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رو استفاده های پیشترین چالشاکنون یکی از مهمگردد، هم  ها میبا توجه به خاصیت تناوبی و نامنظم باد که منجر به عدم توازن در توان تولیدی نیروگاه  :  چکيده

شود و اختالف دما  و جریان همرفتی سبب ایجاد جریان باد  حداکثری از این نیرو بخصوص در فصول سرد سال که راندمان استفاده از انرژی خورشیدی کاسته می

 و قراردادن توربین بادی در مسیر آن است.  بینی جهت باد و سرعت بادز این انرژی پیشهای استفاده حداکثری احلباشد. یکی از راه گردد، بسیار حائز اهمیت میمی

بینی سرعت و جهت باد با استفاده از  الگوریتم درخت مدل خطی محلی که در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار متلب و استفاده از دو الگوریتم خطی به پیش

و ترکیبی از مدل فازی و شبکه عصبی است. همچنین مدل دیگری با نام رگرسیون خطی چندمتغیره یا برای تعیین سرعت  امیده  ( ن lolimotاصطالحا آن را اللیموت )

ماهه به عنوان ورودی  6های تجربی سینوپیکی هواشناسی منطقه سامان استان چهارمحال و بختیاری در طی بازه  و جهت باد غالب استفاده خواهندشد که  ابتدا داده

بینی سرعت و جهت باد را به طور ماهیانه و فصلی و میزان خطای هریک را به  شود و پس از آموزش شبکه عصبی به دو الگوریتم مذکور، پیشافزار داده مینرمبه  

 صورت جدولی جداگانه ارائه خواهد شد. 

واژك  رگرسیون خطی چندمتغیره  ها:هليد  مدل،  الگوریتم  محلیدرخت الگوریتم  بادپیش   )اللیموت(،خطی  بادپیش،  بینی جهت  در  بینی سرعت  مصنوعی  ،هوش 

 افزار متلب نرم

 

 مقدمه  -1

از   استفاده  هزینهانرژیهمواره  مستلزم  فسیلی  های  های 

است، محیط   باالیی  آلودگی  همچون  مخربی  عوارض  همچنین 

گرم و  بحران زیست  پدیده  بروز  با  دارد.  به همراه  را  زمین  شدن 

انرژی در دنیا و افزایش سطح تکنولوژی در زمینه تبدیل انرژی باد  

ه از به الکتریسیته و کاهش قیمت این انرژی موجب شده تا استفاد

آن مورد توجه بسیاری از پژوهشگران، دانشمندان و فعاالن عرصه  

محیط زیست قرار بگیرد. این انرژی جایگزین بسیار مناسبی برای  

های فسیلی است، چنان که ایاالت متحده آمریکا در تالش  سوخت

، بیست درصد منابع برق خود را از طریق  ۲۰۳۰است که تا سال  

 [ 1این انرژی تامین کند.]

بهره ایران  کشور  صرفه در  موجب  بادی  انرژی  از  گیری 

این صرفه جویی  .  گرددهای نفتی می جویی در استفاده از فرآورده

شود  کند، سبب میزیست کمک میعالوه بر آنکه به سالمت محیط

از  نتیجه  در  و  آن  مشتقات  و  نفت  از  بهتری  صادرات  بتوان  که 

برخوردار را  کشور  برای  بیشتری  بررسی   درآمدزایی  های  بود. 

