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 المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوعاولین کنفرانس بین
 1388 خرداد، تهرانایران، 

 محاسبه انرژی گرمایشی ساختمانها به کمک شبکه عصبی انتشار برگشتی
 

 1محمد حیدری
 

  moh.heidari@yahoo.com؛دانشگاه آزاد اسالمی واحد الیگودرز، مربی1
 
 
 

 چکیده
در این مقاله ابتدا برای یک سـاختمان مسـکونی کـه دارای سیسـتم               

 تدوین شده    باشد انرژی گرمایشی آن توسط برنامۀ       حرارت مرکزی می  
سپس با تغییر پارامترهـای مـوثر در میـزان انـرژی        . محاسبه می شود  

. شـود   گرمایشی ساختمان، مسئله برای حالتهای مختلف تحلیـل مـی         
 ایجاد  Matlabتوسط نرم افزار    انتشار برگشتی   آنگاه یک شبکه عصبی     

برای آموزش این شـبکه از الگـوریتم آمـوزش نظـارت شـده              . میگردد
پـس از آمـوزش شـبکه تعـدادی سـاختمان تحـت             . دشـو   استفاده می 

شرایط مختلف با روش دقیـق و اسـتفاده از هـوش مصـنوعی تحلیـل          
از ایـن مرحلـه بـه بعـد،         . شود  شده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه می       

دیگر نیازی به حل مسئله انرژی گرمایشـی نیسـت و حجـم عملیـات               
 لونبرگ مارکودت   بهترین نتیجه با آموزش   . یابد  کامپیوتری کاهش می  

توان میـزان     با آموزش این شبکه بدون نیاز به محاسبه می        . بدست آید 
انرژی گرمایشی ساختمان را تحت هر شرایط دلخواه دیگری با دقـت             

انتشـار  دهد که شبکه عصبی       نتایج نشان می  . قابل قبول تخمین بزنیم   
 . دبه خوبی توانایی تخمین انرژی گرمایشی ساختمانها را داربرگشتی 

شبکه عصبی انتشار برگشتی، حرارت مرکزی، انرژی       : کلمات کلیدی 
 .گرمایشی ساختمانها

 
  مقدمه

 میلیون تن نفت است که در       80مصرف سالیانه انرژی در ایران معادل       
 درصد از کل انرژی مصرف شده مربوط بـه بخـش مسـکن              40حدود  

ی بـا   استفاده از روش شبکه عصب     با   ]1[حیدری و احمدوند    . می باشد 
. را تخمـین زدنـد    ، انـرژی گرمایشـی سـاختمانها        تابع بنیادی شعاعی  

 درصد رشد 13 ساالنه   1370 تا   1362مصرف انرژی در کشور از سال       
برای پاسخگویی به این نیاز روز افزون تالشهای بسـیاری          . داشته است 

دیگـری نیـز دارد و آن بهبـود          صورت گرفته است اما مسئله راه حـل       
در تحقیقاتی که راجـع بـه روشـهای بهینـه         . ی است بازده مصرف انرژ  

سازی در ساختمان در کشور بحرین که آب و هـوایی مشـابه جنـوب               
تواند با روشهای مانند کاهش تبادل هـوای   معتقدند می کشور ما دارد

بندی دیوارها و     ترموستات، عایق  داخل و خارج ساختمان، تغییر درجه     
هـای دو جـداره در    ز پنجـره سقف از جنس پلی اسـتایرن و اسـتفاده ا   

های فسـیلی    درصد از مصرف انرژی32مطبوع  به میزان  زمینه تهویه
کاهش بار گرمایشی سـاختمان   تیتل و همکارانش روشی برای . کاست

از آنجا که سیستم حـرارت مرکـزی یکـی از سیسـتم            . ]2[ارائه کردند 
رود بنـابراین ایـن نـوع         های متداول گرمایشی در کشـور بشـمار مـی         

