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مرت   برار در کرب ه    بینري ممممران قی   مبتني بر مدیریت تقاضا بررای یری    MIMOمدلسازی سیستم  :رساله عنوان
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 787 ات:صفح تعداد                       71/77/7931 دفاع: تاریخ                     فني مهندسي :دانش ده

بینري مجرمای    کننده   تولیدکننده سبب کده تا یی  ن مصرفمابیاطالعات در کب ه موکمند انتقال د طرفه  :چ یده

عرال ه برر ایرن، اصرون ایرن      قبول باکد.  غیرقابلکنندگان،  مای کرکت گیری عنوان د  کاخص اصلي در تصمیم بهما  آن

منرد  نیاز در مقایسه با د ره زماني بلند مدت   میان مدت، بیني در د ره زماني کوتاه مدت یی مساله ییچیدگي برای 

بیني ممممران قیمرت      به ممین دلیل در این رساله سیستم چند  ر دی چند خر جي برای یی  .دقت بیشتری است

کده اسرت. بررای    ما ییشنهاد  با در نظر گرفتن ممبستگي بین آن یک ر ز الي یک مفته در د ره زماني کوتاه مدتبار 

یردازش کننرده، موترور یرادگیری   الگروریتم      ل یی رسیدن به این مدف مدل ییشنهادی به سه زیر بخ  اصلي کام

مرا ییشرنهاد کرده اسرت. در      بهبود عمل ررد آن  برایی مختلفي ما ر شکده که در مر زیر بخ   کننده تقسیم تنظیم

بخ  ا ل از بسته تبدیل موجک   الگوریتم انتخاب بهترین داده ییشنهادی برای کام  نویممای سیگنال قیمت   بار 

ی زائد   در بخ  د م از کب ه برردار یشرتیبان غیرخطري ییشرنهادی در سراختار چنرد  ر دی چنرد        ما داده  حذف 

سرازی   در بخ  سروم از الگروریتم بهینره    تاًینهاخر جي برای در نظر گرفتن ممبستگي بین د  سیگنال قیمت   بار   

کب ه بردار یشتیبان استفاده کرده   ، بایاس   ضرایب جریمه درما  زنجهت انتخاب بهترین یارامترمای کنترلي کامل 

ر ز  تواند با توجه به تغییرات قیمت در ساعات مختلف یرک کربانه   کننده مي ، مصرفدر کب ه موکمند است. ممچنین

در این رساله به مسرلله مردیریت سرمت تقاضرا در کرب ه       بنابراین. اقدام نماید نسبت به جابجایي الگوی مصرف خود

صورت یرک   مای مختلف بار مبتني بر قیمت به کده است. مدل ر الگوی مصرفي بار یرداختهموکمند   تلثیریذیری آن ب

کننده در یک د ره زماني مشخص  سازی بهترین رفتار مصرف ی ییشنهاد کده که در طي فرآیند بهینهساز نهیبهمسلله 

ریت سرمت تقاضرا در   بیني چند  ر دی چند خر جي ییشرنهادی   مردل مردی    . در آخر، ر ش یی گردد مياستخراج 

انرد.   کده موردبحر    بررسري قرارگرفتره    اساس معیارمای معرفي مای زماني مختلف بر بازارمای برق  اقعي برای د ره

بینري، از معیارمرای عرددی مبتنري برر خطرا اسرتفاده کرده اسرت. در           مرای یری    برای مقایسه عمل رد   دقت ر ش

جود در مقانت  جود داکته است، نتایج نشان از بهترر کردن دقرت    مای مو مایي که ام ان مقایسه با سایر ر ش بخ 

مردیریت سرمت تقاضرا منجرر بره      اعمرال  ممچنین  تر سمت تقاضا دارد. یابي به الگویي بهتر   دقیق بیني   دست یی 

   بیني کده است. بهبود ضریب بار   دقت یی 

چند خر جي، مدیریت سمت تقاضا، تبدیل موجک، بیني ممممان  قیمت   بار، سیستم چند  ر دی  یی : ما اژه کلید

 سازی، کب ه موکمند. الگوریتم بهترین داده، بهینه
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 181 ..............................................................................................................................................................................مقدمه -1-1
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 مبانی نظری پژوهش: دومفصل 

 117 ..............................................................................................................................................................................مقدمه -2-1
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 QOABCError! Bookmark not افتهیبهبود و MIMO-LSSVM-II، WPT، GMI شبکه بر یمبتن ینیب شیپ( ج
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 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................................. یبند جمع -3-7
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 ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 QOABCError! Bookmark افتهیبهبود و MIMO-LSSVM-II، WPT، GMI شبکه بر یمبتن ینیب شیپ -4-4
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 TV-SABCError! Bookmark افتهیبهبود و NLSSVM، FWPT، CMI یبیترک شبکه بر یمبتن ینیب شیپ -4-5
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 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................................. یبند جمع -4-7

 

گیری و پیشنهادات نتیجه: پنجمفصل 
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 ها و مراجع پیوست
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 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ داده انتخاب تمیالگور -ج سینو یپ

 .FWPT .............................................................................. Error! Bookmark not defined موجک لیتبد -د سینو یپ
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 ها فهرست جدول

 صفحه                                                        جدول عنوانشماره و 

 

 184 ........................................................................................................ شمندهو شبکه و یسنت ستمیس نیب سهیمقا: 1-1 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................. هوشمند ستمیس یبرا بار تیریمد یایمزا: 1-2 جدول

 !Errorتقاضا سمت تیریمد و ارب و متیق همزمان مدت کوتاه ینیب شیپ یبرا رساله یشنهادیپ یها روش: 1-3 جدول

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................................... برق یبازارها در آن انواع و بار تیریمد سهم: 2-3 جدول

 Error! Bookmark notیورود کسانی طیشرا با ایاسپان بازار یراب یانتخابات یها تمیالگور عملکرد سهیمقا: 1-4 جدول

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................... ایاسپان برق بازار یبرا MAPE محاسبه از حاصل جینتا: 2-4 جدول

موجک-یعصب شبکه و یعصب شبکه ،یشنهادیپ یها روش اساس بر هفته و روز کی یبرا ینیب شیپ جینتا: 3-4 جدول

 ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 Error! Bookmarkایاسترال برق بازار در ینیب شیپ یبرا بانیپشت بردار شبکه بر یمبتن یها روش سهیمقا: 4-4 جدول

not defined. 
 Error! Bookmarkایاسترال برق بازار در NSW التیا یبرا درصدی خطای مطلق قدر میانگین اریمع مقدار: 5-4 جدول

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined . وانگلندین برق زاربا یبرا درصدی خطای مطلق قدر میانگین اریمع مقدار: 1-4 جدول

 یبررس منظور به ها آن مختلف یها بیترک از استفاده و MAPE اریمع اساس بر یشنهادیپ یها روش سهیمقا: 7-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... داده انتخاب و گنالیس هیتجز یها روش عملکرد

 PJMError! Bookmark not برق بازار در ینیب شیپ خطا بر یمبتن یآمار لیتحل و هیتجز از حاصل جینتا: 8-4 جدول

defined. 
 !MAPEError اریمع اساس بر NSW قبر بازار در یعصب شبکه روش و یشنهادیپ روش یعدد سهیمقا: 1-4 جدول

Bookmark not defined. 
 !MAPEError اریمع اساس بر NSW برق بازار در یعصب شبکه روش و یشنهادیپ روش یعدد سهیمقا: 11-4 جدول

Bookmark not defined. 
 یرو بر LSSVM-MIMO-II و یبیترک یخروج چند یورود چند روش اعمال از آمده دست به یعدد جینتا: 11-4 جدول

 .MAPE ...................................................................... Error! Bookmark not defined اریمع اساس بر NSW برق بازار

 یرو بر LSSVM-MIMO-II و یبیترک یخروج چند یورود چند روش اعمال از آمده دست به یعدد جینتا: 12-4 جدول

 .MAPE ...................................................................... Error! Bookmark not defined اریمع اساس بر NSW برق بازار
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 .X ..................... Error! Bookmark not defined هدف و Ym یورود ریمتغ نیب یاشتراک احتمال عیتوز -1-الف جدول

 Error! Bookmark notیشنهادیپ یساز نهیبه یها روش با نمونه آزمون تابع از آمده دست به جینتا: 1-و جدول

defined. 
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 صفحه                                                        شکل عنوانشماره و 

