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 كيده چ

 توجه اخیر سالهاي در  .ستا مواجهانرژي  منابع جهت تولید به افزون نیاز روز با انرژي تولید صنعت امروزه

 مهمترین. است شده معطوف برق تولید جهت تجدیدپذیر منابع انرژي از بیشتر چه هر استفاده به جهانی

 بین در .آنها از ناشی محیط زیستی مشکالت و فسیلی هاي سوخت بودن محدود از عبارتند امر این عوامل

 است، داده رخ بادي هاي نیروگاه بخش در جهان در توسعه بیشترین تجدیدپذیر، انرژیهاي مختلف انواع

 آمده در تجدیدپذیر انرژیهاي بحث در مهم چالش یک عنوان به باد انرژي زمینه در گسترش تکنولوژي

 قرار پایینی سطح در تولیدي، توان کیفیت لحاظ از انرژي الکتریکی، تولید براي باد انرژي از استفاده .است

)شامل سرعت باد، چگالی هوا، اولیه شش پارامتر با توجه به رابطه غیرخطی بین توان خروجی توربین با .دارد

( یکی از مهمترین (ANNشبکه عصبی مصنوعی   ،زمان آشفتگی، برش باد، جهت باد، خطاي انحراف(

این مقاله به بررسی نتایج استفاده از روش هاي مختلف مدلسازي  ها براي حل این مشکل است. روش

 پرداخته است.  ANNتوربین و مقایسه آن با روش مدلسازي منحنی توان خروجی 

 

 

 

 

  

 

 مدل سازي منحنی توان عصبی مصنوعی ، شبکه بادي، توربین انرژي تجدید پذیر، -واژه كليد
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 مقدمه -1

 از که چرا ، شود می محسوب جهان کشورهاي ترین غنی از یکی انرژي مختلف منابع لحاظ از ایران کشور

 دیگر سوي از و است گاز و نفت نظیر ناپذیر تجدید و سوختهاي فسیلی گسترده منابع داراي سو یک

 انرژي سه دسته در انرژي منابع انواع را دارد. باد جمله از پذیر تجدید انرژیهاي استفاده از فراوان قابلیت

 به گرایش دالیل ترین هعمد   [1].شوند می بندي دسته تجدیدپذیر نوین و اي هسته ، فسیلی سنتی هاي

 باد انرژي است. منابع تجدید پذیر بودن این بادي و خورشیدي هاي انرژي جمله از پذیر تجدید هاي انرژي

 است شده برجسته پراکندگی و فنی توسعه نظر از پذیر، تجدید هاي انرژي ترین کامل از یکی عنوان به

 عالقه افزایش موجب آیند،می بوجود آنظهور  از که محیطی، زیست و اقتصادي، و اجتماعی مزایاي.

 [2]   .است شده کارورزان

 .دانند می محیطی زیست مشکالت حل به کمک را پذیر تجدید هاي انرژي به گرایش دالیل ترین عمده 

 یک از اتمی انرژي آوري فن مقابل در آوریشان فن سادگی به توجه با تجدیدپذیر هاي انرژي تردید بدون

 سیستمهاي در مهمی نقش دیگر طرف از اتمی هاي نظیر زباله مشکالتی ایجاد عدم بدلیل نیز و طرف

 تغییرات ساختاري به متکی باید آینده در انرژي جدید هاي سیستم . کنند می ایفا جهان در انرژي جدید

 کربن و گرمایی زمین و بادي و خورشیدي انرژي نظیر کربن بدون انرژي منابع آن در که باشد بنیادي و

انرژیهاي تجدید پذیر شامل انواع انرژي . گیرند می قرار مورد استفاده بیوماس انرژي مانند خنثی
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و انرژي سوختهاي  5و انرژي اقیانوسی 4انرژي زمین گرمایی و 3انرژي هسته اي و 2و انرژي باد 1خورشیدي

 .[3]است 6گیاهی

 

 بادانرژي تجديد  -2

ایجاد  ناحیه، دو بین هواي دماي تفاوت و زمین به خورشید تابش از اصل در که است انرژي از اي گونه باد

