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 :چكيده

 گسترش به توجه با .ميدهد ارائه بادي توربين كاربردهاي جهت را باد مدت هكوتا بسيار بيني پيش مقاله اين

 انرژي توليد گسسته و نامطمئن ساختار به توجه با و انرژي جهاني توليد در بادي انرژي از استفاده روزافزون

 موزشآ عصبي هاي شبكه PSO از مطالعه، اين در .مييابد ضرورت مختلف زماني فواصل در بيني پيش بادي،

 باد غيرمتناوب و معموالً تغييرپذير ساختار .است شده استفاده باد بيني پيش تكاملي جهت الگوريتم با يافته

 هاي گرادياني روش از كه عصبي ههاي شبك آموزش جهت آموزشي معمول مهاي الگوريت تا شود مي باعث

 آموزش شبكه از هدف طرفي از .كنند كامل را نتوانند فرآيند آموزش خوبي به كنند، مي استفاده آموزش جهت

 لذا .برساند حداقل به را آموزش هاي داده است كه خطاي نحوي به ها باياس و ها وزن اندازه يافتن عصبي هاي

 باد شبيني پي كه آنجا از .بهينه سازي دانست مسئله يك بردارنده در توان مي را عصبي هاي آموزش شبكه

 آموزش فرآيند سازي در بهينه شهاي رو از استفاده لذا است، غيرخطي و تابعي پيچيده عصبي شبكه توسط

 ثانيه 2,5 فركانس با و دانمارك كشور در اي منطقه از باد هاي داده .گيرد مي قرار توجه مورد عصبي هاي شبكه

 مقاله، اصلي كار .گيرد مي صورت شده فيلتر باد واقعي و باد هاي داده براي بيني پيش .است شده برداري نمونه

 شده فيلتر هاي داده از استفاده براي تكاملي توجيهي الگوريتم PSO ارائه و عصبي شبكه آموزش از در استفاده

 .باشد بادمي بيني پيش در

 
 

  توربين بادي - PSOالگوريتم  -كلمات كليدي:پيش بيني كوتاه مدت باد 
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 مقدمه - 1

 
 بررسي توان مي ساليانه و فصلي هفتگي، روزانه، ساعتي، اي، دقيقه اي، هلحظ مختلف زماني فواصل در را باد سرعت تغييرات

 كنترل كه سيستم حالي . در]1[گيرد قرار مدنظر بايد ساليانه باد بيني پيش بادي هاي توربين نصب ريزي برنامه در .كرد

 بادي، هاي توربين كنترل در اصلي همسئل كه چرا باشد مي اي ثانيه چند زماني هاي -بازه در بيني پيش نيازمند بادي توربين

 بيني پيش .است تاثيرگذار كنترل سيستم زماني پاسخ روي بر تاخيرها اين .است بادي توربين سيستم با مرتبط تاخيرهاي

 در مدت كوتاه هاي گيري تصميم زيرا شود استفاده بادي توربين يك ديناميكي كنترل براي تواند مي باد سرعت مدت كوتاه

 شامل تواند مي ها گيري تصميم اين .است مهم بسيار باد توان حداكثر استحصال همچنين و آن حفاظت بادي، ربينتو كنترل

 مي زماني تاخير شامل خود كه ديگر كنترلي عمل هر يا و توربين بادي هاي پره 1 گام زاويه تغيير بار، يك قطع يا اتصال

 براي متوسط باد بيني پيش ]2[ در .شده اند ارائه باد مدت كوتاه ينيب پيش زمينه در متعددي هاي . مقاله]1[باشد شوند،

 عصبي شبكه هاي ورودي .است شده گرفته انجام عصبي هاي شبكه كارگيري به با ساعت يك و دقيقه 10زماني  گامهاي

 هاي گيري اندازه براساس باد مقدار حداكثر مدت كوتاه بيني پيش]3[در .است آن تغييرات جهت و باد اطالعات سرعت شامل

 كه هواشناسي اطالعات ساير و باد سرعت اطالعات براساس شده ارائه مدل .گيرد مي انجام هوايي قطار ريل محل پيوسته در