 

 رقابت( د و یفروش عمده بازار در رقابت( ج دار،یخر انحصار( ب عمودی، کپارچهی( الف برق، بازار یعمل یها مدل: 1-1 شکل

 183 .......................................................................................................................................................................................... کامل

 185 ................................. هوشمند شبکه( ب و یسنت ستمیس( الف هوشمند، شبکه و یسنت ستمیس ساختار سهیمقا: 2-1 شکل

 185 ...................................................................................... هوشمند شبکه مثلث مفهوم یریگ شکل در مؤثر عوامل: 3-1 شکل

 111 .................................................................... قدرت ستمیس تیریمد بر اتقاض سمت ییپاسخگو یها برنامه نقش: 4-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................. یمصنوع هوش بر یمبتن ینیب شیپ یها تمیالگور یکل ساختار: 1-2 شکل

 Error! Bookmark notداده نیبهتر انتخاب اساس بر آن یکدگذار نحوه و یبند بسته تمیالگور عملکرد: 2-2 شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................................ لتریف( ب و یبند بسته( الف تمیالگور عملکرد سهیمقا: 3-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... مرتبط ریغ و مرتبط یاه داده مفهوم: 4-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... یتقابل تابع اساس بر انتخاب و عیتوز: 5-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................... کننده پردازش شیپ یها روش یبند دسته: 1-2 شکل

 !Errorیفاز موجک یعصب( د و موجک یعصب( ج ،یفاز یعصب( ب ،یعصب شبکه( الف ساختار سهیمقا: 7-2 شکل

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................................................ کننده ینیب شیپ یها روش یبند دسته: 8-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................ بار ییپاسخگو در متیق بر یمبتن یگذار متیق یها روش انواع: 1-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ بار تیریمد یبند میتقس: 11-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................... تکرار و یهمبستگ ازنظر نمونه یها داده نیب ارتباط نحوه: 1-3 شکل

 .C ................... Error! Bookmark not defined مجموعه و{ x1, x2, x3, x4} نمونه چهار یبرا ون نمودار: 2-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................ تکرار سطح کاهش انیب منظور به ون نمودار شینما: 3-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................ داده انتخاب در یشنهادیپ تمیالگور یروندنما: 4-3 شکل

 Error! Bookmark notداده انتخاب در یشنهادیپ یگیهمسا-یشرط یآنتروپ روش عملکرد نحوه: 5-3 شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............................ فرکانس و زمان حوزه در مادر موجک تابع از نمونه چند: 1-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .... مختلف سطوح در موجک لیتبد کمک به گنالیس کی هیتجز شینما: 7-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................ گسسته موجک لیتبد در گذر باال و گذر نییپا لتریف نحوه: 8-3 شکل

نمونه گنالیس کی یبرا موجک هیتجز لتریف بانک( ب) همزمان صورت به گذر نییپا و باالگذر لتریف نحوه( الف: )1-3 شکل

 ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
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 تکرار و یبردار نمونه بیضرا عنوان به n و m مختلف ریمقاد با (F-T نمودار) زمان و فرکانس حوزه نیب ارتباط: 11-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................... لتریف بانک در

 نییپا و باالگذر لتریف( ج و فرکانس حوزه به لیتبد نحوه( ب گنال،یس بیترک و هیتجز در یلتریف بانک( الف: 11-3 شکل

 .s ............................................................................... Error! Bookmark not defined و ξ و ζ یپارامترها ساسا بر گذر

 .Error! Bookmark not defined ................................. جداکننده صفحات کمک به ها داده یجداساز نحوه: 12-3 شکل

 ریمتغ گرفتن نظر در و  شعاع با ها داده برازش در NLSSVM ریپذ کیتفک بانیپشت بردار شبکه عملکرد نحوه: 13-3 شکل

 .ζ ...................................................................................... Error! Bookmark not defined شعاع به محدوده از خارج هیپا

 .Error! Bookmark not defined ................................................... غذا منبع نیبهتر افتنی در زنبورها رفتار: 14-3 شکل

 .ABC .......................................................... Error! Bookmark not defined استاندارد الگوریتم( کد شبه: )15-3 شکل

 .μ .................. Error! Bookmark not defined پارامتر تغییر ازای به لجستیک تابع شدگی دوشاخه نمودار: 11-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................... یسراسر یجستجو اساس بر پاسخها تیهدا و ارتقا: 17-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........... معلق تیجمع و یزمان ریمتغ بیضرا بر یمبتن تمیالگور فلوچارت: 18-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................... کننده مصرف یبرا بار تیریمد اعمال با متیق راتییتغ: 11-3 شکل

 محدوده و P1 یاحتماالت تابع با 1 هیناح بار، لیپروف نرمال عیتوز: 21-3 شکل  1 [ ]I      ، تابع با دو هیناح 

 محدوده و P2 یاحتماالت   2 [ 2 ( ),( ) 2 ]I             یاحتماالت تابع با سه هیناح و P3 محدوده و 

   3 [ 3 ( 2 ),( 2 ) 3 ]I             ............................................................. Error! Bookmark not defined. 

 بار( و و بار شیافزا( ه ،یانرژ حفظ( د بار، ییجابجا ای فتیش( ج ،یافتادگ ای دره حذف( ب ،ییزدا کیپ( الف: 21-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................................... ریپذ انعطاف

 .Error! Bookmark not defined .............................................. متیق ینیب شیپ یبرا یشنهادیپ یروندنما: 22-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................. بار تیریمد و شده ارائه ینیب شیپ سیستم کلی ساختار: 23-3 شکل

 !Errorهوشمند شبکه در بار و متیق همزمان ینیب شیپ یبرا یخروج چند یورود چند تمیالگور فلوچارت: 24-3 شکل

Bookmark not defined. 
 !Errorیزمان نمونه 211 با ACF ای یهمبستگ خود( ب و ایاسپان 2118 سال یبرا یساعت متیق راتییتغ( الف: 1-4 شکل

Bookmark not defined. 
 2118Error! Bookmark not یال 2111 یها سال در ایاسپان قدرت ستمیس توسعه و اتصاالت نحوه: 2-4 شکل

defined. 
 Error! Bookmarkایاسپان بازار متیق گنالیس یرو بر موجک لیتبد و موجک لیتبد بسته عملکرد سهیمقا: 3-4 شکل

not defined. 
(3،1) کد ای 7 گره مشخصات به نمونه گنالیس راست سمت ،نمونه درخت جادیا و موجک لیتبد بسته اعمال: 4-4 شکل

 ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
(3،2) کد ای 1 گره مشخصات به نمونه گنالیس راست سمت شانون، یآنتروپ روش با شاخه نیبهتر نییتع: 5-4 شکل

 ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
[ب سینو یپ 4 مقاله] ها روش ریسا با سهیمقا در یشنهادیپ روش یبرا MAPE اریمع افتهیبهبود مقدار سهیمقا: 1-4 شکل

 ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
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 پردازش شیپ ستمیس و نیاسیبا-بانیپشت بردار شبکه بر یمبتن روش با ایاسپان برق بازار یبرا ینیب شیپ جهینت: 7-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................. یهفتگ ینیب شیپ( ب و روزانه ینیب شیپ( الف افته،ی توسعه کننده

 ACFError! Bookmark not مدل( ب و 1311 نیفرورد یبرا رانیا برق بازار روزانه متیق راتییتغ(الف: 8-4 شکل

defined. 
 Error! Bookmark notاتییجز و نیتخم گنالیرسیز بیضرا استخراج و موجک لیتبد اعمال جهینت: 1-4 شکل

defined. 
اتییجز و نیتخم گنالیرسیز بیضرا استخراج و موجک لیتبد اعمال اساس بر متیق گنالیس مانده یباق: 11-4 شکل

 ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 Error! Bookmarkایاسترال برق بازار در New South Wales (NSW) التیا برق عیتوز اتصاالت نحوه: 11-4 شکل

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ......................... 2111 سال اول ماه دو یبرا بار و متیق ینیب شیپ روند: 12-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ وانگلندین برق شبکه و بازار ساختار: 13-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........... ساعته 24 دوره وانگلندین برق بازار در بار و متیق ینیب شیپ روند: 14-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........ ساعته 118 دوره وانگلندین برق بازار در بار و متیق ینیب شیپ روند: 15-4 شکل

