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  1388-پژوهشكده برق

  :عنوان پروژه

مدت شركت توريع نيروي برق  بيني بار كوتاه افزار پيش تهيه و تحويل نرم
  شهرستان تبريز

  :خالصه پروژه
بايد نيـاز مـصرف       شوند،    منزله خريدار محسوب مي    هاي توزيع كه به     اندازي بازار برق در شبكه ايران، شركت        با راه 

ي و  ـبينـ   ت مشخـصي پـيش    ـ با دقـ   ينـدهصورت ساعت به ساعت در روزهاي آ        كل شبكه تحت پوشش خود را به      
م ئبـرداري از شـبكه تحـت پوشـش از تخـصيص جـرا       بيني ضمن بهبود بهـره  ترتيب دقت پيش   بدين. ارائه نمايند 

  .نمايد مربوطه نيز جلوگيري مي
مدت به شركت مديريت شبكه، براي        بيني بار كوتاه    افزار پيش   اندازي بازار برق و تحويل نسخه اوليه نرم         پس از راه  

و نيـز    هاي توزيع ايران مد نظر قرار گيرنـد         بيني بار شبكه    پيشتواند در     دهي ساير مواردي كه مي      توسعه و پوشش  
هاي بكاررفته پيشين، كليه اقدامات الزم جهت تكميل،          هاي مطرح ديگر و يا توسعه روش        بررسي و ارزيابي روش   
 ديگـر  هاي روزسازي و كاربرد روش ترتيب با به بدين. افزار در پژوهشگاه نيرو انجام پذيرفت    توسعه و بهبود اين نرم    

در حال  . افزار جديد تهيه گرديد     هاي هوشمند، نرم    مدت با استفاده از روش      بيني بار كوتاه    افزار كاربردي پيش    در نرم 
  .باشد ها مي هاي جديد تهيه و آماده ارائه به شركت افزار با كليه قابليت حاضر اين نرم

مـدت شـركت توزيـع نيـروي بـرق شهرسـتان              اهبيني بار كوت    افزار پيش   تهيه و تحويل نرم   «در همين راستا پروژه     
افزار براي تعيين نياز مصرف ساعتي شـبكه تحـت پوشـش شـركت توزيـع            اختصاص به تهيه  تحويل نرم      »تبريز

شده در پژوهشگاه نيـرو دارد و پـس از           افزار تهيه   بر نرم  نامه بازار برق مبتني     نيروي برق شهرستان تبريز طبق آيين     
  . در گروه مطالعات سيستم پژوهشگاه نيرو آغاز گرديد1387ماه سال  انعقاد قرارداد، در بهمن

 و  1387 تـا سـال      1384هاي بار شبكه تحت پوشش شركت توزيع نيروي برق شهرستان تبريز از سـال                 ابتدا داده 
صورت دماهاي حداقل و حـداكثر روزانـه از كارفرمـاي پـروژه              نيز اطالعات دماي شهر تبريز در اين بازه زماني به         

  .دريافت گرديد
بنابراين تمامي اطالعات ساعتي بار شبكه توزيع       . بيني بار به اطالعات گذشته آن وابستگي زيادي دارد          دقت پيش 

ايـن  . هاي نامناسب بار مورد بررسي قرار گرفـت         شده براي شناسايي و تصحيح داده      شهرستان تبريز با ماژول تهيه    
هاي بار روز مشخـصي از سـال          و يا داده  ) ساالنه(بار كل يك سال     هاي    تواند به دو صورت بررسي داده       ماژول مي 

  .هاي نامناسب شناسايي و با مقادير مناسب جايگزين گرديد با انجام فرآيند فوق داده. قابل استفاده باشد) روزانه(
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كه توزيـع   افزار براساس اطالعات شـب      گرفته در نرم   هاي انجام   بيني بار مناسب، الزم است طراحي       براي انجام پيش  
روش روزهـاي مـشابه،   (بينـي بـار    شده براي انجام پيش  ماژول تهيه5بدين منظور . شهرستان تبريز بازبيني گردد   

روفـازي و روش    روش شبكه عصبي با آموزش بيزين، روش شبكه عصبي با آموزش بيـزين سـاختاريافته، روش نُ                
هاي شبكه توزيع شهرستان تبريـز مـورد بررسـي و            با داده ) تركيبي كه صفحه كادر تبادلي آن در ادامه آمده است         

بينـي بـار      افزار براي انجام پـيش      هاي نرم    پيشنهاد مناسب براي استفاده از ماژول      پاياندر  . قرار گرفت تست كامل   
هـاي شـبكه تحـت پوشـش        بينـي بـار بعـد از تـست كامـل داده             افزار پيش   نرم. روزهاي مختلف سال ارائه گرديد    

ربـط   افزار بعد از آموزش كامـل آن بـراي كارشناسـان ذي     و اصالح شده و يك نسخه نرم   شهرستان تبريز تكميل  
  .شركت توزيع شهرستان تبريز، تحويل كارفرما گرديد

  روش تركيبي حداقل مربعاتبيني بار با استفاده از  صفحه كادر تبادلي مربوط به پيش

  :نتايجچكيده 
روفازي هاي يافتن روزهاي مشابه، نُ      مدت با روش    ني بار كوتاه  بي  افزار پيش   هاي نرم   ست قابل قبول قابليت   ت 

 وشبكه عصبي با آموزش بيزين
مدت در تركيب سه روش مذكور با اسـتفاده از روش حـداقل               بيني بار كوتاه    آميز قابليت پيش    تست موفقيت  

 مربعات خطا و نيز تنظيم ساختار شبكه عصبي با آموزش بيزين
 شده بيني شكل منحني بار پيشست قابل قبول امكان تغيير ت 
 هاي توزيع هاي شركت ر براساس نيازمنديطراحي محيط واسط كارب 

  
  
 

 


