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        پیش بینی قیمت خرید انرژي در ساعات پیک بازار برق ایران به منظور بهبود عملکرد
  بهره برداري از سدهاي برقابی
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 خالصه
با توجه به تحوالت سال هاي اخیر در صنعت برق و تغییر ساختار بازار برق از حالت انحصاري به رقابتی، مسئله پیشنهاد دهی قیمت توسط 

قیمت  تولیدکنندگان که ارتباط مستقیم با سود آنها دارد، اهمیت ویژه اي یافته است. در این مقاله، شبکه عصبی فازي براي پیش بینی ساعات پیک
و حالت انرژي در بازار برق ایران به کار گرفته شده است. براي بررسی اثر تورم و نرخ ارز در پیش بینی قیمت انرژي الکتریکی، این روش ها در د

ر ارزیابی می گردد. در حالت اول فقط قیمت به عنوان ورودي در نظر گرفته شده و در حالت دوم تورم، نرخ ارز و قیمت به عنوان ورودي در نظ
و عقد  گرفته می شود. این استراتژي قیمت دهی می تواند به تولیدکنندگان برق آبی به منظور مدیریت ظرفیت تولید نیروگاه ها، افزایش سوددهی

  قرارداد بین بخش هاي مختلف مانند توزیع و دیگر بازیگران بازار برق کمک نماید.

 
   کلمات کلیدي: پیش بینی قیمت برق، شبکه هاي عصبی مصنوعی، شبکه هاي عصبی فازي، بازار برق

  
  

 مقدمه .1

  
ساختار رقابتی تبدیل شده است. در حال حاضر نیروگاه ها در در سال هاي اخیر ساختار صنعت برق دچار تغییر و تحول شده و از ساختار انحصاري به 

ن بازار جهت تحقق اصل رقابت و نهایتا پیشنهاد قیمت به بحث عرضه و تقاضا توجه داشته و حرکت هایی در جهت افزایش راندمان اقتصادي با تشکیل ای
رید و فروش برق را یک یا چند روز قبل به بازار ارائه می کنند و مدیر بازار ]. در این بازارها، خریداران و فروشندگان، پیشنهادهاي خ1آغاز شده است [

مالك پذیرفته شدن یا نشدن  MCP) را تعیین می کند. ٢MCPو قیمت تسویه بازار () ١MCQ(با توجه به این پیشنهاد ها، مقدار تولید تسویه بازار 
باشد، پذیرفته می شوند. بازار هاي برق از لحاظ پرداخت  MCPشی که قیمت آنها کمتر از پیشنهادها در بازار است، به طوري که تمام پیشنهادهاي فرو

میزان پرداختی به تولید کننده اي  UPشوند. در بازارهاي  -) تقسیم میPAB٤) و پرداخت به میزان پیشنهاد (UP٣به دو دسته ي پرداخت یکنواخت (
پرداخت به تولید کننده اي که پیشنهادش پذیرفته شده است، براساس  PABولی در بازارهاي  است MCPکه پیشنهاد آن پذیرفته شده است برابر با 

سود هر تولید کننده در ارتباط مستقیم با پیشنهاد آن تولید کننده است. به همین دلیل  PABقیمت پیشنهادي صورت می گیرد در نتیجه در بازارهاي 
  ]. 2لید کنندگان برق آبی از اهمیت ویژه اي برخوردار است [براي تو PABاستراتژي قیمت دهی در بازار هاي 
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] پیش بینی قیمت انرژي 4] به پیش بینی قیمت برق در بازار برق ایران با رویکرد مدل سري هاي زمانی پرداخته است. در مرجع [3در مرجع [
روش سري هاي زمانی مقایسه شده است که در نتیجه روش شبکه  الکتریکی بازار برق ایران با استفاده از روش شبکه هاي عصبی انجام شده است و با

  هاي عصبی میانگین خطاي کمتري را نشان می دهد. 
  مواد و روش ها .2
  شبکه عصبی فازي 2-1