 !Errorوانگلندین بازار ساعته 24 یزمان دوره در گرفته انجام ینیب شیپ یبرا یسیماتر پراکنش نمودار: 11-4 شکل

Bookmark not defined. 
 !2111Error سال ایاسترال برق بازار از کسانی یها هداد یبرا داده انتخاب تمیالگور دو عملکرد سهیمقا: 17-4 شکل

Bookmark not defined. 
 .NYISO ........................................ Error! Bookmark not defined برق بازار شده انجام معامالت حجم: 18-4 شکل

( ج بار، ACF مدل( ب بار، یساعت راتییتغ( الف ،NYISO برق بازار یبرا بار و متیق یها گنالیس راتییتغ: 11-4 شکل

 Error! Bookmark notبار و متیق گنالیس دو نیب یهمبستگ( ه و متیق ACF مدل( د مت،یق یساعت راتییتغ

defined. 
( سبز) نیچ نقطه مت،یق یواقع گنالیس مقدار( یآب) وستهیپ خط ،NYISO برق زاربا یبرا متیق روزانه ینیب شیپ: 21-4 شکل

 !MIMO-LSSVM-IIError روش ینیب شیپ جهینت( قرمز) نیچ خط و MIMO-LSSVM-I روش ینیب شیپ جهینت

Bookmark not defined. 
 نیچ نقطه مت،یق یواقع گنالیس مقدار( یآب) وستهیپ خط ،NYISO برق ازارب یبرا متیق یهفتگ ینیب شیپ: 21-4 شکل

MIMO-LSSVM-II روش ینیب شیپ جهینت( قرمز) نیچ خط و MIMO-LSSVM-I روش ینیب شیپ جهینت( سبز)

 ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
( سبز) نیچ نقطه مت،یق یواقع گنالیس مقدار( یآب) وستهیپ خط ،NYISO برق بازار یبرا بار روزانه ینیب شیپ: 22-4 شکل

 !MIMO-LSSVM-IIError روش ینیب شیپ جهینت( قرمز) نیچ خط و MIMO-LSSVM-I روش ینیب شیپ جهینت

Bookmark not defined. 
( سبز) نیچ نقطه مت،یق یواقع گنالیس مقدار( یآب) وستهیپ خط ،NYISO برق بازار یبرا بار یهفتگ ینیب شیپ: 23-4 شکل

 !MIMO-LSSVM-IIError روش ینیب شیپ جهینت( قرمز) نیچ خط و MIMO-LSSVM-I روش ینیب شیپ جهینت

Bookmark not defined. 
 !MIMO-LSSVM-IIError و MIMO-LSSVM-I روش دو یبرا ینیب شیپ یخطا از حاصل عیتوز: 24-4 شکل

Bookmark not defined. 
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 .PJM ............................................... Error! Bookmark not defined شبکه پوشش تحت ینواح از یینما: 25-4 شکل

( ج بار، ACF مدل( ب بار، یساعت راتییتغ( الف ،PJM برق بازار یبرا بار و تمیق یها گنالیس راتییتغ: 21-4 شکل

 Error! Bookmark notبار و متیق گنالیس دو نیب یهمبستگ( ه و متیق ACF مدل( د مت،یق یساعت راتییتغ

defined. 
( سبز) نیچ نقطه مت،یق یواقع گنالیس مقدار( یآب) وستهیپ خط ،PJM رقب بازار یبرا متیق روزانه ینیب شیپ: 27-4 شکل

 !MIMO-LSSVM-IIError روش ینیب شیپ جهینت( قرمز) نیچ خط و MIMO-LSSVM-I روش ینیب شیپ جهینت

Bookmark not defined. 
( سبز) نیچ نقطه مت،یق یواقع گنالیس مقدار( یآب) وستهیپ خط ،PJM قبر بازار یبرا متیق یهفتگ ینیب شیپ: 28-4 شکل

 !MIMO-LSSVM-IIError روش ینیب شیپ جهینت( قرمز) نیچ خط و MIMO-LSSVM-I روش ینیب شیپ جهینت

Bookmark not defined. 
 جهینت( سبز) نیچ نقطه مت،یق یواقع گنالیس مقدار( یآب) وستهیپ خط ،PJM برق بازار یبرا بار روزانه ینیب شیپ: 21-4 شکل

 !MIMO-LSSVM-IIError روش ینیب شیپ جهینت( قرمز) نیچ خط و MIMO-LSSVM-I روش ینیب شیپ

Bookmark not defined. 
( سبز) نیچ نقطه مت،یق یواقع گنالیس مقدار( یآب) وستهیپ خط ،PJM برق بازار یبرا بار یهفتگ ینیب شیپ: 31-4 شکل

 !MIMO-LSSVM-IIError روش ینیب شیپ جهینت( قرمز) نیچ خط و MIMO-LSSVM-I روش ینیب شیپ جهینت

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmarkاول نوع با سهیمقا در دوم نوع روش یابر FMSE و MAPE اریمع افتهیبهبود مقدار: 31-4 شکل

not defined. 
 یخطا( ب) و( الف) ،PJM برق بازار در موردمطالعه روش دو یبرا ینیب شیپ از حاصل خطا عیتوز نحوه: 32-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................... یهفتگ ینیب شیپ یخطا( د) و( ج) و روزانه ینیب شیپ

 و یواقع گنالیس مقدار یآب وستهیپ خط ،NYISO برق بازار در مارس ماه اول هفته یبرا متیق ینیب شیپ: 33-4 شکل

 Error! Bookmark notمتیق یهفتگ ینیب شیپ( ب) و متیق روزانه ینیب شیپ( الف) شده، ینیب شیپ مقدار قرمز نیچ خط

defined. 
 نیچ خط و یواقع گنالیس مقدار یآب وستهیپ خط ،NYISO برق بازار در مارس ماه اول هفته یبرا بار ینیب شیپ: 34-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...... بار یهفتگ ینیب شیپ( ب) و بار روزانه ینیب شیپ( الف) شده، ینیب شیپ مقدار قرمز

 !Errorبار و متیق همزمان ینیب شیپ یبرا قبل سمت در روش دو و یشنهادیپ روش یعدد مقدار سهیمقا: 35-4 شکل

Bookmark not defined. 
 و یواقع گنالیس مقدار یآب وستهیپ خط ،PJM برق بازار در March ماه لاو هفته یبرا متیق ینیب شیپ: 31-4 شکل

 Error! Bookmark notمتیق یهفتگ ینیب شیپ( ب) و متیق روزانه ینیب شیپ( الف) شده، ینیب شیپ مقدار قرمز نیچ خط

defined. 
 نیچ خط و یواقع گنالیس مقدار یآب وستهیپ خط ،PJM برق بازار در March اهم اول هفته یبرا بار ینیب شیپ: 37-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...... بار یهفتگ ینیب شیپ( ب) و بار روزانه ینیب شیپ( الف) شده، ینیب شیپ مقدار قرمز

PJM برق بازار در بار و متیق همزمان ینیب شیپ در یقبل روش دو و یشنهادیپ روش یعدد مقدار سهیمقا: 38-4 شکل

 ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
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( ج بار، ACF مدل( ب بار، یساعت راتییتغ( الف ،NSW برق بازار یبرا بار و متیق یها گنالیس راتییتغ: 31-4 شکل

 Error! Bookmark notبار و متیق گنالیس دو نیب یهمبستگ( ه و متیق ACF مدل( د مت،یق یساعت راتییتغ

defined. 
 ینیب شیپ مقدار قرمز نیچ خط و یواقع گنالیس مقدار یآب وستهیپ خط ،NSW برق بازار در متیق ینیب شیپ: 41-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................. متیق یهفتگ ینیب شیپ( ب) و متیق روزانه ینیب شیپ( الف) شده،

 شده، ینیب شیپ مقدار قرمز نیچ خط و یواقع گنالیس مقدار یآب وستهیپ خط ،NSW برق بازار در بار ینیب شیپ: 41-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................................. بار یهفتگ ینیب شیپ( ب) و بار روزانه ینیب شیپ( الف)

 Error! Bookmarkمختلف یورود یها داده ابعاد با روزانه ینیب شیپ یبرا برنامه یاجرا از حاصل جینتا: 42-4 شکل