پيش  ريسك ميزان به زمان هم دسترسي جهت جديد روشي]4[در .كند مي كار شود مي برداري نمونه زيادي با فركانس
كاربر  توسط شده مشخص مقدار روي از بيني اطمينان پيش فاصله ابتدا روش اين در .است شده ارائه شده انجام بيني

طيف  گيري اندازه از استفاده با را بيني پيش ريسك جوي كه شوند مي محاسبه انديس دو دوم مرحله در و محاسبه شده
 پيش براي فازي-عصبي اجياستنت سيستم از يك]5[ در .دهند مي نشان آن توليدي توان و عددي بيني چندسناريوي پيش

 توليدي انرژي ميزان تخمين جهت باد بيني مختلف پيش هاي تكنيك  ]6[ در .است شده استفاده باد مدت بسيار كوتاه بيني

 فواصل با منطقه چند از شده آوري جمع هاي از داده باد بيني پيش براي ]7[در .است گرفته قرار بررسي بادي مورد توربين

 شده استفاده عصبي شبكه از نهايي بيني پيش در هريك به مربوط وزني ضرايب يافتن براي و است هشد مشخص استفاده

 بيني پيش براي عصبي هاي شبكه و ARIMAدو روش  از ]8[ در  .است گرفته انجام روز هر براي ها بيني اين ذپيش .است

مدت (يك گام  بيني كوتاه پيش جهت اليه چند عصبي شبكه از مقاله اين در.است گرفته صورت اي مقايسه و استفاده شده
 داده آموزش PSOالگوريتم  از استفاده با شده ساخته شبكه .شود مي استفاده فيلتر نشده و شده فيلتر ثانيه) باد 2,5-جلوتر

 روش به پيشنهادي نسبت شبكه پيش بيني خطاي كه دهد مي نشان يافته تكاملي آموزش شبكه از حاصل نتايج .شود مي

مي  پرداخته باد مدت كوتاه بيني اهميت پيش اجمالي بررسي به مقاله اين دوم بخش در .باشد مي كمتر  انتشار پس موزشيآ
تكاملي  الگوريتم معرفي به چهارم اختصاص بخش .شود مي پرداخته چنداليه عصبي هاي شبكه سوم به بخش در سپس .شود

PSO گوريتم ال كارگيري به چگونگي پنجم به بخش در .داردPSO ششم بخش .شود مي پرداخته عصبي شبكه آموزش در 

 الگوريتم با يافته آموزش عصبي شبكه از حاصل با نتايج آن نتايج مقايسه و باد هاي داده روي پيشنهادي اعمال الگوريتم شامل

 .ميشود پس انتشار

  باد مدت كوتاه بيني پيش اهميت - 2
 250  رشد با جهان در انرژي توليد مختلف هاي بخش ميان در را رشد ينبيشتر بادي هاي توربين طريق از انرژي توليد

 پاك انرژي اهميت به كشورها از بسياري اخير ساليان داده است طي اختصاص خود به 2004 تا 2000 هاي سال طي درصد

 صنعتي و علمي توسعه براي ار كالني هاي بودجه و مدت بلند هاي برنامه و برده پي نيازشان مورد انرژي توليد در باد ارزان و

 اما .است رشد حال در توليدي الكتريسيته كل در باد انرژي توليد سهم نتيجه در.  ]6[اند داده اختصاص بخش اين در

 ميزان باد، سرعت تغييرات با و نيستند توان توليد ثابت منابع يعني .نيست پيوسته انرژي منبع باد دانيم، مي كه همانطور

 هاي توربين همچنين .شوند مي توليدي فركانس و ولتاژ در نشده كنترل نوسانات باعث و كرده تغيير نيز آنها توليدي انرژي

 كنترلر توسط بادي توربين كند، تجاوز مجاز از محدوده باد سرعت چنانچه و هستند سرعت پايين و باال حد داراي بادي

