.15nind 

()12

کر موز ان خاب میشود تا با کر موز های بعدی که شرانط فوق را
نر

با:

pmut 

 NGتعداد ژن اس فادهشده در ساخ ار  RNNاس  .مطابق با شکل
( )2از د نوع جمش اس فاده میشود .در نوع کامل بتهطتور تصتادفی
احد ر دی نا ن

ن

نر ن ان خاب میشود .نکی از ژنها بتهطتور

تصادفی ان خاب شده سپس جمتش اتفتاق متیاف تد .در نتوع کامتل
جمش مقدار جدند که ژن جمشناف ه در بازه [ ]-1 1بهطور تصادفی
ان خاب میشود .در نوع خیزشی ،فقط نت

ژن در کر متوز

جمتش

میکدد .نوع جمش خیزشی بهصورت ( )11محاسبه میشود:
Gnew  Gold 1  2rc  c 

()11
در ان رابطه G ،ژن اس
 cثاب

نر خیزش اس

 rشمار تصادفی بی بتازه []1 1

که معمتوال  1/1است  .گتا زمتانی جمتش

مطابق با رابطۀ ( )11اس :
1

()11

1
1
told

tnew 

جمش ساخ اری نیز قابل اس فاده است  ،نتر جمتش بتهصتورت
تجربی تعیی میشود .با نر  pmut 1/3شبکه ن
کاهشی را انجا میدهد (کاهش ن

جمتش ستاخ اری

نر ن) با نر  pmut 1/1شبکۀ

پیشگویی گام ـ بلند سرعت باد مبتنی بر مدل ترکیبی RNNGA

نر ن گس رش میدهد .بم رن فرد در هر تولیتد

خود را با افزد ن ن

نسل بهعدوان تولید بعدی بد ن تغییر کپی میشود .ان مورد بتاالترن

یشود ،اطالعات
اس فاده م 

داده بهعدوان نماندد ین ر ز اس خراج

اس خراجشده برای پیشگونی گا بلدد (ر ز) اس  .از حد د 121( 1/3
دادههای
یشود .در شکل ( )1
اس فاده م 

شانستت گی را تیتتمی متتیکدتتد .شتتکل ( )3شتترح ر ش  RNNدر

ر ز) اطالعات برای تس

کدگشانی کر موز ها را نشان میدهد .فلوچارت الگورن مورد نظتر

مورد اس فاده نشان داده شده اس  .حداکثر سرع

در شکل ( )1یمده اس .

یرسد حداقل ان اطالعات به نزدن
ثانیه م 
میانگی سرع

Δt
جمش ساخ اری

ان خاب

جمش
خیزشی

عری

پانان

عیی

بله

عیی

ا تبا
ی

τ β b

ا نت ا

و ود ی
وا د ی

ج

ا تبا
دو

پارامترهای βi τiو  biبا وجه
به رواب ) (9ا ی )(11

عبور از اب ارزیابی به م ور عیی
ری مقدار ج ت مر له ی
م اس
ا نت ا
ت داد نرو ها
گام مانی

نرو دو

نرو ی

با راب ه ی )(7

م اسبه ی گام زمانی ) ∆tراب ه ی )((8

ادامه

و ود ی
وا د دو

مقادیر او یه

عداد نرو های  RNNم اب

شکل ( :)2ساختار کلی روش RNNGA

نرو سه

واب

مت یرها و پارامترهای ا گوریت

رم گشایی در ساختار RNN

جمش
خیر

صفر م ر بر ثانیه اس .

شرو

عیی

جمش کامل

باد به  28/1م ر بر

باد در طو  12ماه تقرنبا  2/8م ر بر ثانیه اس .