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .................................. بار تیریمد یساز نهیبه مسأله اعمال با بار لیپروف: 43-4 شکل

 !Errorبار تیریمد تقابل گرفتن نظر در با هوشمند شبکه در بار و متیق ینیب شیپ یبرا یشنهادیپ ساختار: 44-4 شکل

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ......................... بار با آن رابطه و متیق ییزدا کیپ در بار تیریمد ریتأث: 45-4 لشک

 بعد بار نرمال عیتوز( ج و بار تیریمد از قبل بار نرمال عیتوز( ب روز، شبانه کی طول در بار تیریمد ریتأث( الف: 41-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................... ربا تیریمد از

 از بعد بار نرمال عیتوز( ج و بار تیریمد از قبل بار نرمال عیتوز( ب هفته، کی طول در بار تیریمد ریتأث( الف: 47-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................................... بار تیریمد

 .Error! Bookmark not definedبار تیریمد اعمال از قبل بار گنالیس یبرا بانیپشت بردار شبکه آموزش: 48-4 شکل

 .Error! Bookmark not definedبار تیریمد اعمال از قبل بار گنالیس یبرا بانیپشت بردار شبکه آموزش: 41-4 شکل

 SpambaseError! Bookmark نمونه آزمون داده یرو بر داده انتخاب مختلف یها روش از حاصل جینتا: 1-ج شکل

not defined. 
 یپارامترها اساس بر موجک لیتبد با شده هیتجز یها فرکانس( ب و زمان حوزه در یاصل نمونه گنالیس( الف: 1-د شکل

ζ=6, ξ =7, s=2 ............................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ....................... 11 یال 1 اسیمق سطوح یبرا شده محاسبه موجک لیتبد: 2-د شکل

 .Error! Bookmark not defined ................ آمده دست به یها گنالیس ریز اساس بر شده یبازساز گنالیس: 3-د شکل
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  فهرست عالئم اختصاری

 مفهوم یا توضیح عالمت اختصاری
ABC Artificial Bee Colony 

ACO Ant Colony Optimization  

ANFIS Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System 

ANN Artificial Neural Network 

ARIMA Auto Regressive Integrated Moving Average Model 
CMI Conditional Mutual Information 

CPP Critical-peak Pricing 

CV Cross Validation 

DLC Direct Load Control 

DR Demand Response 
DSM Demand Side-Managment 
DTR Peak-Time Rebate 

ELM Extreme Learning Machine 

ESD Error Standard Deviation 

FMSE Forecast Mean Square Error 

GARCH Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity  
GMI Generalized Mutual Information 

GPR Gaussian Process Regression 

IRWLS Iterative Reweighted Least Square 

KKT Karush–Kuhn–Tucker 

LOO Leave-One-Out 

LSSVM Least Square SVM 

LSSVM Least Squares Support Vector Machine 

LSSVM-B Least Squares Support Vector Machine-Bayesian model  

MAE Mean Absolute Error 

MAPE Mean Absolute Percentage Error 
MI Mutul Information 

MIMO Multi Input Multi Output 
MLP Multi-Layer Perceptron 

NLSSVM Nonlinear Least Square Support Vector Machine 

NSW New South Wales 

NYISO New York Independent System Operator  

OBL Opposition-Based Learning 

OL Orthogonal Learning  

OPN Opposite Point Number 

PDC Price Duration Curve 

PLSSVM PSO based on LSSVM 

PSO Particle Swarm Optimization 

QOABC Quasi-Oppositional Artificial Bee Colony 

RMSE Root Mean Square Error 

RTO Regional Transmission Organization 

S-OLABC Self-adaptive Orthogonal Learning Artificial Bee Colony 

SVM Support Vector Machine 

ToU Time-of-Use 

TV-SABC Time-Varying coefficients and Stumble generation operator in ABC 

WNN Wavelet Neural Network 

WPT Wavlet Packet Transform 



081 

 

 

 

 

 :فصل اول

 کلیات پژوهشمفاهیم و 

  



080 

 

 مقدمه -1-1

ایجادمحیطیامنازنظراقتصاديوکاراییباقدرت، هاي سیستمامروزهباتوسعهومدرنیزهشدن

هايطراحانوفعاالنبازاربرقاست.اینترینچالشهايمحیطییکیازمهمدرنظرگرفتنآالیندگی

نابعتجدیدپذیر،کنترلتوانعواملسببگشتهتابرنامهریزانازتمامیخدماتفعلی)ازجمله،نفوذم

بینی،مدیریتبرداريسیستمرزرو،پایداريسیستمقدرت،نفوذخودروهايالکتریکی،پیشراکتیو،بهره

بردارياستفادهنمایند.بانگاهیبهگذشتهوسیرتکاملیبازارهادربهرهباروغیره(باحداکثرپتانسیلآن

بازاربرقفرآ برقمشخصمی بهشبکههوشمندمنتهییندپیچیدهشودکه امروزه تا سپريکرده ايرا

کنندهوتولیدکنندهدوطرفهبودهکهمنجربهشود.درساختارشبکههوشمندانتقالاطالعاتبینمصرف

مدل و قوانین میتوسعه برق بازار در پیشین برهاي هوشمند شبکه دیگر، مفهومی به اساسشود.

برايهربنگاهیاهايخودشکلدسترسیآزادبرايزیرمجموعهارتباطات،فناوريو گرفتهاست.اصوالً

پیش اقتصادي لحاظ به بازاري هر ازشرکتدر آن، سوددهی در دخیل پارامترهاي آینده رفتار بینی

ترقیمتبرقوآید.برايفعاالنبازاربرقدرشبکههوشمندتخمیندقیقهاياصلیبهشمارمیاولویت

ارتباطبینقیمتومصرفگونهمیزانتقاضايانرژيبه اهمیتویژهايکه گیرد، قرار مدنظر ايکننده

مصرف دسترسی دلیل به میدارد. اپراتور سوي از اطالعات به خودکننده مصرفی بارهاي بر تواند

بآنرادرمقیاسحلاقتصاديمناستوانباراهمدیریتنماید.ازسوییدیگربرقکاالییاستکهنمی

منظوربرقراريبینیقیمتوتقاضابهشودتامسألهپیشبزرگذخیرهنمودواینویژگیخاصسببمی

بههمیندلیلدراینرسالهبهتوازنبینآن باحداقلهزینهتولیدازاهمیتباالییبرخوردارباشد. ها

شدهاست.درادامهاردرشبکههوشمندپرداختهقیمتوباربادرنظرگرفتنمدیریتببینیهمزمانپیش

تريگیريآنومطالبوابستهبهرسالهباتوضیحاتجامعشودمفاهیمشبکههوشمندوشکلسعیمی

بیانشوند.
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 شبکه هوشمنداهمیت و اساس بازار برق در  -1-2

ید،انتقالوتوزیعهايتولشدتابخشکامالًانحصاريبودهکهسببمی قدرت هاي سیستم درگذشته

دولتنظارتواحد یک توسط منطقه یک در معموالً مصرف.شوندکنترل همیندلیل، دربه کنندگان

بهبوداینساختاروبهمنظوراند.مقیاسکوچکوبزرگملزمبهخریدازدولتتحتهرشرایطیبوده

 و هاشرکتیجهآندولتبهتشویقوري،بازاربرقبهسمتچندقطبیتوسعهیافتکهدرنتافزایشبهره

 در(.Kirschen & Strbac, 2004مشارکتوتوسعهمدلانحصارخریدبرآمد)براياقتصادي هايبنگاه

درجهتتأمینمنافعمالیفروشنده تواند می کنندهمصرف ،چندقطبی برق بازار ساختار موردنظرخودرا

 مشتریانهاقادرخواهندبودزایشکیفیتوکاهشهزینهدرپیآن،فروشندگانبااف؛کهنماید انتخاب

برايبرطرف.نمایند جذب بیشتري کردنهمچنین، آنسودجومشکالتو عملکرد هاییفروشندگان،

یکKirschen & Strbac, 2004باشد) تحتنظارتیکسیستمنظارتیمستقلمی در يبندمیتقس(.