یکی از روشهای نو ظهـور در حـل    . گیرد  سیستم مورد بررسی قرار می    
ایـن شـیوه    . مسائل مهندسی، استفاده از شبکه عصبی مصنوعی است       

در مسائل مختلفـی در حیطـۀ مهندسـی بکـار گرفتـه شـده و نتـایج                  
با توجه به افـزایش روز افـزون        . رضایت بخشی نیز در پی داشته است      

ملیات کامپیوتری، اسـتفاده از هـوش       مصرف انرژی و نیاز به کاهش ع      
در این مقالـه از یـک   . ها بسیار مفید است    مصنوعی در این نوع تحلیل    

 جهت تخمین انرژی ساختمانها اسـتفاده   انتشار برگشتی شبکه عصبی   
جهت آموزش شـبکه، بـه تعـدادی سـاختمان تحـت تـاثیر              . می شود 

. اسـت شرایط مختلف که با روش دقیق تحلیل شده باشد مـورد نیـاز              
 با توجه به مشخصات ساختمان و شـرایط       بردار ورودی شبکه عصبی،   

موثر در میزان انرژی مصرفی و بردار هدف با توجه به کد نوشته شده              
جهت محاسبه انرژی مصرفی تشـکیل شـده و سـپس از جعبـه ابـزار                

، جهـت طراحـی و شـبیه سـازی          ]Matlab ]3شبکه عصبی نرم افزار     
در ایـن مقالـه یـک       . شـود   اسـتفاده مـی   انتشار برگشتی   شبکه عصبی   

. شـود    طبقه در تهران، توسط کد نوشته شده تحلیل مـی          3ساختمان  
پس از آموزش شبکه، دیگر نیازی بـه حـل مسـئله انـرژی سـاختمان         

بـدین  . نیست و برای تخمین آن از شبکه عصبی اسـتفاده مـی شـود              
 از. ترتیب حجم عملیات کامپیوتری بنحو چشم گیری کاهش می یابد         

زمان آموزش شبکه و زمـان امتحـان آن نیـز محاسـبه              آنجا که مدت  
در انتشار برگشـتی    گردد نتایج بخوبی بیانگر توانایی شبکه عصبی          می

 .باشد تحلیل مسئله انرژی ساختمان می
 

  محاسبه بار حرارتی ساختمان
بار حرارتی ساختمان در حقیقت میزان حرارتی اسـت کـه بـه طـرق               

توان به اتـالف      شود، که از جمله آن می       رج می مختلف از ساختمان خا   
های ساختمان و یا در نتیجه ورود هوای سـرد خـارج             ت از جداره  رحرا

 . به داخل از طریق نفوذ و تجدید هوا اشاره کرد
 که نرم افزار Carrierبرای محاسبه برای حرارتی ساختمان از نرم افزار     

 . شود های تهویه مطبوع است، استفاده می طراحی سیستم
جهت محاسبه بار حرارتی ساختمان، در اختیار داشتن اطالعات آب و 

همچنین . ضروری است... هوایی و مشخصات ساختمان، مصالح و 
انتقال حرارت در تمام دیوارها، سقف و کف خانه  شود که فرض می

 . یک بعدی است
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 سیستم حرارت مرکزی
 Carrierنـرم افـزار     پس از محاسبات مربوط به بار حرارتی که توسـط           

پذیرد تعیین بار حرارتی به سیستم و محاسبه انـرژی ورودی   انجام می 
به تمام اجزای سیستم جهت برطرف کـردن بـار حرارتـی، از مراحـل               

پایـه اصـلی روش     . رونـد   اصلی شبیه سازی انرژی گرمایشی بشمار می      
با سازی بکار رفته در این مقاله قانون اول ترمودینامیک است که       شبیه

بکارگیری آن برای هر یک از اجزاء می توان به معادالتی دست یافـت              
در ایـن حالـت چهـار معادلـه      . که حالت سیستم را تفسیر مـی کننـد        

