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 چکیده

غیرخطای   شادیدا  ر ف، بار دارای رفتاا ثیر عوامل مختلعلت تأ بینی دقیق بار یکی از نیازهای اساسی بازیگران بازار برق است. بهپیش

آمیایی در  تیبان اسات کاه باه  اور موف یات     ار پشا های مناسب برای بررسی این نوع مسائل، روش ماشین برداست. یکی از روش

بینای کوتااه مادت باار     روش ماشین بردار پشتیبان باه پایش   خطی استفاده شده است. در این م اله با استفاده ازهای غیررگرسیون

باشد کاه  می EUNITEهای شبکه ، دادهه استبینی بار مورد استفاده قرار گرفتی که در اینجا برای پیشیهاخته شده است. دادهپردا

ریودیک استفاده شده است نی بار است. در این م اله از خاصیت رفتار پیبهای پیشبرای ارزیابی دقت روش استاندارد یک پایگاه داده

های دیگر کاه از  نتایج به دست آمده با م اله ،. در پایانبهبود یافته است ،های ورودی نتایج به دست آمدهدهپردازش روی داو با پیش

-پیشئه شده اروش اردهد که از نشان میبدست آمده  نتایج م ایسه شده است. ،اندبینی بار استفاده کردهبرای پیشمشابه  هایداده

شاود کاه نتاایج    دیده مای  ، ایسه نتایج به دست آمده و نتایج حاصل از یک شبکه عصبیهمچنین با م حاصل شده است.بهتری  بینی

 روش ماشین بردار پشتیبان نتایج بهتری است.

 کلمات کلیدی

 ی عصبیها شبکه –ماشین بردار پشتیبان  –بینی بار پیش – سیستم تولید و توزیع انرژی الکتریکی
 

 

 م دمه -1
نیازهای اساسی بازیگران در بازار برق است  بینی دقیق میزان بار، یکی ازپیش

شود. برای مثال عدم تخمین که سبب کاهش در هزینه بازیگران می به طوری
نیاز خواهد شد که در درست بار سبب انتخاب مقدار رزرو بیش یا کمتر از مقدار 

 ان خواهد شد. هر دو صورت سبب ضرر و زیان بازیگر
)ماننرد دمرا و    وایینظیر شررای  بب و هر   در مقدار بار مصرفی عوامل مختلفی

-های اجتماعی و فاکتورهای فصلی اثر گذار بوده و سبب مری رطوبت(، فعالیت

سرالیان گذشرته،   در طرول   .]1[خطی داشته باشدشود بار رفتاری به شدت غیر

 2[اندبینی مورد بررسی قرار گرفتهپیشهای مختلفی برای افزایش دقت روش
[.  

بینی کوتاه مدت بار ارائه ی مختلفی برای پیشها روشدر مقاالت متعدد 
و  [7,27 -4]هرای عصربی   تروان بره شربکه    که از ایرن میران مری    شده است
[ روش همروار سراز نمرایی ]    11,11و منطق فازی ] [8,9]  های خبره سیستم
 مدل سری زمانیو  [18]و مدل اتورگرسور  [17][ و روش رگرسیون خطی 11
 یرن [ اشراره نمرود. در ا  21-19در ] ARMAX و ARMAهمچنین مدل  و

 یر  . تکنخواهد شرد بن  یرو یشتریو بحث ب شده استارائه که  یروش مقاله
روش  یر  باشد. کره   می یبانپشت یناستفاده شده در حل بن، بردار ماش یاصل

 باشد. می یدجد ینماش یادگیری

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:hatamisharif@basu.ac.ir
mailto:hatamisharif@basu.ac.ir
http://www.sid.ir


بره معرفری    ، در قسمت دوم خواهد شدعمل  یرمقاله به صورت ز یندر ا
 یهرا  بنالیز داده در قسمت سومو  شودروش ماشین بردار پشتیبان پرداخته می

 ،هرا سرازی داده بمراده ؛ شرود  یبکار رفته شرح داده مر  های ی تکنو ارائه شده 
. شرود پرداختره مری   هرای مختلرد در قسرمت رهرارم     مدل یجها و نتا بزمایش
ن داده با شبکه عصربی در قسرمت بخرر نشرا     یسهو مقا یریگ یجهسرانجام نت