دهد که یک توربین بادی با ظرفیت های نو نشان میسازمان انرژی  

هزار کیلووات ساعت   ۳۰۰میلیون و   ۲کیلووات توانایی تولید    66۰

را در سال و همچنین کاهش آالینده به میزان انرژی  ها، سالیانه 

 [۲تن را داراست.] ۴۰۰یک هزار و 

 هستند  مواجه  بسیاری  های چالش  با   که  شبکه  اپراتورهای 

  با  .شوندمی  برق   تولید  در  اطمینان  عدم و  تغییرپذیری  به  منجر  که

  در   نوسانات  که   واقعیت  این  به   توجه   با  باد   نیروی  تولید   ، حال  این

   است  بینیپیشقابل  ترکم،  هستند  اتفاقی   طبیعت  در  باد  سرعت

.    شودمی  تقاضا  و  عرضه  بین  رابطه  قطع  باعث   لهمسئ  اینکه  

،  پذیر  تجدید انرژی تولید سازیبهینه و افزایش منظور  به ،بنابراین

  بینی پیش  های مدل  یا   و   بادی   نیروی  تولید  بینیپیش  های مدل

  که اند شده گرفته کار به مشکل  این حل برای  تازگی به  برق  تولید

 [ ۳] .استشده بادی هاینیروگاه نصب  در زیاد افزایش به منجر

  هوایی   و   آب  متغیرهای   معرض   در  شدت  به  باد  از  برق  تولید

  تغییرات   ،آن  جهت  و  باد  سرعت،  جغرافیایی  مختصات.    دارد  قرار

هوشمند  تمیبا استفاده از الگور یباد نيتورب یهاروگاهيجهت باد غالب جهت ن نييتع

 یمحل یدرخت خط

  ۲علیرضا حاجیان، *1ود جعفریلمو

 نجف آباد، ایران  ،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر،1
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 یکنواخت  بازدهیو... همگی عواملی موثر  در عدم    روز  زمان،  فصلی

 مختلف  جغرافیایی  پهنه  در  خاص  بینیپیش  روش  یک  برای

 برای  موثر  پارامترهای  سایر  و  بودن  فصلی   بررسی  ،   بنابراین  هستند.

 .   است  ضروری  شدهداده  موقعیت  برای  مناسب  مدل  بهترین  تعیین

  کاهش  برای  دقیق  باد  بینیپیش  تکنیک  یک  به  نیاز  که  است  واضح

-دارای اهمیت می  باد  نیروی  بندیزمان   توسط  هزینه  مالحظهقابل

 [ ۴] باشد. 

-بینی متعددی با استفاده از شبکههای پیش روش هامروز 

کردن سرعت باد، به  های عصبی مصنوعی و منطق فازی برای مدل

-عنوان یک پدیده فیزیک کامال غیرخطی، مورد استفاده قرار داده

این روش پیش   اند. انجام  در  بعد  تا چندین گام  باد  بینی سرعت 

 [ 5پذیرد.]می

در طبیعت بسیار    به علت آنکه الگوی سرعت و جهت باد

مدل  و  هستند  آمهنامنظم  نمیای  تنهایی  اری  به  توانند 

 ی دقیقی را ارائه دهند. هابینیپیش

جهتی است که بیشترین تناوب را داشته   1 جهت باد غالب

توربین  جایابی  هنگام  را  اهمیت  بیشترین  غالب  باد  باشد. جهت 

دانستن جهت باد غالب بری جلوگیری از ایجاد  .بادی ایفا می کند

 .سایه باد ضروری است

تحقیق  این  بادپیش  در  به صورت   بینی جهت و سرعت 

ترکیبی از روش آماری و روش هوش مصنوعی انجام گرفت تا عالوه  

 های بادی شود. تر، سبب بهبود عملکرد توربینبینی دقیقبر پیش

داده  داده این  شامل  آماری  هوایی  هاهای  و  آب  سینوپتیکی  ی 

های اللیموت و رگرسیون  سازمان هواشناسی است که با الگوریتم

   خطی چندمتغیره هوشمند سازی شده است.