آید که هر یک شرایط کارکرد یکی از چهار جزء       دیفرانسیل بدست می  
اصلی، منبع ایجاد گرمایش، لولـه هـای انتقـال آب گـرم، لولـه هـای                 

ی کــه گرمــای آب گــرم را بــه هــوای داخــل برگشــت آب و وســیله ا
مجهـوالت ایـن    . کند  تحلیل می ) رادیاتورها(کند    ساختمان منتقل می  

چهار معادله دیفرانسیل شامل دمای قبل و بعد از بویلر و دمای قبل و              
 اجـزای اصـلی یـک سیسـتم         1در شـکل    . باشند  بعد از رادیاتورها می   

 . ]4[حرارت مرکزی نشان داده شده اند

 
  اجزای اصلی یک سیستم حرارت مرکزی:1شکل

 
       جهــت محاســبه انــرژی مصــرفی ســاعتی از الگــوریتم زیــر اســتفاده  

 :می شود
 .شود  درجه حرارت حداکثر و حداقل مشخص می-1
 تعیین تعداد رادیاتورها بر حسب نوع کنترل که در این تحقیق بـه       -2

 .صورت دستی و یا ترموستاتی میتواند باشد
 یکل سیستم حرارت مرکزی در یک ساعت  تحلیل س-3
اینکـه آیـا      محاسبه درجه حرارت فضای داخل ساختمان و تعیین        -4

اگـر ایـن    . ت بین حداقل و حداکثر قرار دارد و یا خیر         راین درجه حرا  
 میـزان  مینیمم قـرار دارد آنگـاه      درجه حرارت در محدوده ماکزیمم و     

ه ددر ایـن محـدو    اگر درجه حرارت فضای داخل      . انرژی محاسبه شود  
 . تکرار شود تا به نتیجه برسیم4 تا 2قرار ندارد مراحل 

 
 شبکه های عصبی مصنوعی 

ظهور در آنالیز و تحلیل مسائل مهندسی، اسـتفاده    یکی از روشهای نو   
گسترش چشمگیر و روز افزون کاربرد      . از شبکه عصبی مصنوعی است    

انگر ارزش هـای مختلـف علـم و دانـش بیـ      های عصبی در زمینه  شبکه
بــاالی ایــن تکنیــک توانمنــد در محاســبات پیچیــده و دلیــل ادامــه  

شناخت بیولـوژیکی    با تکامل . باشد  تحقیقات در جهت توسعه آنها می     
همچنـین بـا توجـه بـه         مغز و سیستمهای عصـبی  وابسـته بـه آن و           

 های عصـبی در     آوری شبکه   پیشرفت بسیار سریع علوم کامپیوتری، فن     
. ای را پیمـوده اسـت       املی بسیار بـارز و برجسـته      سالهای اخیر سیر تک   

های عصبی قدرتمندی ماننـد انتشـار برگشـتی           بطوریکه امروزه شبکه  
(BP)      و انتشار متقابل  (CP)           و غیره کاربردهـای بسـیار مـوفقی را در

های عصبی مصـنوعی کـه        شبکه. اند  مسائل مختلف از خود نشان داده     
انـد براسـاس      د را نشـان داده    امروزه در کاربردهای فراوانـی ارزش خـو       

اند که از چنـد تـا چنـد هـزار             مدل بیولوژیکی مغز انسان بوجود آمده     
. اند و اندازۀ آنها به پیچیدگی مسـئله بسـتگی دارد            نرون تشکیل شده  

انـد را پـذیرا       شـده   ها را کـه بـه طریقـی خـاص جمـع               نرونها، ورودی 
هسـتند کـه    ای از عناصـر سـاده محاسـباتی           نرونها مجموعه . شوند  می

شود تا روابط پیچیده غیر       قابلیت یادگیری منحصر بفرد آنها باعث می      
هـای عصـبی در مـوارد گونـاگونی از جملـه          از شبکه . خطی را بیاموزد  