 شود.  می

 ماشین بردار پشتیبان -2

بن  های یشهو ابزار رگرسیون است که ر یبند طبقه ی پشتیبان ، ماشین بردار 
برخالف . ]12[ ( است1991)در سال  ی واپنبماری نظریه یادگیری در 

ANN ،از فضای ورودی بپردازدتوابع  یچیدگیبه تعرید پ کند یکه سعی م ،
. برد یبا ابعاد باالتر م ییرا به فضا یخط یرغ یها داده ماشین بردار پشتیبان

فضای در توابع خطی ساده برای ایجاد مرزهای جدا کننده خطی از سپس 
که این است  بردار پشتیبان ماشینهای جذاب  ویژگی. از کند جدید استفاده می

فرمالسیون رگرسیون بن بر اساس مینیمم کردن ریس  ساختاری به جای 
ه عملکرد بهتری نسبت به س  تجربی است، به طوریکمینیمم کردن ری

های متداول دیگر مانند شبکه عصبی که ساختار بن بر اساس مینیمم الگوریتم
 یرغ یروش ماشین بردار پشتیبان روش کردن ریس  تجربی است دارد.

و ، کنند یباشد و به شدت بر روی فن بوری هوشمند تکیه نم مستدل نمی
 .]11-3,13[است  یشتریب ییرپذ نعطافابا ساختار  ی  یدارا

SVR  ی  شیوه یادگیری جدید بر اساسSVM    است. ترابع زیرر را در
 گیریمنظر می

(1) ( ) .    Tf x w x b   
مدل باشد. دوره بایاس می bبردار وزن و  wورودی،  xکه در بن        

تواند به صورت می (.)( با استفاده از تابع نگاشت 1رگرسیون در فرمول )
 زیر در نظر گرفته شود.

 
 ( تابع انت ال غیر خطی1شکل)

(2) ( ) . ( )  Tf x w x b   
لی به فضای ابعاد باالتر های ورودی اصبا استفاده از فرمول باال داده       
د به خطی در همین فضای جدیپذیر غیرمسئله تفکی شوند که در بن برده می
ها به فضایی با ابعاد ( انتقال ورودی1شود. شکل )پذیر خطی تبدیل میتفکی 

 دهد.باالتر با استفاده از تابع انتقال غیر خطی را نشان می
از بردار  متأثرشود تابع نگاشت ( مشاهده می2)فرمول که در  همان طور       
متر از حداقل کردن است.  مقادیر مناسب برای این دو پارا bو بایاس  wوزن 
بید. در واقع هدف ها به دست میتخمین و یکسان در نظر گرفتن وزن خطای

 باشد.اصلی، مینیمم کردن تابع زیر می

(3) ( ) 1/ 2 . ( , , )TR f w w C E x y f   
E         باشد و باال تابع تلفات میدرC    پارامتری است که بر حسرب حرداقل

شرود. در ایرن   ها تنظیم میتن وزنتخمین و یکسان در نظر گرف کردن خطای
تروان بره   را مری ( 3)شرود. فرمرول   استفاده می مقاله از تابع تلفات حساس 

 صورت زیر نوشت.

(4) *

1

min  1/ 2 ( )

N
T

i i

i

w w C  


   

 :قیود

- . ( ) -  ,   1,2,...,T
i i id w x b i N       

*. ( ) - ,  1,2,...,T
i i iw x d b i N        

*, 0,    1,2,...,i i i N      

 
 ]22[( پارامترهای مورد استفاده در ماشین بردار پشتیبان 2شکل)

به فضای ابعاد   نگاشتورودی که با استفاده از تابع  ix که در بن       
 یریادگی یخطا iو  هزینه خطا C ،خروجی id ،شود باالتر برده می

*تر و  پایین
i در اینجا باالتر است.  یریادگی یخطاi  و

*
i  متغیرهای

-می (4)سازی فرمول قیود اجرا نشدنی در مسئله بهینه کمکی برای غلبه بر

توان از روش الگرانژ استفاده نمود و تابع سازی میشد. برای حل مسئله بهینهبا
 الگرانژ را مطابق رابطه زیر نوشت.