 در. ندارند ایستادگی یاراي آن برابر در نیز ها ه ساز ترین سخت که است نیرومند قدر آن گاه و شود می

 ویژگی همین از یتوانم  و است معین تکرار يه ها  دور با موسمی یا دائمی، باد مناطق، وزش از برخی

 باد به رسد می زمین به که خورشید انرژي از درصد دو.برد بهره در دسترس، بادي انرژي برآورد براي

 [3-1]است  موجود زمین سطح از متري ضخامت یک کیلو در باد انرژي % 35 .گردد می تبدیل

 بادي هاي ماشين انواع -3
 

یا ظرفیت آنها  و باد وزش جهت به نسبت آنها روتور دوران محور وضعیت حسب بر را بادي هاي ماشین

 [3] .کنند طبقه بندي می

 افقي محور با روتورهاي -3-1
 

 روتورهاي عموما .شوند می ساخته مقاوم و باالبر نیروهاي از استفاده منظور به افقی محور با روتورهاي

 در مقاوم نیروي به نسبت بیشتري باالبرنده نیروي ، روتور از معینه سطح براي که برنده باال نیروهاي با

                                                           
1
 Solar Energy 

2
 Wind Energy 

3
 Nuclear Energy 

4
 Geothermic Energy 

5
 Ocean Energy 

6
 Biomasse Energy 
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 اي ضربه روتورهاي ، عالوه به. شود می داده رجیحت کنند می تولید مقاوم روتورهاي در سطح همان

  .بچرخند باد سرعت از عترتوانند سری نمی عموما

 قائم محور با روتورهاي -3-2

 ها آن نیست الزم زیرا دارند، ارجحیت افقی محور با روتورهاي به نسبت قائم دوران محور با روتورهاي

 در و نشود پیچیده خیلی دستگاه که شود می باعث عمل این .داد دوران ، باد وزش جهت رتغییبا  را

  شودمی  کمتر شود می داده مولفات سایر و ها ضمن نیروهاي چرخشی ناشی از دوران که بر بلبرینگ

 

 

 

 

 توربين بادي -4

 طریق از مکانیکی توان این و نمایند می تبدیل مکانیکی توان به را باد جنبشی انرژي بادي هاي توربین

 اساس بر بادي هاي توربین .شود می تولید الکتریکی انرژي نهایت در و کرده پیدا انتقال به ژنراتور شفت

 را اند گرفته قرار بادي توربین روتور بدور که را اي پره سه یا دو باد انرژي .کنند می ساده کار اصل یک

 در چرخش به نیز ژنراتور آن چرخش با که استمتصل  مرکزي شفت یک به روتور .می آورد در بچرخش

 .شود می تولید الکتریسیته و آمده

 بلندي کنند دریافت را ممکن انرژي بیشترین تا اند شده نصب بلندي هاي برج روي بر بادي هاي توربین

 زیاد یا کم سرعت با هایی باد در بادي هاي توربین .رسند می زمین سطح از باالتر متر4۳ تا 3۳ به ها برج
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بین توربین بادمحور افقی و تور . توربین هاي بادي مدرن به دو دسته باشند می مفید کامال ها در  طوفان و

 [3]با محور عمودي تقسیم می شوند. 

 :وجود دارد داخل توربین بادي اجزاي زیر

 -8 13شفت با سرعت باال -7 12ژنراتور -6 11گیربکس-5 1۳کنترولر-4 9ترمز-3   8پره ها-2 7باد سنج -1

 -14 19درایو انحراف – 13 18باد نما -12 17جهت باد -11 16برج -1۳ 15روتور -9 14شفت با سرعت پایین

  2۳موتور انحراف

( داراي استاتور با اتصال مستقیم به DFIGتغذیه دوبل)در توربینهاي بادي مدرن از یک نوع ژنراتور القایی با 