 
 

 
1 prevailing wind direction 
2 Sameer 

 پيشينه تحقيق  -2

  استفاده   با   مدت کوتاه  باد  توان  بینی پیش  بر  مطالعات   برخی

  شعاعی   مبنای  بر  مبتنی  تجربی حالت  مانند   مختلف  رویکردهای  از

   که  حالیست  این در  دارند  تمرکز    (RBFNN)  عصبی  هایشبکه  و

  تکراری   عصبی  شبکه  بر  مبتنی  LSTM  از  در برخی دیگرمطالعات

  جین و همکارانش در تحقیقی دیگر اثرات[   6] .  اند کرده  استفاده

بررسی    سرد   منطقه  در  باد  منابع  ارزیابی   در  را   بادی  توربین

همکارانش    ۲سمیر[  7].کردند نامشخص   تعیین  تاثیرو  مقادیر 

 از   ایمجموعه   توسط  باد  انرژی  تولید   های بینیپیش  بر  جریان باد

  [ 8]  . ، را مورد بررسی قراردادند  دسترس  در  مصنوعی  هایشبکه 

  بینی پیش  در  ها   ANN  کاربرد  از  جنبه  چندین  از  مطالعه دیگر  در

 از   پذیرترانعطاف  بسیار  ANN.  شودمی  پرداخته  زمانی  هایسری 

محمد    [9].شوندمی  اعمال   ًمعموال  که  هستند  خطی  هایمدل

همکارانش  و  عصب  ک ی  عبدالناصر  حافظه    یتکرار  یشبکه 

  یتوان خروج  قیدق  ینیبشیپ   یبرا  LSTM - RNNمدت  کوتاه

پ   استفاده    PV  ستمیس بین  از  که  مدل  کردند    یبرا  LSTMنج 

خطا را    نیبهترو  ۳چندگانه  یخط  ونیمدل رگرس  ،توان  ینیبشیپ 

از   Ningsih    [1۰].دادنشان   استفاده  با  را  باد  و همکاران سرعت 

  ی نیبشیبا حافظه بلند مدت پ  RNNS یبازگشت یعصب یهاشبکه 

دیگر  درمقاله [11].کردند   برای  (FCM)  فازی  بندیازخوشه ای 

 [ 1۲] استفاده شده است. باد سرعت بینیپیش

 درخت خطی محلی مدل فازی عصبی   -3

مدل  درخت  یادگیری  روش  خطیالگوریتم  یک  محلی 

آموزش مدل و  ایجاد  برای  است که  عصبییادگیری  فازی   - های 

می کار  به  محلی  مدل.  رودخطی  مسئله  به  یک  پیچیده  سازی 

شود از تر تقسیم میتر و در نتیجه سادهتعدادی زیرمسئله کوچک

3 MLR 
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ستراتژی تقسیم )نرخ ضرورت به ا  LLNF۴های  این رو دقت مدل

 . تقسیم( وابسته است

 محلی خطی درخت    الگوریتممدل    توصيف ریاضی -1-3

مدل      در  اصلی  فازیرویکرد  خطیهای  تقسیم  عصبی  محلی 

تر با توابع اعتبار مربوط  های کوچک فضای ورودی به زیرمجموعه

تر )به جای های خطی کوچکبه هر مجموعه است که با ایجاد مدل

با   اصلی( خروجیکار  غیرخطی  بتوان محاسبه  مدل  را  های مدل 

نرون    Mمحلی با  فازی خطی  -ساختار یک مدل عصبی  1کرد. شکل

می  Pو   نشان  را  به  ورودی  محلی  خطی  مدل  هر  خروجی  دهد. 

 .صورت زیر محاسبه خواهدشد

(1)                    ŷi = wi0 + wi1u1 + wi2u2 + ⋯ + wipup          
 :برابر خواهد بود باو فرمول خروجی نهایی نیز 

(۲ )                                               ŷ = ∑ ŷi
M
i=1 φi(u)     

تعداد    Mامین ورودی بوده و  jامین نرون و  iپارامتر   wij که در آن 

مینرون و  ها  uباشد  = [u1u2 … up]
T توابع است.  مدل  ورودی 

 : شوندصورت محاسبه میایننیز به φi(u) اعتبار

(۳)                                                φi(u) =
μi(u)

∑ μj(u)M
j=1

 

 