مقدار دهی ا لیه
رمزگشانی ارزنابی

7

از کروموزوم در ساختار
صاد ی NG
 RNNو انتقال به مر له ی ج
راب ه ی )(12
خی شی
از
بر

صاد ی ی
ا نت ا
کروموزوم و ان ام ج
راب ه ی )(14
اسا

ج

کامل

نرو به
ا نت ا ی
ورت صاد ی و
ا ن ام ج

عیی گام زمانی جدید بر
راب ه ی )(15
اسا
و
نرو
و
 /امو

خیر

بررسی رسید به مقدار م لو

شکل ( :)3شرح روش  RNNدر کدگشایی کروموزومها

بل ه
خروجی شبکه ی RNNGA

 .4شبیهسازی و آزمایشات

پایا

 .1.4اطالعات

شکل ( :)4لوچارت ا گوریت RNNGA

بهمدظور سدجش مد  RNNGAتشرنحشده از داد م شکل از 321
ر ز اطالعات از تارنخ  1312/12/11تا تارنخ  1313/12/1سرع
اس فاده شد .اطالعات به د دس ۀ یموزش
دادههای تس


تس

باد

یشوند.
تقسی م 

بهمدظور سدجش عملکرد مد اس  .بهمدظور رسیدن به

نمونهبرداری بهطور پیوس ه

اطالعات مداسب،

با نر

قهای
 1دقی 

انجا شده اس  .اطالعات در هر ر ز میانگی گیری شده اس  .بهطور
کلی اطالعات شامل  17121نمونه هر ساع
 21ساع

(ن

ر ز)  288داده اس

شامل  12نمونه اس ،

که با میانگی گیری از ین ،ن

 .2.4معیارهای س
برای سدجش عملکرد مد از معیارهای مخ لفی اس فاده میشود .ان
معیارها باعث میشود که بهطور عددی ،عملکرد ر ش مورد تحلیل
قرار گیرد قابل مقانسه با ر شهای دنگر باشد .د معیار اصلی ،جذر
میانگی مربعات خطا ضرنب تعیی اس
()12

2

[:]12 11
N

 y  y 
ip

i

i 1

1
N

RMSE 

 8نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
2
 yx

()17

 y2
2



()18

COD  1 

خطا بزرگتر ،ضرنب تعیی به  1نزدن
N

m

 y  y
i

y 

N 1

()11

مقادنر پیشگونیشده با گا زمانی  1ر ز نشان داده شده اس  .رنگ

 y  y 
i

 y, x 

i 1

N 2

در ر ابتتط بتتاال  Nتعتتداد نمونتتههتتا yi ،اطالعتتات اقع تی،
اطالعات پیشگونی

yip

 ymمیانگی اطالعات  yiاس  .معیتار RMSE

خطای مطلق بی مقادنر اقع مقادنر پیشگونیشده اس  .کم ر بودن
ان پارام ر بهمعدی تقرنب خوب سرع

باد اس  .معیار ضرنب تعیی

مشخص میکدد که گراف مد چه مقدار از گراف اقعی فاصتله دارد.
ان مقدار بی  1 1اس  1 ،بهمعدی بسیار ضعیف بودن  1بهمعدتی
بسیار عالی بودن ین اس .

 RNNپیشپتردازش نشتان داده شتده است  .جتد

یمتوزش

( )3معیارهتای

مخ لف سدجش ن انج مد پیشگونی  RNNGAرا نشان متیدهتد .در
مشخص اس

میدیم
ارنانس
میانگی
ج. . .

*

ضرنب
تعیی

پیشگونی الز را با دق

فرا انی انجا داده اس  .در شکل ( ،)8گراف

مقادنر اقعی پیشگونیشده بتا گتا زمتانی  3ر ز نشتان داده شتده
اس  .همچدی شکل ( )1گراف مقادنر اقعی پیشگونیشده با  7گا
ر به جلو اس  .مالحظه میشود در ان شکل عملکرد مد با توجته
به افزانش گا کاس ه شده اس .

 .4.4مقایسه با روشهای دیگر
قابل کاربرد در احد

پیشدمادی مقانسه شدند .گا زمانی مش رک همۀ ر شها  1ر ز اس .
جد

( )1ان مقانسه را نشان میدهد .ان مقانسه به ترتیب با مراجع

[ ]11[ ]18[ ،]12براسا

معیار  RMSEاس .