(1) 

N
* *

i=1 1

* *

1

  ( ) -  ( ) (

. ( ) ) ( . ( ) )

N

i i i i i i i

i
N

T T
i i i

i

L R f d

w x b d w x b

      

    





     

     

 


 

، iدر اینجا 
*
i ،i  و

*
i      ضررایب الگرانرژ هسرتند. شررای  الزم

 باشد.برای تعیین جواب بهینه به صورت زیر می

(1) *

1

0 ( ) ( ) 0

N

i i i

i

L
w x

w
  




    




 

(7) *

1

0 ( ) ( ) 0

N

i i i

i

L
x

d
  




   




 

(8) 0 , 1,2,...,i i
i

L
C i N 




    



 (9) * *

*
0 , 1,2,...,i i

i

L
C i N 




    

  
سازی به ( مسئله بهینه1( نسبت به معادله )9( تا )1دالت )با توجه به معا       

 بید.صورت زیر در می
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(11) 

* *

1 1

* *

1 1

1
max ( )( ) ( ) ( )

2

( ) ( )

N N

i i j j i j

i j
N N

i i i i i

i i

x x

d

     

    

 

 

  

   



 
 

 توان گفت که:می      

 * *

1

( ) 0 , [0, ]

N

i i i i

i

C   


    

) با توجه به رابطره فروق الزم اسرت            , ) ( ) ( )i j i jk x x x x   کره

تروان بره صرورت زیرر     شود مشخص باشد رابطه فروق را مری  ل نامیده میکرن
 نوشت.

(11)  *

1

( )

N

i i i

i

w x  


   

(12)  *

1

( , )

N

i i i j

i

w k x x b 


    

تروان بره   می (KKT)تاکر-را  با استفاده از شرط کوهن bمقدار پارامتر        
 .رابطه زیر قابل حصول است KKTدست بورد. با توجه به شرط 

(13) * *

( . ( ) ) 0

( . ( ) ) 0

T
i i i i

T
i i i i

d w x b

d w x b

   

   

    

    
 

(14) * *

( ) 0

( ) 0
i i

i i

C a

C a





 

 
 

و  i(، 14( و )13با توجه به رابطه )       
*
i همزمان غیر  به طور تواند ینم

*صفر باشد و  0i i   تروان بره   های ارائه شده مری به بحث است. با توجه
 نتایج زیر رسید.

(11) . ( ) 0 0T
i i i id w x b and if a C         

(11) . ( ) 0T
i i id w x b if a C       

*مشابه روی  یها لیتحلبا توجه به تجزیه و        
i    رابطه زیرر بره دسرت ،

 بید.می

(17) 
 

 

*

*

max . ( ) | 0

min . ( ) | 0

T
i i i i

T
i i i i

d w x a C or a

b d w x a or a C

 

 

     

     
 

  به صورت (،RBFمتداول از تابع کرنل گاوسی ) به طوردر رابطه فوق        

2 2( , ) exp ( 2 )i j i jk x x x x   شررود. کرره در  ایررن اسررتفاده مرری

 است.تحقیق نیز تابع کرنل گوسی به شکل زیر مورد استفاده قرار گرفته 

(18) 
2

( , ) exp ( )i j i jk x x x x    

 ماشین بردار رگرسیوناست. در مدل  (RBF)پارامتر کرنل ا در اینج       
-تعیین شوند که نقش مهمری در پریش   و پارامتر کرنلC،پارامتر  3باید 

رجره ریسر  تجربری    د Cدارنرد. پرارامتر    ماشین بردار رگرسیونبینی توس  
SVR باشد. می ( نشان داده شده 1باشد که در شکل )عرض بازه خطا می
-، ابتردا پرردازش  مقاله یندر اعرض تابع گاوسی از تابع کرنل است. است. 

از نررم   های ورودی انجام شرده اسرت و  پردازش( روی دادهای)پیشهای اولیه
بینی استفاده شده است که ی  کتابخانره بررای   برای پیش LIBSVMافزار 

ماشین بردار پشتیبان بوده که بر اساس حداقل کردن مربرع خطرا عمرل مری    
 .]22[کند

 ی ارائه شدهها شرح کار و آنالیی داده -2

 شرح کار -2-1

که به صورت نیم ساعته برای دو  EUNITEبار  هایاز داده در این مقاله
های مورد استفاده به بازه زمانی ارائه شده، استفاده شده است. دادهسال 