بندی شـکلهای مشـابه، انجـام نگاشـت           ها، گروه   ذخیره و بازبینی داده   
سـازی و تعیـین       کلی از مجموعۀ ورودی به مجموعۀ خروجـی، بهینـه         

 یـک نـرون     2در شـکل    . شود  وجود قیود مختلف استفاده می    جواب با   
ها به اندازۀ کافی بزرگ باشند نـرون          اگر ورودی . نشان داده شده است   

در یـک لحظـۀ     . مانـد   فعال شده و در غیر اینصورت غیرفعال باقی می        
های جمع شده در یک نرون به یـک تـابع تحریـک کـه                 خاص ورودی 

یافته و عالئم خروجـی را        قال  کند انت   خروجی مشخصی را محاسبه می    
در حقیقت  . فرستد  ها و یا به خروجی شبکه می        به الیۀ دیگری از نرون    

پــردازی اطالعــات   هــای عصــبی مصــنوعی سیســتم داده    شــبکه
ــی ــند م ــه آن را از   . ]5[باش ــت ک ــیاتی اس ــبکه دارای خصوص ــر ش ه
این خصوصیات شـامل نحـوۀ ارتبـاط        . کند  های دیگر متمایز می     شبکه

های رابـط و      ها، روش آموزش شبکه، نحوۀ تعیین مقادیر وزن       بین نرون 
هـا در واقـع       های رابط بین نـرون      وزن. نوع تابع تحریک هر نرون است     

در یـک   . نشان دهنده اطالعات مورد نیاز شبکه برای حل مسئله است         
هـای    شبکه عصبی هر نـرون وضـعیت مشخصـی داشـته و بـه ورودی              

نرون پاسخ خود را بـه نـرون یـا          عموما هر   . دریافت شده بستگی دارد   
عصبی  بطور کلی خصوصیات یک شبکه    . دارد  نرونهای دیگر ارسال می   

ها، روش آموزش شـبکه   شامل، ساختار شبکه و نحوه ارتباط بین نرون      
. و نحوه تعیین مقادیر وزنهای رابط و تـابع تحریـک  هـر نـرون اسـت        

هـا و بـین       هها و طریقـۀ ارتبـاط در داخـل الیـ            ها در الیه    ترتیب نرون 
هـای عصـبی      بسـیاری از شـبکه    . شود  ها، ساختار شبکه نامیده می      الیه

پاسخ هر واحد، برابـر بـا ورودی اعمـال            دارای یک الیۀ ورودی بوده و       
های الیه میانی، در شبکه چنـد الیـه،           نرون. شده از خارج شبکه است    

ر ها د   بعنوان یک تشخیص دهنده الگو عمل کرده، بنابراین تعداد نرون         
اگـر تعـداد    . ای در قـدرت تعمـیم شـبکه دارد          الیه پنهان، نقش عمده   

توانـد نگاشـت غیـر خطـی بـین            ها کم باشد، شبکه عصبی نمـی        نرون
های الیه میانی بیشتر      اگر تعداد نرون  . ورودی و خروجی منعکس کند    

ای کـه     حد لزوم باشند آنگـاه شـبکه نگاشـت غیـر خطـی پیچیـده               از
هـای جدیـد     یاد گرفته، اما در مقابـل داده     های آموزشی را بخوبی     داده

عملکرد مناسبی ندارند، بعبارتی شبکه قدرت تعمیم خود را از دسـت            
هـا بـه نحـوی        برای غلبه به این مشکالت، یا باید تعداد نرون        . دهد  می

حـد بـرای تولیـد       انتخاب شود که شبکه قدرت کـافی و نـه بـیش از            
کـه   ای   آموزش در مرحله   نگاشت  غیر خطی را داشته باشد و یا اینکه         