طویی مطرح شد و به طور جدي در مقابل منطق دودویی ارس 1965منطق فازي گونه اي بسیار مهم از منطق است که توسط پروفسور لطفی زاده در سال 
کرده است. قرار گرفت و این منطق نه تنها در حوزه تئوري بلکه در صنعت نیز به کار رفته است و پژوهشگران زیادي را مشغول به تحقیق در این زمینه 
نی هر دو سیستم فازي به دو مدل ممدانی و سوگنو معروف می باشد. هر سیستم فازي از دو قسمت اگر و آنگاه تشکیل شده است که در مدل ممدا

توسط دکتر  ANFISقسمت فازي و در مدل سوگنو، قسمت اگر فازي و قسمت آنگاه غیر فازي است. سیستم استنتاج فازي عصبی تطبیقی یا به اختصار 
  یک سیستم استنتاج فازي از نوع سوگنو است.  ANFISمعرفی شد.  1993راگر جانگ در سال 

کب از توانایی تصمیم گیري منطق فازي با قابلیت حساب گري شبکه عصبی است و سطح سیستم فازي عصبی یک سیستم ترکیبی است که مر
ه با درجۀ پیچیده و باالیی را براي مدل کردن (تخمین)  پیشنهاد می کند. اساساً قسمت فازي مربوط به گروه بندي داده هاي ورودي به مجموعه هایی ک

د باشد) و تصمیم گیري براي فعالیت بعدي بر اساس یک سري قوانین و حرکت به مرحله می توان 1و  0عضویت مشخص می شوند (که هر عدد بین 
فازي تطبیقی شامل بخش هایی از سیستم فازي معمولی خبره می باشد که محاسبات در هر مرحله به وسیله الیه هاي -بعدي است. سیستم استنتاج عصبی

  ].5ست تا اطالعات سیستم را افزایش دهد [پنهان نرون و توانایی یادگیري شبکه عصبی ایجاد شده ا
  نشان داده شده است که در آن: )1(روند سیستم استنتاج عصبی فازي تطبیقی در شکل 

  فازي سازي: در این مرحله داده ها جهت ورودي مرحله بعدي فازي سازي می شوند.
  آنگاه درستی آن ها بررسی و تعیین می شوند.-استنتاج: تمام قوانین تصمیم گیري بر روي داده هاي فازي شده و با قوانین اگر

تجمیع و فازي زدایی: در این قسمت خروجی هاي تمام قواعد با هم ترکیب می شوند و یک مجموعه فازي مرکب را تشکیل می دهند و در نهایت 
  مده به یک عدد غیرفازي تبدیل می شود.خروجی فازي به دست آ

  

  
  روند سیستم استنتاج عصبی فازي تطبیقی - 1شکل 

  
سیستم استنتاج عصبی فازي تطبیقی از الگوریتم هاي هیبریدي (که ترکیبی از دو روش کاهش گرادیان و حداقل مربعات است) و پس انتشار 

به منظور ارزیابی تاثیر تورم و نرخ ارز بر روي قیمت  امترهاي ورودي و خروجی استفاده می کند.به منظور آموزش شبکه تطبیقی و یافتن مقادیر بهینه پار
و شبکه انرژي الکتریکی این پیش بینی در دو حالت بررسی   می شود. در حالت اول فقط قیمت انرژي الکتریکی را به عنوان ورودي در نظر می گیریم 

م. سپس در حالت دوم داده ها را به قیمت ماکزیمم هر ماه تقسیم می کنیم تا داده ها بی بعد شوند که بتوانیم را فقط با داده هاي قیمت آموزش می دهی
 12اه، تورم اثر تورم و نرخ ارز را حذف کنیم و یک بار داده هاي بی بعد شده را به عنوان ورودي شبکه تعریف می کنیم و بار دیگر قیمت ماکزیمم هر م

ار را به عنوان ورودي در نظر می گیریم که خروجی در شبکه دوم ماکزیمم قیمت ماهانه می باشد، و در نهایت داده هاي خروجی از ماهه و نرخ ارز باز
  هر دو شبکه را در هم ضرب می کنیم تا قیمت تخمینی آینده به دست آید.  