:انداستخراجکلی،چهارالگويعملیزیرقابل

عمودي یکپارچه انحصارالف(

 انحصارخریدارب(

فروشیعمده بازار در رقابتج(

یارقابتکاملبرق کنندهعرضه انتخابدر مشتري کامل اختیارد(

هرخوبیبیانمیشدهکهنحوهتوسعهبازاربرقبهساختاراینبازارهاترسیم1-1درشکل شود.

ترینمدلبازاربرقباشندولیازآنجاکهمدل)د(کاملیبخودرادارامییکازاینبازارهامزایاومعا

کنندهوتولیدکنندهبیشترازبقیهموردنیازاست.الزماست،ایجادارتباطاتوانتقالاطالعاتبینمصرف

به برق اینبخشبازار استدر ذکر هوشمندبه شبکه در بازار صورتاجمالیبرايمشخصنموده

(رجوعشود.Zhang, 2010, Kirschen & Strbac, 2004.برايمطالعهبیشتربهمراجع)اندشدهمعرفی

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Xiao-Ping+Zhang
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فروشیعمده بازار در ب(انحصارخریدار،ج(رقابتعمودي، عملیبازاربرق،الف(یکپارچههايمدل:1-1شکل

ود(رقابتکامل



بیشتريبینمصرف تعامل هوشمند شبکه در تولیدکننده و منظورکننده سیستمبه عملکرد بهبود

هايبرقارائهشده،هوشمندسازيوتوسعهسیستمفعلیبرتازگیدرشبکهشود.بحثیکهبهاحساسمی

اطالع انتقال بهاساس سیستمات بین بیشتر ارتباط سیستممنظور و قدرت هست؛هاي ارتباطاتی هاي

 انتقال

 توزیع

 مصرفکننده

 تولید

 )الف(

تولیدکننده

 مستقل

تولیدکننده

 مستقل

تولیدکننده

 مستقل

 شبکهانتقال–بازارعمدهفروشی

 توزیع

 مصرفکننده

 توزیع

 نندهمصرفک

 تولید
تولیدکننده

 مستقل

تولیدکننده

 مستقل

 مسئولخرید

 توزیع

 مصرفکننده

 )ب(

 )ج(

تولیدکننده

 مستقل

تولیدکننده

 مستقل

تولیدکننده

 مستقل

 شبکهانتقال–بازارعمدهفروشی

 شبکهتوزیع–بازارخردهفروشی

 توزیع

 مصرفکننده

 توزیع

 مصرفکننده

 توزیع

 مصرفکننده

 )د(
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بنابراینافزایشقابلیتاطمینانسیستمقدرت،بیشترسازيارتباطاتوکاهشاثراتمحیطیسببشده

به هوشمند یکراهشبکه )عنوان علمیMomoh, 2012حلمناسبانتخابگردد مفهوم به  شبکه،(.

،اساسی هدف دو به رسیدن برايرا ارتباطات فناوري و رایانه از استفاده ترینبیشکه است بستري هوشمند

فازآنجاییکههد.دهدمی نجامشدهاکنندهوسیستمقدرتبهینهمصرفانرژي الگويمصرف اطالعات

يشبکههایژگیواهمیتبازاربرقدرشبکههوشمنداست،سایراطالعاتدرموردکردناینرسالهبیان

(قابلمطالعهاست.Momoh, 2012هوشمندازمرجع)

یک سنتیارائه1-1ايهمانندجدولهمقایستوانیميکلیبندجمعدر هوشمندو برايشبکه

منظورمقایسهشبکههوشمندوسیستمسنتیواینکهچگونهارتباطاتبینسیستماینبهنمود.عالوهبر

دهد.درتکمیلتصویريازاینمطلبرانشانمی2-1سنتیمنجربهشبکههوشمندخواهدشد،شکل

نماید.گیريشبکههوشمندرابیانمیعواملمهمدرشکل3-1شکلشده،توضیحاتگفته



هوشمندشبکهمقایسهبینسیستمسنتیو:1-1جدول

 شبکه هوشمند سیستم سنتی

دیجیتالالکترومکانیکال

يفعالشبکههاناارتباطدوسویهباکلیهالمسویهبدونارتباطیاباارتباطضعیفیک

هايپاککزنوعاًمبتنیبرانرژيتولیدغیرمتمرتولیدمتمرکز

ايساختارشبکهساختارسلسلهمراتبی

گیريفراگیرياندازههاآنگرهاوالمحسگیريمحدودياندازههاآنگرهاوالمحس

کنترلذاتیبالدرنگشبکهبدونبازخورد

بازیابیخودکاراندازيدستیراه

ايوقطعجزیرهکردنمحدودقطعگستردهدرزمانبروزمشکل

آزمودنوبررسیشبکهازراهدورآزمودنوبررسیدستیشبکه

جانبهشبکهکنترلهمهکنترلمحدودشبکه

محدودبهمشترکینارائهسرویسناارائهسرویسمحدودبهمشترکین



http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=James+Momoh
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=James+Momoh
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ف(سیستمسنتیوب(شبکههوشمندساختارسیستمسنتیوشبکههوشمند،المقایسه:2-1شکل


هوشمند شبکهمثلث مفهوم گیريشکل در مؤثر عوامل:3-1شکل

شی
داز
پر
ود
حد

يم
ند
انم
تو
با
ز
رک
تم
رم
ختا

سا
 

ن
دو
دب
من
وش
ره
غی
تار
اخ
س

اده
شد

داز
پر
و
ره
خی
يذ

ند
انم
تو

 )الف( 

 تولیدمنابع

 سیستمانتقالتوان

 سیستمانتقال

 سیستمتوزیع

 مشترکین

 پاکتولیدمنابع

 )ب(

 تولیدمنابع

 سیستمانتقالتوان

 سیستمانتقال

 سیستمتوزیع

 مشترکین

 نگهداريوپاسخگوییتقاضا

 

 منابعتولیدمتغیر پذیرمنابعتولیدتجدید

 منابعتولیدپراکنده

 محدودیتظرفیت

 برداريبازدهبهره رفاهورضایتمشتریان اقتصاديبودن

 اي گازهايگلخانه
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درشبکههوشمند3-1و2-1يهاشکلمطابق  ،دکنندهیتولوکنندهمصرفمیاندوطرفه ارتباط،

 سطح در هاکنندهذخیره و پراکنده تولید و تجدیدپذیر منابعنفوذ ،سمتتقاضاپاسخگویی میزان افزایش

رابه فروشیعمده انرژي بازارهاي و انتقال هايسیستم از برداريبهره برمستقیم تأثیر ،فروشیخرده یا توزیع

کهازمهترینمباحثدربازاربرقفعلیهستند.داشت خواهدهمراه



 در شبکه هوشمند بینی پیشاهمیت  -1-3

مو کاالهاي میان ویژگیاز داراي الکتریکی انرژي تجاري، مختلف بازارهاي در هايجود

(:Zareipour, 2006فردزیرهست)منحصربه

صرفهنیست.بهصورتعمدهباتوجهبهاصولاقتصاديمقرونسازياینکاالبهالف(عموماًذخیره

اینامربرايکشوورهايریزيانرژيالکتریکیاصوالًطوالنیاست.زمانالزمبرايبرنامهب(مدت

 شود. یافتههستند،بیشترنمایانمیجهانسومکهبرايتأمینقطعاتنیازمندکشورهايتوسعه

ریزيخواهدشد.ترشدنبرنامهج(نفوذمنابعجدیدتربرايتولیدانرژيپاکسببپیچیده

سوبیدرهوردورهزموانیتضمینعملکردسیستم،اینکاالهموارهنیازمندراهکارهايمنابهمنظور

توانبهمواردزیراشارهنمود:کارهامیاست.ازجملهاینراه

بورتولیودوتوزیوعانورژيکواراونواظرمودیریتمدتبههمراهطوالنیومنظمریزيالف(برنامه

 الکتریکی

 سازيمناسبمشتریاندراستفادهصحیحازاینانرژيب(فرهنگ

 مناسببرايمشتریانوتولیدکنندگانج(تعییناستاندارهاي

 استانداردهاکردنرعایتقوانینمناسببرايد(تنظیم

 باروعملیمدیریتعلمیه(
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می بیان ذکرشده برنامهموارد که دیدگاهنماید نیازمند کارا عملی و مدیریتعلمی و ریزيمؤثر