 [4].شوندشبکه جهت جبرانسازي توان راکتیو و بهبود راندمان استفاده  می 

 شبكه عصبي مصنوعي -5

  سیستم های عصبی  شبکه تر یا به زبان ساده  (Artificial Neural Network – ANN) های عصبی مصنوعی  شبکه

نمایش دانش، و در انتها اعمال دانش به دست   جدیدي براي یادگیري ماشینی،هاي محاسباتی  ها و روش 

 حل در کارآمد هاي روش از یکی .استهاي پیچیده  هاي خروجی از سامانه  بینی پاسخ   آمده در جهت بیش

                                                           
7 Anemometer 
8
 Blades 

9
 Brake 

10
 Controller 

11
 Gear box 

12
 generator 

13
 High-speed shaft 

14
 low-speed shaft 

15
 ROTOR 

16
 TOWER 

17
 WIND DIRECTION 

18
 WIND WANE 

19
 YAW DRIVE 

20
 YAW MOTOR 
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 ساده نحو به ها این زیربخش از کدام هر که است تر ساده هايه زیرمسأل به آن شکستن پیچیده، مسائل

 در که ساده است ساختارهاي این از ییها همجموع شبکه، یک حقیقت در .باشند توصیف و درك قابل تري

 از دو نها آ همگی اما دارند مختلفی انواع ها شبکه. کنند می توصیف را نهایی پیچیده سیستم یکدیگر کنار

 :شوند می تشکیل مؤلفه

 و گرفته را ورودیها که است شبکه محاسباتی واحد حقیقت در گره هر هها:گر از اي مجموعه -الف

 از تواند می گره توسط شده انجام پردازش .آید بدست خروجی تا دهد می انجام آن پردازش برروي

 در .شود شامل را محاسبات ترین پیچیده تا ها ورودي کردن جمع نظیر ها نوع پردازش ترین ساده

 .باشد دیگر شبکه یک شامل خود، تواند گره می یک خاص، حالت

 حالت در .کندی م مشخص را هاه گر بین اطالعات گذر نحوه اتصاالت این ها؛ گره بین اتصاالت -ب

 سویه تک توانند اتصاالت می کلی
22دوسویه یا21

 .باشند  

 این اصطالح، در .گیرد می درنظر مصنوعی نرون یک عنوان به را گره که دارد وجود اي شبکه بین این در 

 است محاسباتی مدلی حقیقت در مصنوعی نرون یک .نامند می مصنوعی عصبی شبکه را هایی شبکه چنین

 کارآمدترین حال عین در و ترین ساده از . یکیاست گرفته الهام انسان، واقعی عصبی هاي نرون از که

یا به  23واقعی، مدل پرسپترون چند الیه هاي عصب سازي مدل در استفاده براي پیشنهادي هاي چیدمان

 یافته تشکیل خروجی الیه یک و پنهان الیه یک یا چند یا، ورودي الیه یک از می باشد که   MLPاختصار

 اصطالحاً چیدمان این .متصلند بعد هاي الیه نرون تمام به الیه یک هاي نرون تمام ساختار، این در. است

 [5].دهد می تشکیل را کامل اتصاالت با شبکه یک

                                                           
21

 Bidirectional 
22

 Unidirectional 
23

 Multi iayer percepetron 
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  توربين بادمدلسازي منحني توان  -6

ي گسسته، پارامتري، غیرخطی پارامتري یا تصادفی براي بهبود مدلساازي  ها مدلچندین روش با استفاده از 

در زمینه تضمین با تمرکز اصلی بار روي   ها تالشیباً همه این تقراند. با اینحال،  منحنی توان باد توسعه یافته

بهبود تکرارپذیري منحنی توان شرایط سایت کنترل شدند. مطالعه حاضر در رابطه با مدلسازي منحنی توان 

 [7-6]باشد.  یمسایت ویژه ا ست که در آن تاکید بر روي کاهش خطاهاي مطلق و تصادفی 

 ي گسستهها روش -6-1

ي اساتاندارها زي یاک فرآیناد پیوساته باا تقریاب گسساته اسات.        ي گسسته شده شامل مدلساها روش

IEC61400-12-1  وIEC61400-12-2  هماه  اساتاندارها کنناد. در ایان    یماز این روش استفاده ،

هاي گسسته مدلسازي  يورود. توان خروجی با توجه به این اند شدهگسسته  m/s۳.5ي باد در ها سرعت

 شده است. 