کنـد    مـی  های آموزشی   داده) نه یادگیری (شبکه شروع به حفظ کردن      
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 شـامل   3عنوان مثال شبکه نشـان داده شـده در شـکل              به. قطع شود 
 xدر ایـن شـبکه      . های ورودی، خروجی و یک الیه پنهان اسـت          نرون

های مختلـف   های الیه  بردار وزنw و u بردار خروجی،   yبردار ورودی،   
 . شبکه هستند

 
 

  یک شبکه عصبینرون: 2شکل 
 
 

  یک شبکه عصبی دو الیه:3شکل
 

 شبکه عصبی انتشار برگشتی
الگوریتم انتشار برگشتی توسط رامـل هـارت، هینتـون و ویلیـامیز در             

 کارهـای   1982 بیان گردید و بعدها معلوم گردید که پارکر در           1986
هـای انتشـار      در شبکه . رامل هارت را قبال پیش بینی کرده بوده است        

ایـن  . شـود  شده، استفاده مـی  برگشتی از الگوریتم های آموزش نظارت     
. سازی کاهش گرادیـان اسـتوار اسـت         نوع شبکه بر اساس روش بهینه     

یابـد را نشـان       گرادیان با عالمت مثبت، جهتی را که تابع افزایش مـی          
. دکنـ  داده و گرادیان با عالمت منفی جهت کاهش تابع را مشخص می  

در شبکه انتشار برگشتی، تابع مقدار خطا و متغیرهای تـابع، وزنهـای             
 جهت مدل سـازی  شـبکه عصـبی از نـرم افـزار      . ]6[شبکه هستند 

Matlab 3[ استفاده شده است[ . 
 

 های ورودی و خروجی شبکه  داده
 ساختمان در نظر گرفته شده که هر یک از این ساختمانها 30تعداد 

که شامل عایق کاری (ر نوع پوشش ساختمان بوسیله چهار پارامت
 نفوذ هوا در انرژی مصرفی که شامل ، اثر)حرارتی دیوارها، بام وکف 

است، ضریب  چهار وضعیت درزبندی زیاد، کم، متوسط و بدون نفوذ
ظرفیت سیستم که از تقسیم حداکثر توان ایجاد شده توسط سیستم 

ت کنترل رادیاتور به حداکثر اتالف حرارتی بدست می آید و حاال

خروجی و ) ورودیهای شبکه عصبی انتشار برگشتی (معرفی شده اند 
های حاصل از تحلیل این ساختمانها که توسط کد  خروجی شبکه

. شوند آیند بعنوان تابع هدف انتخاب می بدست می ]7[نوشته شده 
 ساختمان دیگر که در مجموعه آموزشی 7پس از آموزش، مشخصات 

نبوده به شبکه داده شده و میزان انرژی مصرفی آنها با شبکه محاسبه 
برای مقایسه، انرژی مصرفی بدست آمده از شبکه عصبی با . گردد می

نیز محاسبه   ساختمان با کد 7مقدار واقعی آن، انرژی مصرفی هر 
  .شود اده می خروجی برای آموزش شبکه استف30از . می شود

 
 ساختار شبکه

ها در الیه ورودی و خروجی از تعداد متغیرهای،  تعداد نرون 
 4در این تحقیق . شود بینی شونده تعیین می بینی کننده و پیش پیش

 نرون در الیه 1و )  متغیر ورودی4دلیل  به(نرون در الیه ورودی 
مخفی  های برای تعیین تعداد الیه. خروجی به دلیل مشابه وجود دارد

برای . و همچنین تعداد نرونها در الیه مخفی قانون دقیقی وجود ندارد
این مسئله با توجه به آنکه تعداد متغیرهای ورودی زیاد نیستند یک 

توان به این  الیه مخفی کافی است هر چند که با سعی و خطا می
 نرون در الیه پنهان برای شبکه انتشار 6همچنین . موضوع رسید

تابع تحریک در الیه ورودی و مخفی . در نظر گرفته می شودبرگشتی 
تابع سیگموئید و در الیه خروجی یک تابع خطی در نظر گرفته 