اند به تولیدکنندگان برق آبی جهت برنامه ریزي تولید در راستاي در این  مقاله به پیش بینی قیمت در ساعات پیک مصرف پرداخته شده است که می تو
افزایش سود کمک کند. بررسی کارایی مدل به دست آمده براي پیش بینی قیمت انرژي الکتریکی توسط معیارهاي متفاوتی صورت می گیرد که از 

  جمله آن ها می توان به میانگین مربعات خطا و معیار رگرسیون اشاره کرد.
2
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iOمقادیر واقعی :   
 
  
  نتایج .3
  

  پیش بینی قیمت برق بر اساس قیمت هاي گذشته -الف
  نمایش داده شده است.  )3و ()2ه اجرا در شکل (پیش بینی قیمت را با شبکه هاي عصبی فازي با داده هاي ورودي قیمت انرژي الکتریکی نرمال شد
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  میزان انطباق داده هاي استفاده شده براي آموزش بر داده هاي ورودي در حالت الف- 2 شکل
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  میزان انطباق داده هاي آزمایشی بر داده هاي ورودي در حالت الف- 3شکل 

  
  و قیمت ارزپیش بینی قیمت برق بر اساس قیمت هاي گذشته و نرخ تورم  -ب

 )5و ( )4پیش بینی قیمت را با شبکه هاي عصبی فازي با داده هاي ورودي قیمت انرژي الکتریکی نرمال شده، مقدار تورم و نرخ ارز  اجرا در شکل (
  نمایش داده شده است. 
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  میزان انطباق داده هاي استفاده شده براي آموزش بر داده هاي ورودي در حالت ب - 4شکل 
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  میزان انطباق داده هاي آزمایشی بر داده هاي ورودي در حالت ب- 5شکل 

  
 

 بحث و نتیجه گیري .4
  

داده هاي مورد استفاده جهت آموزش هنگامی که فقط از قیمت هاي گذشته برق استفاده شود  MSEهمانگونه که در بخش قبل مشاهده شد، مقدار 
خالت داده شود. این موضوع در داده هاي مورد استفاده آزمایشی نیز صادق است. این در حالتی است که نرخ تورم و قیمت ارز نیز د MSEبهتر از 

راي پیش بینی موضوع نشان می دهد قیمت برق در بازار برق ایران ارتباطی با قیمت ارز و نرخ تورم نداشته و سازوکار جدایی از این مقوالت دارد. لذا ب
  بازار، متشکل از مصرف کننده و تولید کننده، مورد بررسی قرار گیرد. قیمت بازار برق بهتر است صرفاً رفتار گذشته 

  
  

 مراجع .5
 
). بازار برق ایران از دید بهره برداري. مقاله 1386ریاضی، م.؛ قلم چی، م.، شرکت مشانیر، معاونت مهندسی بهره برداري و طرح هاي بهینه سازي،. (. 1

 . 1-7داد ماه، ایران: خر 23و  22چاپ شده در ششمین همایش ملی انرژي، 

). بهینه سازي غیرقطعی پیشنهاددهی قیمت تولید انرژي برق آبی در بازار برق ایران. مقاله چاپ 1394کبیري، ا.؛ زهرائی، ب.، پورسپاهی سامیان، ح،. ( . 2
  .1-9اردیبهشت ماه، تبریز، ایران:  17تا  15شده در دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 

 2و  1). پیش بینی قیمت برق در بازار برق رقابتی ایران با رویکرد مدل سري هاي زمانی. هفتمین همایش ملی انرژي، 1388ور، د.؛ صفاکیش، ا، . (منظ . 3
 .1-11دي ماه، ایران: 

بازار برق ایران. بیست و سومین هاي عصبی براي پیش بینی قیمت خرید انرژي در بایگی، م،. استفاده از روش شبکه  اسماعیلی کاللق، ا.؛ علومی . 4
  .PSC 2008، 1-9کنفرانس بین المللی برق:
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