 ي پارامتريها روش -6-2

یی هساتند کاه از یاک مجموعاه     پارامترهاا ي پارامتري از مجموعه معادالت ریاضی کاه شاامل   ها روش

ي پاارامتري بطاور کلای از معاادالت خطای، غیرخطای،       هاا  روشآیناد.   یما ي پیوساته بدسات   ها داده

ي ارائه شده در این معاادالت باه طاور کلای از     پارامترهاکنند.  یمي و یا دیفرانسیل استفاده ا چندجمله

شاوند.   یما ي رگرسیون استاندارد مثل به حداقل رساندن خطا و حداکثر احتماال تعیاین   ها روشطریق 

 شوند. یمي عددي هم براي ایجاد مقدار پارامتر استفاده ها روش
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 روش غيرپارامتري -6-3

را  هاا  دادهو اجاازه آرشایو مقادار زیاادي از      اناد  آماده ي اطالعاتی قدرتمند که به تاازگی  ابزارها باوجود

. به جاي فرض  رابطه فیزیکی تحلیلی بین اطالعاات  اند کردهي جدید مدلسازي ظهور ها روشدهند،  یم

کنند و باه   یمي ارائه شده ایجاد ها دادهي غیر پارامتري یک ارتباط مبتنی بر ها روشورودي و خروجی، 

 شوند. یمنامیده  "ي یادگیريها روش " ها روشاین دلیل است که این 

 ي تصادفيها روش -6-4

Anahua  ،Boettcher  وGottschal  چندین مقاله در رابطه با آنالیز تصادفی توان خروجی توربین

اي مارکوف و رفتار دینامیکی سیستم )توربین بااد(   یرهزنجاز تئوري  ها آن. اند کردهباد و سرعت باد ارائه 

)سارعت بااد(. ایان روش منجار باه ایجااد       اند کارده با توجه به یک سیگنال تصادفی یا ورودي استفاده 

شود که مستقل از سطح شدت اغتشاش هستند. اگرچه این روش نسبت به فعاال   یمهاي توانی  یمنحن

ي دیگر نسبت باه  پارامترهاکردن منحنی توان توربین در چند روز برتري دارد اما نقطه ضعفی دارد که 

 شود این مدل در طوالنی مدت غیر قابل اجرا باشد. یم ندارند. این نقطه ضعف باعث TIسرعت باد و 
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. 

 

 ANNجزئيات مدلسازي  -7

( همبستگی بین ورودي و خروجی مدل توربین باار  ii( اطالعات کافی درباره اطالعات بدست آمده )iچون )

قابل یافات   پارامترهایر بسیاري از تأثي تجزیه و تحلیل براي ها حل( راه iii)منحنی توان( غیرخطی است و )

باا الگاوریتم    (MLP) که با عنوان یک پرسپترون چند الیه شناخته شاده اسات )   ANNباشد. به نظر  ینم

 را ببینید(. 1انتشار با استفاده از تکنیک چند ثانیه اجرا شد)شکل 

MLP .این نوع توپولوژي یاک تقریاب جهاانی     دو الیه با توابع فعال سازي خطی مورد استفاده قرار گرفتند

گره در  1۳۳در اولین الیه نیاز دارد تا ایجاد شود. اینکار با تعداد  ها گرهاست. بنابراین توپولوژي تنها به تعداد 

گره در الیه اول بهترین همبستگی بین دقت مدل و ریسک اتصاالت را  4الیه اول تست و نشان داده شد که 

 .دارند
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 [6]يا مرحله(. روش مدلسازي چند 1شکل )                                          

ها  يورودکند. با اینحال اگر تعداد  یمبه طور کلی پرسپترون چند الیه تعدادورودي هاي مورد نظر را ترکیب 