ازتغییراتاینانرژيدردوره روشن است؛هايزمانیتعیینشتر بنابراینفعاالنبازاربرقنیازمندده

کردراتعریفبینیبتوانپیشراياینکهبینیتغییراتانرژيالکتریکیهستند.بهايدقیقبرايپیشروش

گیريتصمیماطالعاتفرآیندبینیپیشفرآیندنمود.شروعگیريتصمیمپارامتربایداز .سازدمیمهیارا

بههمین.خواهدبودمطلوبسیستمهايویژگیبسیاريازکنندهانیبشدهگرفتهتصمیماتذاتبنابراین

:(Zareipour, 2006)زیرباشدسؤاالتبایدپاسخگويعاملهربینیدلیل،پیش

شود؟انجاممیبینی پیشعاملیبرايچهالف(

 ؟بینیچگونهاست پیشب(مدلواساس

بوراياصووالًریوزاناسوت. سائلبورايمودیرانوبرناموهمنیترمهمفوقازسؤاالتپاسخگوییبه

(.Atzeni, 2014)شوندیمراقائلبلندمدتومدتانیم،مدتکوتاهیسهدورهزمانینیبشیپ

دورهزمانی،مودلدراین.ردیگیمساعتبعدانجام22برايیکروزیااصوالًمدتکوتاهینیبشیپ

.دیونمایموینویبشیپوسواعتآینودهرا22،ورودييهوادادهراسواسکنندهدرهرباراجرابوینیبشیپ

مودتکوتواهيزیربرنامهيخاصبودهوفعاالنبازاربرقدرهایژگیوانرژيالکتریکیدارايکهییازآنجا

يبیشتريدرایونزمینوهارائوهشودهاسوت.هاروشیهستند،تحقیقاتونیبشیپنیازمنددقتبیشتردر

بینیخیلیکوتاهمدتبرايدقایقوحداکثرساعتبعدبورايمطالعواتپایوداريسیسوتم همچنین،پیش

گیرد.مورداستفادهقرارمی

توانیمسالهکدورهیبرايمثال،عنوانبه.یگیردمانجامآتیيهاماهبرايعموماًمدتانیمینیبشیپ

ایندورهزمانیبیشتربورايرزروگوردان.مودنینیبشیپراماهیانهتقاضايمصرفانرژيبیشترینمیزان

اهدافراهبرديصنعتبرقموردتوجهقرارداد.برايتواندیمکاربردداردکه

کلویبوودهوبورايصوورتبه.اینروشردیپذیمبرايچندسالانجاممعموالًبلندمدتینیبشیپ

یبورايیوکدورهزموانینویبشیپحالتخطاي.دراینردیگیميکالنمورداستفادهقرارهايزیربرنامه
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.الزمبهذکراستبورايبازارهوايبورقهستطراحبرايطولچندسالمدنظرچراکهکوتاهزیاداست

برايایجوادمدتانیموبلندمدتيزیربرنامهتنگاتنگدرارتباطبهیکدیگرهستندصورتبهامروزيکه

وفعواالنبوازارنیازمنودهاشرکتزاتمعتبرخواهندبودولیوتوسعهتجهینیتأمدیدگاهکلیدرجهت

يزمانیکوتاههستند.هادورهيکاراودقیقدرهاروش

شبکه سریع توسعه به توجه دربا مدلیکارآمدتر به برق بازار فعاالن مبرم نیاز و هايهوشمند

فعاالنبازاربرقنیازمندمدلپیش تا اینسازيهمزمانبینیسببشده در باشند. پارامترهايتاثیرگزار

به اینرگذاریتأثترینپارامترهايعنوانمهممیاندوعاملقیمتوبار برايفعاالنبازارمدنظراست.

صورتسیستمبه،اجزايمفهومومدل،ساختارهايپیشینرابهچالشکشاندهچراکهدرشبکههوشمند

راهگشايمناسبیکردنفعالدرارتباطبایکدیگربودهوجدا بخشیازسیستمبرايبررسیآن،منطقاً

به باید سیستم و بود برنخواهد عالوه گیرد. قرار تحلیل مورد پیشصورتهماهنگشده بینیاینکه

نقشعمدههمزمان بار و بهینهقیمت در میاي بلکه دارد فروش و بازاریابی تولید، درسازي تواند

توانبهبراساستوضیحاتدادهشدهمی(.Zareipour, 2006تأثیرگذارباشد)هايکالندولتسیاست

هايیکسیستمنظارتیهمتوانددرسایربخشمیبینینتایجصحیحازپیشصراحتنتیجهگرفتهکه

درسال تا وجودچنینملزوماتواهدافیباعثشده بیشتريدرتحقیقاتهاياخیرمؤثرواقعشود.

بینیکنندهبایدمعیارهاومنظوربررسیودقتمدلپیشدرهمینراستاوبه.انجامگیردینیبپیشزمینه

ضوابطارزیابیمختلفیموردبحثوبررسیقرارگیرد.عموماًهرچهقدرمقداراینمعیارهاکمترباشد

کهبیانگردقتوترینمعیارشده،مهمصحتودقتالگوریتمبهترخواهدبود.براساستوضیحاتگفته

صحتیکروشپیش درصد باشد، پیشبینی خطاي استبینی بیانگر. معیار مقداربیناختالفاین

پیش مقدار واقعیو در بینیشده بیانریاضیاگر به است. زمانیموردنظر حاصلازخطايetدوره

زمانیدرآنمتغیرمقدارحقیقیt،ytبرايدورهزمانیبینیپیش اینبرايبینیمقدارپیشfوtدوره

:(Momoh, 2012)بینیبرابراستباخطايپیشآنگاهباشد،دورهزمانی

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=James+Momoh
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(1-1)et=yt-ft



اهمیت مدیریت سمت تقاضا در شبکه هوشمند -1-4

 ایجاد معنی به هوشمند شبکه در زمینه مشترکین براي بیشتر جدید اختیاراتمدیریتانرژي در

 براي جدید خدمات ایجاد و انرژي اطالعاتدادن قرار اختیاراست.چنینهدفیباانرژي مصرف مدیریت

 زنجیره در فعالاعضايعنوانبه را مشترکین توان.باانجامدادنچنینامريمیشدخواهد محقق مشترکین

گرفتانرژي مصرف و تولید نظر  هايهزینه کاهش ،مشترکین سمت در انرژي مدیریت درنتیجهو در

خواهدداشت برق تولید زا ناشی آالینده گازهاي انتشار کاهشو وريبهره افزایش انرژي، همراه به .را

 مشترکینمشارکت از هايفراوانیاستفاده اخیر هايسال در کالیفرنیا سیستمبرقعنوانیکمثالعملی،به

 سبب بودهکهبار پاسخگویی هايبرنامه انواع نمودن اجرابهدستآوردهاست.نتیجهآن شبکه مدیریت در

از.استشده برداريبهره هايهزینه کاهش و درتقشبکه اطمینان قابلیتافزایش کشورهايصنعتی

(:Atzeni, 2014مفهوممدیریتسمتتقاضادرسويمشترکینبهدنبالاهدافزیرهستند)

اطالع  رسانیالف( مشترکین آگاهی-مشترکینبه لحظهرسانیاطالعطریق ازبیشتر  دربارهاي

غیره(.و،زمانخاموشیاحتمالیخطوط خروج ،شبکه حوادث توان، کیفیت)شبکه وضعیت

مدیریت  با-مشترکینانرژي ب( به مشترکین  انرژي مصرف میزان و قیمت اطالعاتدسترسی

.نمود کمک تجاري حتییا و خانگی سطح در خود انرژيمدیریت براي را هاآن توانمی

 با هاخانه به توانمیمشترکین سطح در انرژي سازيذخیره قابلیت ارزیابی با-انرژي سازيذخیرهج(

.رسید صفر خالص انرژي تبادل

گرفتهبکارشبکهمدیریتهايزمانیدورهدرتمامیتوانندمیسمتتقاضاپاسخگوییهايبرنامه

هربرنامهباتوجهبهشوند درزمانباومتناسبگذاريقیمت،مشارکتنوعآنیعنی. پاسخگوییبار،

دادهوتوانموردنظرراتحویلمقدارژنراتورهادرزمانواقعییعنیشودکارگرفتهمیبهبرقبازارهاي
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هايبرنامهزمانمشارکتنمایند.عملمییخواستهشدهیپاسخگومطابقبا،شدهتعیینزمانآنبارهادر