عصبی  :1شکل مدل  یک  با    -ساختار  محلی  خطی  برای    Mفازی    Pنرون 

 [1۳]ورودی

(۴)  μi(u) = exp (
−0.5(u1−ci1)2

σi1
2 ) × … exp (

−0.5(up−cip)
2

σjp
2 )  

 
 

 
4 Local Linear Neuro Fuzzy 
5 Multiple Linear Regression 

 5رگرسيون خطی چندمتغيره -4

 اساس تحلیل رگرسیونی، یک رابطه خطی بین متغیر پاسخبر       

 شود. برقرار می  7با یک یا چند متغیر توصیفی6 

به       یک مدل خطی  پارامترهای  رگرسیون خطی چندگانه،  در 

می برآورد  متغیرها،  مقدارهای  و  هدف  تابع  یه  در  کمک  شوند. 

خطی  رابطه  یک  شده،  گرفته  نظر  در  مدل  خطی،  رگرسیون 

اگر ترتیب  این  به  است.  مدل  پارامترهای  از   n برحسب  مشاهده 

مستقل داشتهX بعدی  p متغیر  ارتباط وجود  برقراری  باشدبرای 

 .از مدل رگرسیون خطی زیر استفاده کنیم yخطی با متغیر پاسخ

  (5)     i=1,…,n              yi = β0 + β1xi1 + ⋯ + βpxip + εi       

بعد است، مقدار آن را در   p دارای X از آنجایی که متغیر مستقل

  iشود. اندیسهر بعد با یک متغیر مستقل یک بعدی جایگزین می

نشان می را  نیزنیز شماره مشاهده  انتها  در  جمله خطای   εدهد. 

باید توجه داشت که در مدل    .شودمدل رگرسیونی محسوب می

 رگرسیون خطی، رابطه بین پارامترها خطی است.  

 رگرسيون خطی چندمتغيره توصيف ریاضی مدل   -1-4

توان به صور یک رابطه برداری  مدل رگرسیون خطی را می

 .نیز نوشت

  (6    )                    yi = xi
Tβ + εi                       .    i = 1. … . n  

β ستون است. همچنین  p، یک بردار است که دارای   در این حالت،

مشخص باشند    βو بردارهایاگر  سطر دارد.    pنیز برداری است که

، بر ϵ را با میزان خطای متوسط  توان مقدار متغیر پاسخ یعنیمی

 .اساس هر مشاهده برآورد کرد

این محاسبات را به صورت ماتریسی و برای همه مشاهدات  

بردار مشاهدات   yشود کهمی  اند. فرضبه صورت یکجا نیز نوشته 

اتریس مربوط به متغیر نیز م   Xمتغیر پاسخ باشد. به همین ترتیب

 سطر باشد. اگر   p نیز بردار پارامترهای مدل با  β بعدی و pمستقل

6 Response Variable 
7 Explanatory Variable 
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توان به  شود، مدل رگرسیون خطی را مینامیده ϵ بردار خطا را نیز

 .زبان ماتریس و بردارها به صورت زیر بازنویسی کرد

(7         )                                                    y = Xβ + ϵ 

بهماتریس بردارهای  و  قابل ها  زیر  صورت  به  رابطه  در  رفته  کار 

 : مشاهده هستند

 

 [1۴] به شکل ماتریس بازنویسی الگوریتم رگرسیون خطی چندمتغیره :۲شکل

 راحل شبيه سازی م  -5

از  داده     اخذ شده  سازمان هواشناسی  های سینوپتیکی 

استان چهارمحال و بختیاری،منطقه سامان،با فواصل زمانی روزانه 

الگوریتم1و۰بین   از  درهرکدام  و  شده  و  نرماالیز  اللیموت  های 

افزار متلب  رگرسیون خطی چندمتغیره که کدهای آن توسط نرم

ها  سازی دادهقرارگرفت.پس از انجام مراحل شبیه  ،کد نویسی شد 

 پردازد. ماهانه و فصلی سرعت و جهت باد می بینی  به پیش

 
 مشخصات شبکه اللیموت  :۳شکل

 
 مشخصات شبکه الگوریتم رگرسیون خطی چندمتغیره  :۴شکل

 