بار ایان،   شاود. عاالوه    یما بیشتر باشد، مقدار اطالعات موررد نیاز براي جلوگیري از آموزش باالتر هم بیشتر 

گیرد. به  یمشود مورد استفاده قرار  یمتر  یچیدهپي اعتبار سنجی هم براي اعتبار اینکه آموزش باالتر ها روش

ي پی ها گامیرهاي مستقل وجود دارد، مدلسازي با متغهمین دلیل، و بخاطر این واقعیت که همبستگی بین 

شود. به عنوان مثال، در اولین قدم، توان خروجی با سرعت باد  یمي( انجام ا مرحلهدر پی )شبیه سازي چند 

بدست آماد تاوان باراي چگاالی متوساط       ANNو چگالی هوا مدلسازي شد. وقتی که راه حل همگرا اولین 

شود. یک شبکه عصبی دیگر با اطالعات توان، اطالعاات سارعت بااد مثال ورودي      یمي تجربی نرمال ها داده

به عنوان مثال شدت آشفتگی در این حالت(. پس از آن، توان دوباره نرمال شد و این شود )  یمآموزش داده 

یرهااي  متغیر بر مدلسازي توان توربین باد انجام شد. ایان مراحال مثال    تأثیرها به منظور متغکار براي همه 

اع هاب مشاخص  مربوطه قابل تکرار و در دسترس هستند. به عنوان مثال، اگر در آینده میدان باد باالي ارتف

بادون داشاتن پروساه تکارار داخلای قابال مدلساازي         پارامترها( این LIDARشود )به عنوان مثال با یک 

 دهد. یمي را توضیح ا مرحلهچند  ANN( دوگام اول فرآیند آموزش 1هستند. شکل )

هاي بااد مجااور    ینتورب، ها دکلمتغیر از  5۳خروجی توربین باد، بیشتر از  ها توانبه منظور مدلسازي درست 

باراي  . یک روش انتخابی قدم به قدم اند شدههاي باد مرجع در نظر گرفته و تست  ینتوربیا بطور مستقیم از 

 6توان فهمیاد کاه    یمي ورودي در نظر گرفته شد. براي مجموعه اطالعات موجود، پارامترهاانتخاب مناسب 

کند که عبارتند از : سرعت بااد   یمهاي توان توربین باد ایجاد  یمنحنپارامتر ورودي سطح خطاي پایینی در 

Nacelle هاا بار روي منحنای     يورود، چگالی هوا، زمان آشفتگی، برش باد، جهت باد و خطاي انحراف. این

 [6]یر دارند تأثتوان 
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 ANNاستفاده از  نتايج  -8

گاره در الیاه مخفای     4( و ANN-6Pورودي ) 6با استفاده از  ANNنتایج بدست آمده با استفاده از مدل 

(ANN-6P با نتایج بدست ) ها از دو مجموعه اطالعاتی مشاابه کاه هار    مقایسه شدند. همه مدلسایر توابع

کدام شامل ده سال اطالعات بودند استفاده کردند. مقایسه مدلی با استفاده از سه مدل متفاوت انجام شاده:  

 ی باتوجه به توزیع سرعت بااد  عت باد و خطاي وزن شده جهانتجسم منحنی توان، محاسبه خطا براي هر سر

  ها. یتسادر 

 

 

 مقايسه منحني توان -9-1

دهاد. نقااط آبای اطالعاات ده      یمبراي را نشان  ها مدل( منحنی توان بدست آمده براي همه 2شکل )

هاي بدست آماده از هار    یمنحندهد.  یمهاي توان را نشان  یمنحندقیقه استفاده شده بري مدلسازي 

. به منظور مقایسه یک منحنی تاوان واحاد از هار مادل،     اند شدهمدل به صورت نقاط سبز نشان داده 

صورت گرفت. در این  ها مدلنرمال سازي چگالی هوا ) براي سایت با متوسط چگالی هوا( براي اجراي 

، 9، پُلای  5ي پارامتري )پُلای  ها دلمشود،  یم( دیده 2حالت مورد استفاده ما و همانطور که در شکل )