 . شود می
 

 های شبکه پردازش داده
ها و خروجی آن پردازش  بایست داده برای کارکرد مناسب شبکه می

ع شوند و تاب   نرماالیز می-1 و 1مقادیری ورودی شبکه بین . شوند
نرماالیز کردن مقادیر ورودی . تحریک الیه ورودی، سیگموئید است

 : توسط تابع زیر صورت می پذیرد

)1(                                         1.2
minmax

min −
−

−
=

xx
xxxnorm 

شوند و تابع تحریک خطـی    نرماالیز می1 و 0مقادیر خروجی نیز بین   
ین هدف از این انتقـال،  مهمتر. شود در الیه خروجی در نظر گرفته می 

اصالح توزیع متغیرهای ورودی و خروجی است، بنحـوی کـه خطـای             
 . مدل سازی شبکه کم شود

روابطی که در در این الگوریتم استفاده می شـود بـه شـرح زیـر مـی                  
 :دنباش
  :نتایج محاسبات در الیه پنهان) 1
)2(                                                     iii wxnet ∑= 
)3(                                                      )( ii netfy = 

 f. به ترتیب مقـادیر ورودی و وزنهـای ورودی هسـتند          iwو ixکه  
 .خروجی است که از الیه مخفی بدست می آیدiyتابع تحریک و

  :روجیخنتایج محاسبات در الیه ) 2
)4(                                                   jkik wynet ∑=                     
)5(                                                     )( kk netfo = 

 . زان و نتیجه الیه خروجی استوبه ترتیب مقادیر ا koوjkwکه 
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 دتوابع تحریکی که در الیه های مختلف شـبکه اسـتفاده مـی شـو            ) 3
 : عبارتند از 

)5(              (logsig)                      neti e
netf −+

=
1

1)(                                                

)6(             (tansig)                       net

net

i e
enetf

i

−

−

+
−

=
1
1)(                

)7(             (linear)                              ii netnetf =)( 
  :بدست می آیدیک دوره آموزش خطای که در پایان ) 4
)8(                                 )o1(o)ot(e kkkhk −−=     
) 9(                                    ijkiii we)y1(ye ∑−= 
طای است که از الیه بیرونی خو  خروجیبه ترتیب  keو ktکه
 .خطای الیه مخفی است ieو ست می آینددب

وزنها با استفاده از مقادیر خطای محاسبه شده با استفاده از رابطه ) 5
  : می توانند تغییر کنند11 و 10

)10    (jkikjkjk wyeww ∆βε ++=                           
)11(                               ijiiijij wxeww ∆βε ++= 

تصحیحاتی را  ∆ijwو∆jkw.باشند وزنهای الیه بیرونی میijwکه
نیز به ترتیب نسبت آموزش و  βوα.دهند می در وزنها انجام

 در نظر گرفته β=75.0و α=8.0 در این مقاله  .م هستندومومنت
 .  ضریب تقریب استε.]8[ دمی شو

 12ه ط از رابدتفاتفاق می ادوره آموزش مربع خطا که در یک ) 7
  :ت می آیددسب
)12(                                         2

kk ot5.0e −∑= 
 : بدست می آید13عدد بر اساس رابطه خطای نسبی برای هر ) 7

)13(                                   






 −
=

k

kk

t
)ot(100RE 

 
 آموزش شبکه

منظور از آموزش در شبکه عصبی انتشار برگشتی، تنظیم پارامترهـای         
آمـوزش نظـارت    . آزاد شبکه برای دریافت پاسخ مطلـوب از آن اسـت          

بـردار ورودی و خروجـی دلخـواه        شده به زوجهـایی نیـاز دارد کـه از           
شـود تشـکیل      مربوط به آن، که مجموعا یک زوج آموزشی نامیده می         