 كه گفت توان . مي]2[مي باشد  سراسري شبكه كل به سنگيني شوك بزرگ توليد واحد يك خروج كه شد خواهد خاموش
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واحدها،  ميان بهينه توليد بادي، توربين كنترل همچون مواردي كه است ممكن هنگامي بادي انرژي نفوذ ضريب افزايش
 باد يتوليد توان بيني پيش.باشد شده گرفته قرار نظر مد نيروگاهي واحدهاي ميان توليدي توان توزيع و رزرو هاي محدوديت

 بهينه توليد امكان بادي مزارع در همچنين .سازد مي ممكن را شبكه از بهينه بهره برداري و سيستم بهينه بار مديريت امكان

 حفاظت و ها توربين كنترل براي توان مي را مدت كوتاه بيني پيش همچنين .سازد مي ميسر را ها توربين نگهداري تعميرو و

 هاي شبكه در مدت كوتاه پيش بيني كه گفت توان مي طرفي از .گرفت كار به بزرگ هانيناگ بادهاي مقابل در آنها از

 بهره امكان كه گردد مي تلقي مهم بسيار اي مسئله كنندگان توليد براي هم و شبكه اپراتورهاي براي هم شده تجديدساختار

 هاي بازه در باد دانيم، مي كه همانطور.زدسا مي ميسر را بار فروش و خريد امكان و شبكه واحدهاي كل از بهينه برداري

 كه است تاثيري بي فركانسي مولفه هاي داراي باد سيگنالي طيف كه طوري به است، زيادي نوسانات داراي مدت كوتاه زماني

 طيف نامطلوب هاي بخش باد هاي سرعت داده كردن . فيلتر]1[شد  خواهد باد تر دقيق بيني پيش باعث آنها كردن فيلتر

 سرعت ترتيب، اين به .كند مي حذف دارند، كمي بسيار اثر واقعي كاربردهاي در كه را شده گيري اندازه باد سرعت كانسيفر

 روتور مقطع سطح به بستگي باد شدن فيلتر ميزان .ميباشد روتور پره هاي در شدن فيلتر از بعد باد سرعت باقيمانده، موثر باد

 سيستم كل به بادي توربين مكانيكي سيستم توسط كه شود مي استفاده پايين گذر فيلتر يك از بيشتر اين موارد . در]1[دارد

 در.گردد مي تر آسان بيني پيش كار و شده موج شكل شدن هموار باعث باد سرعت هاي داده كردن فيلتر .گردد مي اعمال

  .گيرد مي قرار توجه مورد باد سرعت هنشد فيلتر و شده فيلتر داده دو هر براي مدت كوتاه پيش بيني مسئله مطالعه اين

  چنداليه عصبي هاي شبكه - 3
 يك )1 (شكل  در .شد ارائه مصنوعي نورون يك عنوان به Pittsو  McCullochتوسط  1943 سال در پرسپترون مفهوم

 .است  شده داده نشان باياس ورودي با پرسپترون

  
 كار اين .باشد مي ها خروجي بردار و ها ورودي بردار بين طيخ غير ارتباط يك نشان دهندة چنداليه پرسپترون عصبي شبكه

 مي ضرب وزني ضرايب در ها نرون . خروجي]9[ميشود انجام بعدي و قبلي هاي اليه در گره هر هاي نرون اتصال طريق از

 مي داده آموزش اطالعات پرسپترون به آموزش، مرحلة در .شود مي داده ورودي عنوان به فعالسازي خطي غير تابع به و شود

 يا و گردد كمينه هدف و شده شبيني پي خروجي بين خطاي كه شوند مي تنظيم هاي گون به شبكه هاي وزن سپس .شود

 شده، انجام آموزش صحت سنجش منظور به سپس .برسد شده تعيين پيش از حداكثر مقدار به آموزش دفعات تعداد اينكه

 آموزش براي شده گرفته بكار وروديهاي از متفاوت بايد وروديها، اين .ميشود اعمال شبكه به نشده تجربه وروديهاي سري يك

 .است زياد متغير تعداد با سازي بهينه مسألة يك و پيچيده بسيار عصبي هاي شبكه آموزش عموماً .باشند شبكه

 اليه در و 4 برابر پنهان يهال در ،3 برابر ورودي اليه در نورونها تعداد .است شده استفاده خروجي اليه يك و پنهان اليه