Dblexp  لجستیک( مدلسازي سنتی با منحنی توان در تمام رنج سرعت باد دارند مدلK-ANN  و

IEC61400-12-2  کنناد.   یما نتایج بسیار مشابهی ارائهIEC61400-12-2     باه طاور کلای تکارار

یی که در فاصاله بیشاتري از   ها دکلیرها در گدهد چون متغیر وابسته )باد( از اندازه  یمکمتري نشان 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                                    
 (NCTAE2016) یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا               

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب

 

 

کاه   Nacelleي هاا  بادسانج ) کاه از  اناد  شاده شوند، گرفته  یمي دیگر مقایسه ها مدلتوربین باد و با 

 ANNي هاا  مادل کنند(. در نهایت نرمال سازي آشفتگی آلبرزو  یمنزدیک به توربین هستند استفاده 

کنند چاون   یم( براي سرعت باد پیش بینی ارائه شده رنجی از مقادیر توان )بیشتر از مقدار توان واحد

گیرناد بلکاه شاامل     یماین دو مدل نه تنها سرعت باد و چگالی را به عنوان متغیر هاي مستقل درنظر 

ي سارعت بااد )ساطح    پارامترهاا هاي مکمل، سطح آشفتگی براي آشفتگی مدل نرمال شاده و   يورود

 [6].اند شدهارائه  ANNآشفتگی، برش باد، مسیر باد، خطاي انحراف( براي مدل 

 

 [6](. مدلسازي منحنی توان توربین باد2شکل )                                            

 

 

 محاسبه خطا براي هر سرعت باد -9-2

ي دیگر، خطاي محاسبه شده اجرا شد. در معیار خطا: ها مدلبا  ANN به منظور مقایسه عملکرد مدل

 (با توجه به فرمول زیر ارزیابی شدند:MAEخطاي مطلق)( و متوسط MEخطاي متوسط )
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 که در آن :

Pi
 [ است.KW: خروجی توان توربین باد پیش بینی شده بر حسب ] *

Pi[ خروجی توان توربین باد مشاهده )اندازه گیري( شده بر حسب :KW.است ] 

ei : اختالف مقادیر پیش[ بینی و مشاهده شده بر حسبKW.است ] 

N دقیقه استفاده شده براي محاسبات آماري است. 1۳: تعداد اطالعات 

یک اندازه گیري مطلق از لحاظ دقت نیست چون اطالعات خطاهاي پایش بینای    MEمیانگین خطاي 

شود کاه مادل مابهم اسات.      ینم، مانعی ME=0دهد. به عنوان مثال، یک مقدار عالی  ینمشده را ارئه 

باشند. با مقادار   یمبراي جبران یکدیگر  صرفاًعالوه بر آن، به این معنی است که خطاها با عالمت منفی 

یی از مدل خواهد بود )خطاي سیستماتیک(. باه عناوان مثاال،    ها نشانه MEزیادي اطالعات چشمگیر، 

ME  [6]رد.دهد که مدل پدیده را دست کم یا دست باال گی یمنشان 

( مقداري است براي اندازه گیري اینکه چقدر مقادیر پیش بینی شده باه  MAEمتوسط خطاي مطلق )

ها بدون  ینیبدر مجموعه پیش  خطاهامتوسط اندازه  MAEتر هستند.  یکنزدمقادیر اندازه گیري شده 

یک نشانه از ساطح  مدلساازي دقات را نشاان      MAEگیرند. بنابراین  یمدر نظر گرفتن جهت را اندازه 
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ي مختلف منحنی توان آشکار شوند و چاون  ها قسمتدهد. از آنجا که انواع اختالالت ممکن است در  یم

مدلسازي منحنی نه تنها در تمام منحنی توان بلکه در سراسر آن حیاتی و مهم است پس در ابتدا هماه  

 1( نتایج بدست آمده از ساایت شاماره   4( و )3یم. شکل )کن یمي باد منحنی توان را محاسبه ها سرعت