که با افزانش گا زمتانی از  1تتا  7ر ز بته
جدول ( :)3نتی ۀ معیارهای س

ماکزنم

اس  .در ان شتکل مشتخص است

کته متد  RNNGAبتهختوبی

 CMSاس  ،ن انج ر شهای مقاالتی که در ان حوزه بودند ،با ر ش

در اشکا ( )2( )1گراف مقادنر اس فادهشده برای تست

معیار

یبی گراف مقادنر پیشگونیشده رنتگ قرمتز گتراف مقتادنر اقعتی

با توجه به هدف مقاله که پیشگونی گا بلدد

 .3.4نتایج

ان جد

از برتری قاطع مد  RNNGAدارد .در شکل ( )7گراف مقادنر اقعی

N

ip

شده اس  .در ان جتد ،

د مد  RNNGA RNNبا نکدنگر مقانسه شدهاند .ن انج حکان

i 1

2

تدا ب دق

کاهش پیدا کرده اس  ،در اقتع جتذر میتانگی مربعتات

دو مدل  RNNو ( RNNGAگام روز)

RNN/RNNGA

گا 1

گا 2

گا 3

گا 1

گا 1

گا 2

گا 7

RNN

2/1

2/18

3/21

3/23

3/78

1/11

1/12

RNNGA

1/1

1/1

1/3

1/1

1/71

1/8

2/21

RNN

1

1

1

1/12

1/12

1/23

1/37

RNNGA

1

1

1

1/12

1/1

1/12

1/23

RNN

1/12

1/23

1/23

1/71

1/81

1/81

2/23

RNNGA

1/18

1/11

1/11

1/21

1/31

1/38

1/11

RNN

1/32

1/12

1/12

1/23

1/73

1/11

2/11

RNNGA

1/22

1/71

1/71

1/78

1/83

1/13

1/11

RNN

1/27

1/87

1/87

1/13

2/13

2/22

2/78

RNNGA

1/12

1/11

1/11

1/18

1/32

1/11

1/73

RNN

1/78

1/21

1/21

1/18

1/13

1/12

1/31

RNNGA

/11

/82

1/81

1/78

1/72

1/22

1/11

* جذر میانگی مربعات خطا

SVM

کته ا ال پیشتگونی

در مقانسه با  AR NNبم ر است  ،از طرفتی انت عملکترد بتا داده

اطالعات ر دی ر زانه (با گا زمانی  1ر ز) باشد ،از طرفی

حست بترای  RNNGAاست ،

دلیل ان خاب ان سه مرجع بهستبب ین است
براسا

 ARمیشود .مطابق با مرجع [ ]18عملکرد متد RNNGA

دنگر شتامل ر شهتای دادهکتا ی یمتاری قدرتمدتد ازجملته ،NN

یموزشی کم ر حاصل شتده کته نت

پیشگویی گام ـ بلند سرعت باد مبتنی بر مدل ترکیبی RNNGA

بتتهگونتتهای کتته بتترای  731 NNداده بتترای یمتتوزش اس ت فاده شتتده،

9
20

wind speed prediction
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عدوان ر ش

RMSE

باد از ن

ساخ ار جدند شبکۀ عصبی بازگش ی

در ان مقاله اس فاده شد .الگورن ژن ی
را بمبود داده اس

بهخوبی عملکرد مد RNN

ان مم در مقانسه با مراجع دنگر مشخص شتد.

اس فاده از  GAموجب کاهش زمان محاسباتی در مقانسه با  RNNتدما
شده از طرفی دق

مد پیشگونی را زناد کرده اس  .برای ستدجش

مد از معیارهای ضرنب تعیی

جذر میانگی مربعات خطتا است فاده

شد .بررستی ن تانج متد  RNNGAبتا توجته بته اطالعتات ر دی
درناف ی از سان

بادی کم

مپدا شامل ن انج کلی زنر بود:

الف .مد  RNNGAدر مقانسه با  RNNم دا
دارد قابلی
میکدد.

عملکرد بم تری

اطمیدان بم ری را برای اس فاده از ن انج پیشگونی انجتاد

 نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی01
اتفاقات ناگمانی یسیب به توربی بادی جلتوگیری کترده ستالم
 ان امر خاموشی توربی را کاهش داده موجب.توربی تیمی شود
.کاهش هزنده افزانش توان تولیدی میشود

 با داد ر دی کم ر ن انج مشتابه نتا برتتر ازRNNGA  مد.ب
. ر شهای مطرحشده در مقاالت داش ه اس
 چشت انتداز، عملکرد خوب ان ر ش در پیشگونی با گا بلدد.ج
 خواهتد بتود تتا بتا است فاده از ین از بتر زCMS ر شدی برای احد
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