معموال یـک شـبکه تحـت تعـدادی از چنـین زوجهـایی              . شده باشند 
به این صورت که، با به کار بردن یـک بـردار ورودی،             . گردد  تربیت می 

دد گر  خروجی شبکه محاسبه و با بردار هدف متناظر خود مقایسه  می           
و تفاوت بین خروجی محاسبه شده و خروجی دلخواه که خطا نامیـده      

گـردد و سـپس       شود به سمت عقب در سراسر شـبکه منتشـر مـی             می
ها مطابق با الگوریتمی که تمایل به حداقل رساندن خطـا را دارد               وزن

با تکـرار ایـن مراحـل خطـای بـین           . شوند  یابند و تنظیم می     تغییر می 
بایست به یک مقدار مجـاز و قابـل قبـول             خروجی حقیقی و هدف می    

شود که شبکه تربیـت شـده         کاهش داده شود و بدین ترتیب گفته می       
نوع تابع تحریکـی کـه در شـبکه          مقدار خطا به  . یا آموزش دیده است   

از ایـن لحظـه بـه بعـد، شـبکه بـرای             . شود بسـتگی دارد     استفاده می 

. شـوند   اده نمی ها تغییر د    شود و وزن    شناخت و تشخیص بکار برده می     
در آموزش نظـارت شـده  از توابـع خطـی، سـیگموئید و یـا تانژانـت                   

 )4شکل. (]9[شود  هیپربولیک استفاده می

 
  توابع تحریک تانژانت سیگموئید، لگاریتم سیگموئید و خطی:4شکل

 
 بر اساس تعداد تکرارهـا    Matlabافزار  معیار توقف آموزش شبکه در نرم     

 جـذر میـانگین مربـع خطاهـا کمتـر            و 5000کـه در حـدود      ) اپوک(
 . شود  در نظر گرفته می−910از
 

 بررسی یادگیری شبکه عصبی مصنوعی 
 Matlabهمان طور که قبال گفته شد برای مدل سازی شبکه از برنامه          

 newff ،newcfهای با توابع  برای اینکار ابتدا شبکه. استفاده شده است
با .  الیه مورد بررسی قرار گرفت     3های یک تا      یه با تعداد ال   newelmو  

 تـک   newelmتوجه به میزان خطاهای حاصله و زمان آموزش، شبکه          
بعنوان مناسبترین شبکه انتخاب گردید، سپس با تغییـر         ) پنهان(الیه  

هـای مطلـوب      هـا در هـر الیـه پنهـان، تعـداد نـرون              دادن تعداد نرون  
یاضـی پیچیـده، جهـت تنظـیم     با توجه به روابـط ر    . گردد  محاسبه می 
 نـرون   6ها، مشخص شـد در حـالتی کـه در الیـه پنهـان                 وزنهای الیه 

وجود  داشته باشد، حالت مطلوبتری نسبت بـه بقیـه حـاالت حاصـل               
 نشـان داده    3با انتخاب توابع تحریک مختلف که در شـکل          . گردد  می

شده، بهترین حالت به ازای حالتی که تابع تحریـک الیـه پنهـان اول               
تابع سیگموئید، و تابع تحریک الیه خروجی تابع خطی انتخاب شـود            

 .]10[ تری حاصل شد نتایج مطلوب
 

 آزمون شبکه عصبی مصنوعی
هـای آموزشـی      هـا، کـارایی آنهـا در مقابـل داده           پس از آموزش شبکه   

مورد ارزیابی قرار   ) قدرت پیش بینی  (و آزمایشی   ) قدرت شبیه سازی  (
یری شبکه، از الگوهـای متعـددی اسـتفاده         برای تعمیم یادگ  . گیرد  می
نتایج حاصل از شـبکه در مقایسـه بـا تحلیـل واقعـی مطلـوب و                 . شد

گـردد بـدون      بدین ترتیب  مالحظه می    . خطاها در حد قابل قبول بود     
بـا  انرژی گرمایشی   آنکه تابع ریاضی بین متغیرها در نظر گرفته شود،          