 .]21[بوده و شامل موارد زیر است 1997-1998
 ساعت  یمهر ن یبرا یکی ثبت شدهبار الکتر یتقاضا-
 متوس  روزانه  یدما-

       MAPE   طبق  یجبینی بار از نتابرای پیشکلی  یخطادرصد متوس
 ید.ب فرمول زیر به دست می

(19) 
1

100
n

i i

ii

L L
MAPE

n L



   

باشد؛ و  بینی شده میبه ترتیب مقادیر واقعی و پیش iLو  iLدر اینجا        
n  باشد. بینی میتعداد روزها برای پیش نبدر 

خالصه  به صورت، که ارائه شده است یکردن در مورد حل یققبل از تحق       
بار مورد استفاده در این مقاله را ذکر خواهیم کرد. بار با دما  های یژگیوبرخی 

شود و بالعکس. نسبت عکس دارد یعنی هر ره دما باال رود مصرف بار کم می
باشد و در اولین در روزهای تعطیل مصرف بار کمتر از روزهای کاری می

بقیه روزهای کاری دیگر معموالً روزهای کاری هفته مصرف بار نسبت به 
 تعطیالت و، از جمله رویدادهای محلی همچنین مصرف بار کمی باالتر است.

 به شدت  معموالً این وقایع. تأثیرات گذارد می بار تأثیر یتقاضاها بر  جشن
 .است منطقه بداب و رسوم وابسته به

 هاسازی دادهآماده -2-2

های تست و یادگیری عنوان داده داده نیم ساعته به 911از  در این مقاله
داده  48اده یادگیری و داده  را به عنوان د 813. از این تعداد شده استاستفاده 

های  تمام نیم ساعت . این کار را برایشده را به عنوان تست در نظر گرفته
به دست بمده  روز را برای بن خطا و سپس میانگین ی  روز انجام گرفته

 .است
های بار روز قبل، هفته قبل، ماه قبل و ی بار ساعت بینده، از دادهبینبرای پیش

سال گذشته استفاده شده است. همچنین ساعات نیز به عنوان ی  دسته 
 یها پردازشی بر روی دادهیشپهمچنین ورودی نیز در نظر گرفته شده است. 

فرم و شکل خاصی از روز را به نیز  اًو اصطالح شدهی  روز مشخص انجام 
های است. دادهده شاضافه ها  یدر بورده و به بقیه ورودورودی صورت داده 

بار روز  (3) (؛-1hبار ساعت ) (2)؛ hساعت  (1باشد: )ورودی به این صورت می
 ؛hبار ماه قبل در ساعت  (1)؛ hبار هفته قبل در ساعت ( 4)؛ hقبل در ساعت 

پردازش روی پیش (8)؛ hدمای ساعت  (7)؛ hبار سال قبل در ساعت  (1)
 باشد. می hهای روز مشخص. خروجی ما بار در ساعت داده

 نتایج تحلیل -4
، متوس  درصد خطا، به شرح MAPEدر این مقاله برای ارزیابی خطا از معیار 

-قرار می یرتحت تأثبینی را پارامترها خطای پیش برخی شود.زیر استفاده می
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 به، باید این پارامترها باید «خوب» مدل بوردن بدستبه منظور  بنابرایندهند. 
 عبارتند از : باید مشخص شوند پارامترهایی که. درستی انتخاب شوند

 خطا هزینه C ؛ 

 مقدار بازه  عرض ؛ 

 تابع نگاشت ؛ 
شرده اسرت و باعرث     جامکاری که در این مقاله انذکر شد  همانطور که       

در ی  روز  ها دادهپردازشی بر روی پیشبینی کاهش یابد شده که خطای پیش
به این صرورت شررح داد    توان یمپردازش را این پیشخاص انجام شده است 

( را در نظرر  3) که ما تغییرات پریودی بار در ی  روز خاص با توجه به شرکل 
 همران طرور کره   در این جردول  . یما بوردهدر ( 1و به صورت جدول ) یما گرفته

شود زمانی که بار هیچ تغییرری از نظرر صرعودی و نزولری برودن      مشاهده می
ایم. همچنین زمانی که بار در شرکل  ن اختصاص دادهبعدد ی  را به  کند ینم