  .باشند مي 1 برابر خروجي

  ذرات اجتماع الگوريتم -4
 اين .است جامعه دانش پردازش در جانوري جوامع رفتارهاي از تقليدي سازي بهينه الگوريتم يك ذرات اجتماع الگوريتم

 دوم محاسبات ها) و اهيم پرندگان، دسته (مانند مصنوعي نخست زندگي .است گرفته ريشه زمينه دو از الگوريتم

 بدون پرندگاني صورت به بهينه سازي مسأله يك در ممكن جوابهاي است كه، اين PSOالگوريتم  توسعه مبناي .]10[تكاملي
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 و كرده پرواز بعدي در پرندگان اين شود، مي ياد ذرات عنوان به آنان از كه شوند مي گرفته نظر در كيفي خصوصيات و حجم
   .دهند مي تغيير همسايگانشان و خود گذشته تجارب اساس بر را جستجو فضاي يك n- فضاي در خود حركت مسير

 .قرار دارد )1( معادلة مطابق بعديn- مكاني  بردار يك اثر ام تحتiجزء  موقعيت جزء، Nاز  متشكل اي دسته در

 

 باشد. مي )2( لةمعاد صورت به سرعت بردار يك داراي همچنين جزء اين .است جستجو فضاي Sآن  در كه

 

  
 .شود مي داده نمايش) 3( معادلة از با استفاده ام، iجز  براي آمده بدست قبلي موقعيت بهترين

 

 .آيد مي دست به) 5( و) 4( از معادالت استفاده با دسته اجزاي جديد موقعيت نهايت در

 

  :معادالت اين در

g  :دارد را عيتبهترين موق كه است هاي ذر براي رفته كار به انديس.  

t :باشد مي تكرار تعداد نمايانگر.  

c :كند مي مشخص را ذره خود و كل گروه به ذرات وابستگي ميزان كه شتاب، ثابت.  

  .باشد مي ]0و1[ بازة در تصادفي اعدادي : و    

 سرعت اندازة كه شود مي باعث عامل اين .شود مي تعيين كاربر توسط كه است حداكثري مقدار داراي ذرات از يك هر سرعت

 .شود جلوگيري ندارد، وجود جواب آن در كه نواحي به مسئله جوابهاي فضاي افزايش از و شود كنترل دسته

 سرعت ناحيه، اين به رسيدن با ولي كند، پيدا سريع بسيار بهينه را جواب ناحية است قادر  PSO  الگوريتم چه اگر طرفي از

  ميگردد. تصحيح زير صورت مشكل، رابطه به اين رفع براي .يابد مي كاهش شدت به نآ همگرايي

 

  :داريم باال معادله در

ωاست اينرسي : وزن  

 .است شناختي پارامتر نام به مثبت پارامتري : 

  است. اجتماعي پارامتر نام به مثبت پارامتري:  
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 وزن .گردد ايجاد دسته محلي و سراسري اكتشاف توانايي بين اي مصالحه كه شود مي باعث نرسياي وزن پارامتر از استفاده

 فضاي از مناطقي سمت به جوابها (حركت ناحيه سراسر در ذرات سرعت بردار مقدار شدن بزرگتر براي محركي بزرگ، اينرسي

 جواب فضاي شدن كوچك سبب كمتر اينرسي وزن يك حاليكه در بوده، اند) نشده تجربه پيشتر كه مسئله جواب جستجوي

 شده تجربه درگذشته كه مناطقي در جستجو كه شود مي باعث كمتر وزن واقع در .شود مي فعلي كوچك ناحيه در مسئله

 در اكتشاف توانايي براي مناسب اندازه ω، بين مطلوب تعادل برقراري متضمن انتخاب .نمايد پيدا ادامه بيشتري دقت با اند،

 مي نشان ω آغاز در تجربي نتايج .گردد مي الگوريتم كارآيي افزايش باعث نتيجه در و بوده سراسري و محلي جوابهاي فضاي

 باالتر محلي اكتشافات به ω نسبت سراسري اكتشافات اولويت كه شود مي باعث جستجو، براي بزرگ مقادير انتخاب كه دهند