در جـداول   . شـود   میمحاسبه  انتشار برگشتی   استفاده از شبکه عصبی     
اصـل از   انرژی مصرفی در ساختمان مورد مطالعـه ح         مقدار    4 و   3،  2

انتشـار برگشـتی   نتایج تحلیل به کمک نرم افزار و روش شبکه عصبی   
 حالت، و با سه تابع مختلف جهـت مقایسـه نشـان داده شـده                7برای  

عصـبی توسـط نـرم افـزار مطلـب          زمان تست و آموزش شـبکه     . است  
 .آید بدست می
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 newelmبا تابع انرژی مصرفی  نتایج : 2جدول
رژی نا

 مصرفی
 )دقیق(

انرژی 
  مصرفی

شبکه (
 )عصبی

زمان آموزش 
 )ثانیه(شبکه 

زمان تست 
 )ثانیه(شبکه 

خطا 
 )درصد(

75/352 12/32510/15 01/0 83/7 
38/396 46/3789/18 02/0 52/4 
66/423 44/40512/6 12/0 30/4 
98/472 96/41105/17 09/0 9/12 
91/492 29/48722/10 15/0 14/1 
15/331 64/32161/8 26/0 87/2 
12/453 76/45080/5 01/0 52/0 

 
   newcfبا تابع انرژی مصرفی  نتایج :3جدول 

رژی نا
 مصرفی 

 )دقیق(

رژی نا
 مصرفی 

شبکه (
 )عصبی

زمان آموزش 
 )ثانیه(شبکه 

زمان تست 
شبکه 

 )ثانیه(

خطا 
 )درصد(

75/352 72/334 23/6 02/0 11/5 
38/396 40/358 56/4 04/0 58/12 
66/423 04/404 95/8 2/0 63/4 
98/472 04/440 16/14 06/0 33/6 
91/492 88/452 95/11 26/0 12/8 
15/331 61/321 20/18 30/0 88/2 
12/453 69/442 78/5 01/0 30/2 

 
   newffا تابع انرژی مصرفی ب نتایج :4جدول 

 
 
 
 

، newelm مقایسه نتایج حاصل از تحلیل شبکه عصبی با توابع :5جدول 
newff و newcf 

ساختار 
 شبکه

متوسط درصد 
 خطا

متوسط زمان 
 )ثانیه(آموزش 

متوسط زمان 
 )ثانیه(تست 

newelm 86/4 51/11 11/0 
newcf 56/5 68/11 147/0 
newff 97/5 15/12 22/0 

 
 نتیجه گیری

در ایــن مقالــه از شــبکه عصــبی انتشــار برگشــتی بــه عنــوان روشــی 
اسـتفاده شـده    رژی مصرفی یک سـاختمان      ناجایگزین برای محاسبه    

با دقت در نتایج بدست آمده، مشـاهده مـی شـود کـه خطـای                . است
بــوده و ســرعت و توانــایی )  درصــد5کمتــر از (شــبکه قابــل قبــول  

شبکه بسیار  انرژی مصرفی   دگیری و همچنین کارایی آن در تخمین        یا
از دیگر مزایای این روش کـم کـردن حجـم و زمـان انجـام                . باال است 
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انرژی 
صرفی م
 )دقیق(

انرژی 
مصرفی  

شبکه (
 )عصبی

زمان آموزش 
)ثانیه(شبکه 

زمان تست 
شبکه 

 )ثانیه(

خطا 
 )درصد(

75/352 12/348 75/9 1/0 31/1 
38/396 74/351 13/6 02/0 26/11 
66/423 74/385 14/13 35/0 95/8 
98/472 42/428 23/16 18/0 42/9 
91/492 41/471 20/12 19/0 36/4 
15/331 03/323 18/13 06/0 45/2 
12/453 13/448 45/14 51/0 10/1 
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