میزان صعودی بودن و شریب بن عرددی    بر حسبشود مورد نظر صعودی می
شود بر حسب ی که شیب بار نزولی میدهیم و زمانباالتر از ی  اختصاص می

از یر  در نظرر    تر یینپامیزان نزولی بودن بن و شیب نزولی شدن بن عددی 
  گیریم.می
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( تغییرات بار الکتریکی بر اساس تغییرات زمانی ساعتی در 2شکل )

 یک روز خاص

 (hبر حسب ساعت) هاکه بر روی داده (PP)پردازشی( پیش1جدول )

 اضافه شده است ها یورودصورت عددی به انجام شده و به 

h 1 2 3 4 5 6 7 8 

PP 0.95 1.6 1.05 0.75 0.2 0.7 1.2 1.3 

h 9 10 11 12 13 14 15 16 

PP 1.15 2.2 2.2 2.2 1.75 1.2 1.9 1.5 

h 17 18 19 20 21 22 23 24 

PP 0.85 0.75 0.75 0.4 1.05 0.45 0.6 1.9 

h 25 26 27 28 29 30 31 32 

PP 0.7 1.45 0.5 0.55 1.15 1.2 1.1 0.35 

h 33 34 35 36 37 38 39 40 

PP 0.6 1.05 0.95 -0.05 2 3 3 0.65 

h 41 42 43 44 45 46 47 48 

PP -0.5 0.25 0.15 0.45 -0.1 0.33 1 1 

 

که بره صرورت سرتونی و یر  در      48تا  1(، اعداد 1با توجه به  جدول )
باشند و اعداد زیر هر کردام از ایرن نریم    می های بارباشد، نیم ساعتمیان می
 باشد. پردازش در نظر گرفته شده میها مقادیر پیشساعت
و درصد خطا را حاصل از  SVM( به ترتیب پارامترهای 3( و )2جدول )       
-های ورودی و با پیشبا داده LIBSVMبینی به کم  نرم افزار پیش

شود خطا از که مالحظه می همان طوردهد. ها نشان میپردازش روی داده
% کاهش یافته است که کاهش خطا قابل 2829/1 % به مقدار8117/1 مقدار

 .مالحظه است
 های معمولیبا  داده SVM( نتایج حاصل از اجرای 2) جدول
MAPE%  پارامتر پارامتر  ترپارام C 

1.8017 0.01 0.003 0.3 

 پردازش شدهپیشهای با  داده SVM( نتایج حاصل از اجرای 2) جدول

MAPE% پارامتر  پارامتر  پارامتر C 

1.2829 0.08 0.0009 1.06 

دیگری که از  های الهم( م ایسه نتایج مدل ارائه شده با 4جدول )

 اندبینی استفاده نمودهبرای پیش EUNITEهای شبکه داده
MAPE% های مختلدروش 

1.9824 SVM [3] 

1.93 SVM-GA [28] 

1.75 Extended bayesian training [29] 

1.70 Floating search + SVM [30] 

1.60 CA _ CA + LM + EA [31] 

1.58 FFFB-MCANN [32] 

1.57 ARMCRN [33] 

1.52 SVR + local prediction [34] 

1.40 SOFNN + Bi-level optimization [35] 

 مدل پیشنهادی 1.2829

( نشان داده شده است. روش مورد نظر به 4که در جدول ) همان طور       
های دیگر ورودیهای روز خاص و همچنین پردازش روی دادهخاطر پیش

برای  EUNITEهای شبکه گری که از همین دادههای دینسبت به مقاله
 حاصل شده است. نتایج بهتری اند پیش بینی استفاده نموده

 ایها، برنامهبا دیگر روش ماشین بردار پشتیبان برای مقایسه نتایج حاصل از
بینی  با روش شبکه عصبی نوشته شده برای پیش MATLABنیز با کد 
ی مخفی هابینی بر حسب تعداد نرونپیش نتایج حاصل از( 1جدول )در است. 