 نتایج شبيه سازی  -6

بینی سرعت و جهت باد  در این قسمت ابتدا نتایج پیش    

با استفاده از الگوریتم درخت خطی محلی همراه با خطاهای آن  

خواهد شد و سپس به بررسی الگوریتم رگرسیون خطی که بیان  

 .پرداختمحلی خواهیم

 

 LOLIMOTپيش بينی جهت و سرعت باد با   -1-6

روش الگوریتم مدل درخت    با استفاده از  بینی جهت بادپیشالف(

و ماهانه در شکل) به دو صورت فصلی  ( است که  5خطی محلی 

ین خروجی حقیقی و خروجی تخمین زده شده سیستم و خطای ب

 دهد. های آموزش نشان میها را در دادهآن
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 )الف( 

 
 )ب( 

تخمین زده5شکل و خروجی  واقعی  مقایسه خروجی  داده  :  دشده سیستم در 

بینی جهت باد با استفاده از الگوریتم اللیموت الف(با افق زمانی  های تست پیش

 ماهانه ب(با افق زمانی فصلی 

 

از    :1  جدول آمده  بدست  زمانی  نتایج  افق  با  باد  بینی جهت  خطاها در پیش 

 ماهانه و فصلی 

 

روش الگوریتم مدل درخت   با استفاده از باد  سرعتبینی پیش(ب

خطی محلی به دو صورت فصلی و ماهانه  

 
 )الف( 

 
 )ب( 

زده6شکل تخمین  و خروجی  واقعی  مقایسه خروجی  داده  :  در  دشده سیستم 

باد با استفاده از الگوریتم اللیموت الف(با افق زمانی    سرعتبینی  های تست پیش

 ماهانه ب(با افق زمانی فصلی 
 

بینی  :  ۲  جدول باد با افق زمانی    سرعتنتایج بدست آمده از خطاها در پیش 

 ماهانه و فصلی 
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باد پیش(الف جهت  از   بینی  استفاده  رگرسیون   با  الگوریتم  روش 

 خطی چندمتغیره به دو صورت فصلی و ماهانه 

 
 )الف( 

 
 )ب( 

های دشده سیستم در داده: مقایسه خروجی واقعی و خروجی تخمین زده6  شکل

الگوریتم رگرسیون خطی چندمتغیره   تست پیش با استفاده از  باد  بینی جهت 

 الف(با افق زمانی ماهانه ب(با افق زمانی فصلی
 

زمانی    :۳  جدول افق  با  باد  بینی جهت  از خطاها در پیش  آمده  بدست  نتایج 

 ماهانه و فصلی 

 
از  باد  سرعتبینی  پیش(ب استفاده  رگرسیون    با  الگوریتم  روش 

 خطی چندمتغیره به دو صورت فصلی و ماهانه 

 
 

 
8 Multiple Linear Regression 

 
 )الف( 

 
 )ب( 

های  دادهدشده سیستم در  : مقایسه خروجی واقعی و خروجی تخمین زده7  شکل

بینی سرعت باد با استفاده از الگوریتم رگرسیون خطی چندمتغیره   تست پیش

 الف(با افق زمانی ماهانه ب(با افق زمانی فصلی

 

باد با افق زمانی   سرعت نتایج بدست آمده از خطاها در پیش بینی  :۴ جدول

 ماهانه و فصلی 

 

 گيری نتيجه -7

مناسب برای  روش الگوریتم مدل درخت خطی محلی یک روش  

 باشد.این روش به علت آنکه محلی انجام  های غیرخطی میسیستم
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داده می برای همه  و  نمی شود  را طراحی  واحد  مدل  کند،  ها یک 

الگوریتم سایر  به  است  نسب  باالتری  دقت  دارای  خطی  های 

بینی در مقایسه  خطاهای مربوط آموزش شبکه عصبی آن در پیش

 باشد. ها کمتر میبا سایر الگوریتم
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