.(Karangelos & Bouffard, 2012نشاندادهشدهاست)2-1شکلدرپاسخگوییبار




قدرت سیستم مدیریت بر سمتتقاضا پاسخگویی هايبرنامه نقش:2-1شکل



بینبرنامه شکلهايمعرفیشدهاز 2-1در برنامه، درصورتیکه قیمت، وبرداربهرهمبتنیبر

صورتبهتربهتواندمیرفتاربارهادرپاسخبهقیمتداشتهباشند،ينحوهازصحیحیاطالعریزبرنامه

 باشدرگذاریتأثشبکهریزيبرنامهدر . شکل 2-1مطابق وريبهرهافزایش، تأثیري بربلندمدتانرژي

مشتريدستخوشتغییراتمفیدتريخواهدبود.ومنحنیبارهرخواهدداشتانرژيالکتریکیتقاضاي

 ضرورت انجام پژوهش -1-5












 عواملوانگیزهپاسخگويبار

 

 قیمتمبتنیبرربرنامهپاسخگويبا

میزانکاهش

 باروانرژي

 نرخزماناستفاده
گذاري قیمت

 روزبعد

گذاري قیمت

 واقعی

ریزيبرنامه

 ساالنه

ریزيبرنامه

 عملکردماهانه

ریزيبرنامه

 بهینهروزبعد

ریزيبرنامه

 بهینهروزانه
 دقیقه11کمتراز

یا
ه
ص
ناق
م ت
یم
ق

 
ار
يب

ذار
گ

 

هايبرنامه

 طرارياض

هايبرنامه

کنترل قطعوخروج

 مستقیمبار

 بازدهانرژي

مه
رنا
تب

رک
شا
نم

زما

بار
ی
وی
خگ

اس
پ

 

ت
رفی
ظ
و
مه
رنا
ب

س
روی

س


بی
جان
ي
ها

 

 اقتصادي



010 

 

 ساختار پیتجدید برقدر مفاهبازار یمی، رقابتهمانند مستقل، عملگر سیستم جانبی، وبازار

انجامشدهتواندرمقاالتوتحقیقاتهارامی اند.اهمیتاینمفهومايپیدانمودهبینیمفهومویژه پیش

یکتخصصدرعنوانبهها هریکازاینمفهوم،امروزههاياخیرجستجونمود.بهعبارتیدیگردرسال

ب تحقیقو مهمهستندررسیحال البته . بیناین در پارامترهايآیندهتخمینموضوعاتترینموضوع

بهدنبالکنندگاندریکبازاررقابتیهریکازمتصدیانیاشرکتچراکهاستهابرايشرکتسودآور

 شرکتهستندخودسودکردنبیشینه یکاز هر اهداف، این به رسیدن براي دنبالکنند. به باید گان

بحثرنامهب به توجه با باشندو خود برايآینده دقیق و استکهریزيمدون مشهود هايفوقکامالً

درشبکهبینیقیمتیابارهاییکارابرايپیشهابرايبرآوردهزینهودرآمدازآیندهنیازمندمدلشرکت

بهحالخواهندبود.هوشمند هايکالسیکوهوشمندهمقاالتمتعدديدراینزمینهمبتنیبرشبکتا

ترشدنبازارهايبرقبهزمانیباپیشرفتوپیچیدههايسريازجملههايسنتیاست.روششدهارائه

شبکهعصبیتعویضازجملههوشمصنوعیبینیدقیقآینده،جایگاهخودرابادرپیشکفایتعدمدلیل

درتحقیقاتهاآنتکمیلیوترکیبیمتعدديازهايهايهوشمند،روش درپیاستفادهازشبکهاند.کرده

کهشکلگرفتهاست اینتحقیقاتارائهراهکاريمطمئن؛ گونهکههمان.استتروکارآمدترهدفاز

ايباچنینگستردگیوحجمتقاضابایدتغییراتیدرنحوهعملکردوارتباطاتآنایجاد،شبکهشدبیان

 کهشود. ازسوياستریزيخودولیدکنندهنیازمندایناطالعاتبرايبرنامهکنندهیاتهرمصرفچرا .

کمدهیبیشتروگانبرايسودکننددیگربارقابتیشدنفضايبازاربرقوافزایشتقاضاازسويشرکت

سوختکردن اندازه نیروگاهمصرفبیشاز سببنفوذ تولیديهايفسیلی، ابعاد در هايتجدیدپذیر

ترینمشکالتایند.یکیازمهمنکنندگانراتأمیننمای دنیازهايامروزيمصرفنابتوانمختلفگشتهت

.ازسوییدیگر،نفوذمنابعتولیدکوچکهااستآنمنابععدماطمینانزیادبهدسترسبودنهمیشگی

مکهبرخالفسیستمسنتیدراینسیستايگونهبههوشمندسازيشدهسويبهسببحرکتشبکهبرق

شود.بهعبارتیدیگرپارامترهايمورداستفادهدوطرفهبینتولیدومصرفمبادلهمیصورتبهاطالعات
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کنندهیاتولیدکننده(دراینشبکهمستلزمدانستنپارامترهايدیگرآنشاخه)مصرفبرايیکسیستمزیر

بهمفهومیسادهاستمدیریتسیستمبهمنظورشبکه بینپارامترهاي. شبکههوشمندتقابلیوجودتر،

کهدرخواهدبودتوجهنکرد.ایننکته،خطیقرمزبرتمامیکارهايگذشتههاآنتوانبهداردکهنمی

پیشهاآن به صرفاً بار یا قیمت )بینی است شده راستا(Motamedi et al, 2012پرداخته این در .

سیستم براي چندتحقیقاتی چند-هاي )-ورودي شکلMIMOخروجی حال در در( که است گیري

قوتروش نقاط از خود میساختار بهره گذشته شبکههاي بحثدر اهمیتاین به توجه با گیرند.

سیستمپژوهشیکنبودوهوشمند مورد در چند مشابه چند-هاي خروجی-ورودي ینیبشیپبراي

دریکشبکهMIMOمدلبررويتوجهخودرااینخألکردنبرايپر،اینرسالههمزمانقیمتوبار

البتهدرشبکههوشمنددلیلاصلیاستبارمعطوفساختهوقیمتهمزمانبینیپیشبرايهوشمند .

ارتباطات مدیریت،وجود برايمصرفبهینهایجاد کهاستکننده ادامه؛ در رساله ، مدیریتتحلیلبه

پیشسمتتقاضا یکسیستم عملکرد نحوه در ایرانپردازد میبینیکننده برق سیستم آنجاییکه از .

.بیشتراستدرشبکهایران،اهمیتاینموضوعاتواردمرحلههوشمندسازيشدهاستتازگیبه



 پژوهش اهداف -1-6

بینیهمزمانقیمتوبارپیشنهادشدهکهدرنتیجوهآنپیشدالیلگفتهشده،دراینرسالهبرتکیهبا

:ازمهمتریناهدافعبارتند

قیمتوبارهمزمانبینیخروجیبرايپیش-وروديچند-سیستمچندمبتنیبرارائهمدلی-1

هايوروديپردازشکنندهبرايایجادبهترینتقابلبیندادهارائهمدلیبرايسیستمپیش-2

قیمتوبارهمزمانبینیبرپیشسمتتقاضابررسیمیزاناثربخشیمدیریت-3

بینیموتورپیشعنوانبهاییشبکهبردارپشتیباننشاندادنکار-2
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 و فرضیات رساله سؤاالت -1-7