شود در بهترین حالت، خطا که مالحظه می همان طوراست.  قابل مشاهده
( 1باشد که به مراتب بیشتر از خطای نشان داده شده در جدول )% می9/1

شود که برای شبکه عصبی استفاده می هایی یورود)قابل ذکر است که  است
 (.ن بردار پشتیبان استفاده شده استی ماشیهایی است که براهمان ورودی

و برای همین  ها حالتشود در بهترین مشاهده می همان طور که       
ها که به ماشین بردار پشتیبان داده شده و البته با نرمالیزه ها و خروجیورودی

قابل  بید. یمدر  (1( و )1) جداول به صورتها برای شبکه عصبی کردن داده
ها نداشته و ماشین بردار پشتیبان نیازی به نرمالیزه کردن داده ذکر است که

در جداول زیر در نتایج به دست بمده ندارد.  یریتأثها نرمالیزه کردن داده
زمان که  نشان داده شده است ها نرونی هر کدام از این ها حالتبهترین 

ر هنگامی که د است.ثانیه  11تا  21بین  ها نرونبزمایش برای هر کدام از این 
-یمپردازش شده برای شبکه عصبی استفاده کنیم مالحظه های پیشاز داده

 دهد. پس نشان میرسد یم% 17/1% به 918/1بینی از شود که خطای پیش
 یرتأث یعصبپردازش هم بر روی ماشین بردار پشتیبان و هم شبکه که پیش

 بورد.بینی را در هر دو پایین میگذار است و خطای پیش
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 های معمولینتایج حاصل از اجرای شبکه عصبی با  داده( 5) جدول

 7 8 9 11 14 20 تعداد نرون مخفی

%MAPE 1.91 1.92 1.9 1.96 2 2.03 

 پردازش شدههای پیشبا  داده SVMنتایج حاصل از اجرای ( 6) جدول
 7 8 9 11 14 20 تعداد نرون مخفی

%MAPE 1.7 1.67 1.84 1.8 1.82 1.83 

( قابل مشاهده است 4برای شبکه عصبی در بهترین حالت که در شکل )       
 بدتر است. SVMو در مقایسه با د. شو یم %17/1جواب بن 
بینی ماشین شود پیش یم( مشاهده 1( و )4که در شکل ) همان طور       

بینی بهتری را و در اواس  نیز  پیش ANNبردار پشتیبان در اوایل بهتر از 
بینی خطای پیش ( مقایسه کاملی از7شکل ) دهد.ارائه می ANNه نسبت ب

توس  ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی را به  ،که نرمالیزه شده است
 دهد.صورت واضح نشان می
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predicted(ANN)

real

 
 ANN بینی شده با استفاده ازی و پیشواقعبار ( 4شکل)
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predicted(SVM)

real

 
 SVM بینی شده با استفاده ازی و پیشواقعبار ( 5شکل)

بینی و شبکه عصبی و رگونگی پیش SVMبرای مقایسه بیشتر بین        
( 1) هر سه با هم در شکلبه صورت نموداری هر دو  نسبت به بار واقعی، 

که از شکل قابل تشخیص است که ماشین بردار پشتیبان بورده شده است. 
ماشین  به دست بمده از نرمالیزه . خطایبینی بهتری را انجام داده استپیش
( قابل مشاهده است. که با توجه به 7در شکل )ار پشتیبان و شبکه عصبی برد
که در مجموع خطای ناشی از  توان به این نتیجه رسید مینیز شکل این 

بینی با استفاده کمتر از خطای پیش ماشین بردار پشتیبانبینی با استفاده از پیش
 .است شبکه عصبیاز 
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ساعتی با استفاده از  ینی شدهبی و پیشواقع( م ایسه بار 6) شکل

SVM   وANN 
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و  SVM( م ایسه خطای نرمالییه شده ساعتی با استفاده از 7) شکل

ANN 

 نتیجه گیری -5
ت بار استفاده شده بینی کوتاه مدبرای پیش SVMله از روش در این مقا

 به منظوره است. استفاده شد LIBSVMبینی از نرم افزار است. برای پیش
صورت گرفته است که منجر پردازش پیشهای ورودی روی داده نتایج، بودبه
-مقایسه نتایج روش ارائه شده با مقالهشده است. بینی کاهش خطای پیشبه 

نشان  ،اندبینی استفاده نمودهبرای پیشی مشابه اهدادههای دیگری که از 
-میکمتری  بینیدارای خطای پیش در این مقاله دهد که روش ارائه شدهمی

مقایسه نتایج حاصل از روش شبکه عصبی و روش ماشین باشد. همچنین 
 .بردار پشتیبان حاکی از برتری روش ماشین بردار پشتیبان است
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