 1 برابر جستجو ابتداي درωمقدار  نتيجه در .گردد دنبال بيشتري دقت با محلي فضاهاي در جستجو تدريجي كاهش با و رود،

  . ]11[كند مي ميل صفر به گردد و تدريجاً مي انتخاب
 الگوريتم اين از باال، همگرايي نرخ و باال بسيار احتمال با سراسري جواب بهينة يافتن در PSOالگوريتم  قابليت به توجه با

 .است شده ستفادها عصبي هاي شبكه آموزش براي

 عصبي شبكه هاي آموزش در PSOبكارگيري  - 5

 ام ازnاليه  اگر ..شود مي شبكه به مربوط هاي باياس و ها وزن شامل عصبي شبكه يك آموزش در سازي بهينه متغيرهاي

 با توان را مي اليه اين (Bn)باياسهاي  و (Wn)وزنها  ماتريس آنگاه نرون باشد، Mورودي و  Rاز  متشكل فرضي شبكه يك

  :داد نمايش زير بصورت) 7(  رابطه
  

  
  آن در كه

          
 مي نيز را اليه اين پارامترهاي بردار .كند مي مربوط همان اليه وروديهاي به ام راMاليه  ام ازmنرون  كه است بردار وزنهايي

 با توان

  :داد نشان) 8( رابطه

  
 دادن هم قرار زير با .شود مي تعريف مربوطه پارامترهاي بردار و و باياس نوز هاي ماتريس اليه، هر ازاي به ترتيب، همين به

 اليه Lشبكه  يك براي نهايتاً .شود مي تشكيل نظر مورد سازي متغيرهاي بهينه بردار شبكه، هاي اليه همه پارامترهاي بردار

   :آورد بدست )9( رابطه از توان مي را Xمتغيرهاي  بردار

  
از الگوريتم  استفاده با آن آرگومانهاي بهينه مقدار كه است) 1( رابطه در شده ذكر موقعيت بردار همان بردار اين واقع در

PSO شد خواهد محاسبه.  
 بصورت باشد، دسته مي اعضاي تعداد با برابر N كه  )i=1,2,...,N( بردار موقعيت   Nابتدا  كه است ترتيب بدين كار روند

 عصبي شبكه .شود مي انتخاب سازي بهينه متغيرهاي تعداد برابر 5 تا 4 معموالً نيز دسته جمعيت .گردد مي توليد تصادفي

 بردار برازندگي ميزان عنوان به اجرا هر از آمده بدست خطاي و شده اجرا بردارها اين متغيرهاي با برابر پارامترهايي ازاي به
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 دست به ميان خطاهاي در شبكه آموزش خطاي كمترين معناي به برازندگي .مي شود گرفته نظر در شبكه آن متغيرهاي

  Nو  گرديده، آمده محاسبه بدست برازندگيهاي به توجه با  و   مرحله بردارهاي   اين در .باشد مي ذرات تمامي از آمده
 .گردد حاصل نهايي همگرايي  تا شود مي تكرار آنقدر ندرو اين .شود مي توليد)6( و)5(روابط از استفاده با جديد موقعيت بردار

 اجراي در .گردد كمينه آن به ازاي آموزش خطاي كه است نحوي به بهينه، موقعيت بردار به رسيدن نهايي همگرايي از منظور

 گرفته نظر در 1 با برابر در ابتدا نيز (ω)اينرسي  ضريب و ]10[شده  انتخاب 2 با برابر و   ضرايب    PSOالگوريتم 

  .كند مي ميل صفر سمت تدريجاً به تكرارها طول در كه شده
  نتايج مقايسه و شبيه سازي -6

 است، براي شده برداري نمونه ثانيه 2,5فركانس  با كه دانمارك در كشور منطقه يك به متعلق باد داده هاي از بخش اين در

 و براي آموزش تايي 500 دسته دو در باد سرعت داده 1000 از .شود استفاده مي پيشنهادي الگوريتم از حاصل نتايج بررسي
 داده 10شامل شبكه هر ورودي .هستند واقعي و نشده فيلتر ها داده اين .است شده استفاده مختلف عصبي شبكه دو تست