دهند که نسابت سارعت بااد و سارعت بااد ساالیانه ساال         یمدر مدت نرمال کردن سرعت باد را نشان 

 باشند. یم

( داراي حاداقل  ANN-6Pارائاه شاده )   ANN( نشان داده شده است، مادل  3همانطور که در شکل )

ME ي پاارامتري بایااس   هاا  مدلشود که  یمباشد. همچنین مشاهده  یمي باد ها سرعتیباً در همه تقر

ي بااالتر )در تاوان خروجای اسامی(.     هاا  سرعتدر  مخصوصاًي باال هستند، ها سرعتمهمی براي برخی 

( ANN-6Pارائاه شاده )   ANNي بااد، روش  هاا  سارعت یباً همه تقردهد که براي  یم( نشان 4شکل )

ي پاارامتري باه طاور کلای ساطح بااالیی از خطاا را نشاان         ها مدلنتایجی با کمترین سطح خطا دارد. 

تواند بدین صورت بیان  یمباشد. این  یم IEC61400-12-1دهند. مدل با باالترین سطح خطا مدل  یم

ي دیگر که در سرعت باد نزدیاک  ها مدلشود که تنها مدل سرعت باد در مناطق مختلف در مخالفت با 

 [6]گیري شده است. استفاده شوند، اندازه Nacelleبه 

 

 [6]سرعت باد نرمال شده ( براي هر ME( خطاي متوسط)3شکل )

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                                    
 (NCTAE2016) یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا               

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب

 

 

 

 [6]سرعت بار نرمال شده ( براي هر MAE( متوسط خطاي مطلق )4شکل )

 محاسبه خطاي وزن -9-3

با توجه به توزیع سرعت باد بطور متوسط  MAEو  MEشوند،  یمي باد محاسبه ها سرعتوقتی همه 

شود،  یمدیده  2و  1ي ها جدول. همانطور که از اند آمده 2و  1وزن شدند  نتایج سایت ویژه در جدول 

 [6]دهد یم( سطح خطاي کمتري براي هر دو سایت نشان ANN-6Pارائه شد. ) ANNمدل 

 

 WEC#1 [6]. مدلسازي محاسبه خطا براي 1جدول 

 

 WEC#2 [6]. مدلسازي محاسبه خطا براي 2جدول 
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 نتيجه گيري  -9

ورودي براي شناسایی عملکرد توربین باد سایت ویژه ارائه شده اسات. نتاایج    6ي عصبی مصنوعی با ها شبکه

ي پارامتري، غیر پارامتري و گسسته مقایسه شادند. در ایان مطالعاه تاوربین،     ها مدلاین روش مدلسازي با 

ي، احتمال ترکیب ا مرحلهچند  ANNورودي در روش مدلسازي  6نشان داده شد که همبستگی استراتژي 

سارعت بااد در بااالي     ماثالً یرها و کاهش سطح خطا را به دنبال دارد. با داشتن اطالعات بیشاتر)  متغبیشتر 

پیش شود و خطاي کمتري هم  یمهاب، جهت باد و ...(، اطالعات بیشتري هم به راحتی به مدل داده  ارتفاع

هاا در دو ساایت در نظار     يورودکه تعامل کمتار باین   است . این ارائه با توجه به این حقیقت بینی می شود

 است.امکانپذیر  بین هر گام مدلسازي ارائه شده،و توان نرمال شده  ،گرفته شده وجود دارد

دهد که  یمدو الیه به مدل مناسب عملکرد توان توربین باد را نشان  MLPاین نتایج پتانسیل شبکه عصبی 

باشد  عالوه  یمکنند قابل استفاده  یمیی که بر تشخیص عملکرد ضعیف تمرکز ها برنامهبه راحتی با نگهداري 

پارامتر تست شده از لحاط تنوع باین تاوان    5۳از میان  است و اصلیپارامتر  6بر این، نشان داده که انتخاب 

 .اند آمدهخروجی پیش بینی شده و مشاهده شده به دست 
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