هواآنيهواافتنپاسخهاییوجودداردکهپژوهشدرصددیدرانجامهرپژوهشفرضیاتوسؤال

از:عبارتندهايمهمدرراستاياهدافکلیرساله.برخیازسؤالاست

گذارد؟ بینیتأثیرمیپیشمیزاندقتسیگنالوروديدرربپردازشکنندهپیشاعمالچگونه-1

درشوبکهبینویهمزموانقیموتوبوارهايجدیدبورايپویشچرانیازمندبررسیوارائهروش-2

؟میهستهوشمند

بینیهمزموانقیموتوبواردرشوبکهبرايپیشمدلیازسیستمچندوروديچندخروجیچه-3

هوشمنداستفادهشود؟

هتوزیعبهتريازمیزانباربراساسعملکردقیمتایجادنمواییمکوهبتووانازخطاهوايچگون-2

ناشیازافزایشناگهانیباریاقیمتجلوگیرينمود؟

از:عبارتندفوق،فرضیاتاینرسالهسؤاالتبراساس

چند-1 سیستم گرفتن نظر چند-در پیش-ورودي کارایی راخروجی بار قیمتو همزمان بینی

بخشد.بهبودمی

بینیهمزمانقیمتوباردرشبکههوشمنددارد.شبکهبردارپشتیبانقابلیتبهتريدرپیش-2

بینیهمزمانقیمتوبارتأثیرگذارخواهدبود.مدیریتباربرنتایجحاصلازپیش-3

پیش-2 سیستم گرفتن نظر وروديدر انتخاب در بهبود سبب کننده یکسیسپردازش تمهاي

بینیکنندهودرنتیجهکاهشخطايخروجیخواهدشد. پیش

 های رساله نگاهی به فصل -1-8

:تدوینشدهاستهايزیررسالهدرفصلهايپیشین،باتوجهبهتوضیحاتگفتهشدهدربخش
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 فصل اولدر مورد توضیحاتمختصريدر و یافته تجدیدساختار سنتی، سیستم هوشمندشبکه

ا عملکردستوبهصورتخالصهارائهشده ونحوه شدبیانهاآنانواعبازارها اینفصل. هدفاز

کنندهوسیرتکمیلیوتوسعهبازاربرقبرايبرآوردکردننیازهايمتقاضیانآن)مصرفکردنمشخص

.استتولیدکننده(

راستاياهدافرداخیرهايسالتحقیقاتازمفاهیمبکارگرفتهشدهازنگاهیجامعدومدرفصل

درتحقیقاتکارهايارائهشدهراهبررسیوتحلیلهدفازاینفصلوضرورترسالهارائهشدهاست.

وبیانساختارجامعدریکهاراآننقاطقوتوضعفاياستتاوساختارآنبهگونهباشدیماخیر

.موردارزیابیقراردهد

بستهتبدیلموجکوبردارپشتدرفصلسومتوضیحیازشبکه یبانچندوروديچندخروجی،

استآنتروپی تکیهتقابلیارائهشده با بینبردننقاطضعفشبکهعصبی. براز پشتیبانبردارماشین،

(SVM)هايمدلریاضیبرايساختارپیشنهادشدهاست.همچنینبینیهمزمانقیمتوباربرايپیش

 پیشپیشنهادي قیمتدر همزمان وبینی بار مدیریتو عملکرد مراحلنحوه ادامه در سمتتقاضا

بینیموردبحثوبررسیقرارگرفتهاست.پیش

 چهارم فصل شبیهدر از حاصل ،سازينتایج دادهتحلیلبحثو روي ازهابر دستآمده به ي

برقبازارهاي استواقعیموجود اینفصلارائهشده در امدلعملکرد. ینبازارهاهايپیشنهاديدر

.موردارزیابیقرارگرفتهاست

یکهدرطییگیريازکلیهکارهايانجامگرفتهدررسالهوپیشنهادهافصلپنجمبهنتیجهدرنهایت

.یافتهاستمفیدواقعشود،اختصاصآتیتوانددرکارهاییمیکهایمشدهانجامرسالهباآنمواجه

 یبند جمع -1-9
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اینفصلضرورت برقسنتیبیانریگلشکدر بازار عملکرد راستايبهبود هوشمنددر يشبکه

وپوششدادنبرکنندهمصرفشدهاست.سپسباتکیهبرضرورترفاهاجتماعیازدیدگاهمشتريو

ضعف اهمیتپیشهاروشنقطه شدهيپیشین، پیشنهاد هوشمند شبکه در بار قیمتو بینیهمزمان

 بر تکیه با همچنین پیشاست. بازار،مدل سوي از دوطرفه اطالعات دریافت و دقیق کننده بینی

ضروریاتکنندگانمصرف از اینیکیدیگر که بود خواهند مصرفیخود بار مدیریتمیزان به قادر

اساسو تا بیانشد اهدافرساله انتهاضرورتو در است. راستاياهدافرساله هوشمنددر شبکه

شود.کلیتموضوعرسالهآشکار
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 دوم:فصل 

   مبانی نظری پژوهش
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 مقدمه -2-1

يزیرقابلتقسیمهستند:هادستهکهبهیمقاالتمختلفیمنتشرشدهاستنیبشیپدرزمینه

الف(سريزمانتصادفی

هايعلتومعلولیب(مدل

هايمبتنیبرهوشمصنوعیج(مدل

د:نبنديشوهايزیرطبقهدربخشتواننديمنتشرشدهمیهاروش،تجزیهتحلیلکمیاساسبر

ارائهشدهبینیپیشالف(افقزمانیبراي

ب(متغیرهايورودي

ج(متغیرهايخروجی

د(نتایج

هاه(روشپردازشداده

بینیکنندهپیشخ(ساختارمدل

هاياخیر،معیارهاییدرپژوهشدراینرسالهبهمنظورمروريجامعازمفاهیمبهکارگرفتهشده

آن برايروشپیشبرايجداسازي اگر اهدفرساله با مطابق است. شده معرفی قسمتها هايبینی

پیشپیش قائلشویمآنگاهتحقیقاتمنتشر1-2کنندهمطابقباشکلبینیکنندهوتنظیمپردازشکننده،

دربخشپیش زشکنندهازتابعتبدیلموجکبرايحذفپرداشدهدرسهبخشقابلتفکیکهستند.

شود.ازالگوریتمانتخابدادههايمربوطهاستفادهمینویزهايسیگنالاصلیوتفکیکآنبهزیرسیگنال

بین،شودتاحجممحاسباتکاهشیابد.دربخشپیشیامولفهبراياستخراجبهترینآنهابهرهگرفتهمی

شود.هايورودياستفادهمی یبانبراياستخراجبهترینالگوازدادهازهوشمصنوعیوشبکهبردارپشت

شود،بخشازآنجاییکهتنظیممناسبپارامترهايکنترلیدرشبکهبردارپشتیبانمنجربهدقتباالترمی
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Abstract: Since in smart grid the information flow has two ways between customers and 

manufacturers, the individual forecasting of electricity price and load won't be reasonable. 

Basically, short term forecasting is more difficult compare to medium and long term 

forecasting since the short term forecasting needs more accuracy in pick and valleys of a 

signal. Hereby, this dissertation addresses the multi-input multi-output system to forecast 

the electricity price and load in a simultaneous form for short term periods in a day and a 

week while consider their correlation. Therefore, a forecasting model is divided into three 

main parts, namely, preprocessing, learning engine and adjusted algorithm and each one of 

them carried out some new suggestions in order to improve forecasting accuracy. In first 

part consists of wavelet transform and mutual information to remove noisy term and select 

valuable input data, the second part used multi-input multi-output support vector machine 

to consider correlation between price and load signals and the last part employs an 

optimization algorithm (all parts will be with their derivation) in order to optimally set the 

learning engine control variables e.g. weight, Bayes, penalty factor and etc. As an earlier 

description, the principal aim of the smart grid is to improve the social benefits to the 

customers and the manufacturers so that the customer can change their usage profile that 

means they can shift their load peak on hour-to-hour in an economical way. This means a 

practical definition of demand-side management in a smart grid. Responsiveness of the 

market participants can improve the reliability of system operation as well as capital cost 

investments. As a result, in this dissertation the demand-side management is converted to 

an optimization problem in smart grid and its effect on load profile is evaluated. The 

proposed forecasting algorithms are evaluated on several real and well-known markets 

illustrating its high accuracy in a simultaneous forecast of electricity price and load. 

Moreover, the interactive effects of demand-side management programs on load factor 

(load curve) and electricity price signal are investigated by numerical indices. They are 

shown that the proposed multi input multi output forecasting algorithms have a good 

potential for simultaneous forecasting of electricity price and load in a smart grid compare 

to available methods. Moreover, demand-side management makes better load factor and 

forecasting accuracy in the lowest error value. 
Keywords: Simultaneous forecast of electricity price and load, multi-input multi-output, 

demand-side management, wavelet transform, feature selection, optimization, smart grid. 
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