 مسئله  اين .است بعد ثانيه 2,5ر يعني جلوت زماني گام بيني يك پيش شبكه،  آموزش از هدف و بوده گذشته از باد سرعت

 داد براي پيشنهادي و الگوريتم با را عصبي شبكه آموزش روند)2( شكل.است شده گرفته نظر در آموزشي الگوريتم دو هر براي

 مي ) ديده3شكل ( در واقعي هاي داده با آن مقايسه و پيشنهادي بيني الگوريتم پيش نتيجه .مي دهد نشان شده ذكر ههاي

 جدول همچنين.مي باشد شده گرفته انجام جلوتر گام يك بيني پيش 500 در خطا درصد اندازه ميانگين MAPE شود.

 شود، مي ديده كه همانطور .دهد مي نشان را PSOو  انتشار پس آموزشي دو الگوريتم براي شده محاسبه خطاي چهار)1(

  .است بوده PSOآموزشي  الگوريتم از كمتر مورد چهار هر در الگوريتم پيشنهادي از حاصل خطاهاي
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 فيلتر فركانس .است گرفته قرار مقايسه و بررسي باد مورد شده فيلتر هاي داده از استفاده با پيشنهادي الگوريتم ادامه در 

 در . است آمده ست د به بادي توربين فركانسي پاسخ به توجه با است كه شده گرفته نظر در هرتز 0,07پايين گذر برابر 

 خواص اثر در پديده اين .كند حذف مي را هرتز 0,07از  بيشتر فركانس با هاي خاص سيگنال بادي توربين يك نتيجه

 3 و قبل گام 3 هاي داده از ها كردن داده فيلتر براي نظر، مورد فيلتر قطع فركانس به توجه با . است بادي توربين مكانيكي
  ( دوره ميانگين  ، بعد گام

سيستم  تست براي كه واقعي هاي داده و شده فيلتر هاي از داده بخشي) 4( شكل در . است شده ثانيه) گرفته 1÷07/0=15
  .است شده داده نشان اند، شده استفاده

  

  
     
 PSO يتمالگور با شبكه آموزش روند)5( شكل در كه اجرا شده پيشنهادي عصبي شبكه شده، فيلتر هاي داده از استفاده با

 پيشنهادي الگوريتم توسط را آن شده بيني پيش مقادير و واقعي شده فيلتر هاي داده) 6( شكل همچنين .شود مي ديده

  باشد. مي ثانيه) 5/2تر( جلو زماني گام يك براي بيني پيش تمامي .دهد مي مقاله نشان
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 شود، ديده مي كه همانطور .باشد -مي شده گرفته كار به آموزشي لگوريتمدو ا براي شده محاسبه خطاي4شامل هم)2( جدول

  باشد. مي محرز كامالً اي مسئله كه است بهتر فيلترنشده بسيار هاي داده از روش دو هر در بيني پيش خطاي
  

  
  گيري نتيجه -7

 توزيع و محدوديتهاي رزرو واحدها، نميا بهينه توليد بادي، توربين همچون كنترل مواردي بادي، انرژي نفوذ ضريب افزايش با

 توليد منبع گسسته عنوان به باد بيني پيش اهميت نتيجه در .گيرد مي نظر قرار مد نيروگاهي واحدهاي ميان توليدي توان

 و عمل كرده گذر پايين فيلتر همانند مكانيكي لختيهاي خاطر به طرفي توربينهاي بادي از .دهد مي نشان را خود انرژي
 توسط شبكه مدت كوتاه در باد پيش بيني كه شد داده نشان اين قسمت در .ميكنند فيلتر را باد واقعي داده هاي زا بخشي

 پس الگوريتم آموزشي به نسبت جواب هاي بهتري نشده فيلتر و فيلتر شده باد حالت دو هر در  PSOبا  يافته آموزش عصبي

  .مي گيرد قرار استفاده مورد عصبي هاي شبكه با تاه مدتباد كو بيني پيش در معمول طور به كه انتشار دارد
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