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Abstract:
Considering the increasing rate of electrical energy usage, this energy has become one of the most
important resources for human life. So all countries are seeking access to reliable and planned
energy resource. Regarding the non-renewability of fossil fuel resources, especially oil and gas,
the issue of replacing these types of energy with renewable energy has been considered for
decades. Saving and optimal use of electrical energy in important applications such as residential
and commercial buildings is critical. One of the most important factors for planning power
consumption and optimizing it is accurate forecasting for next hours’ power consumption of
residential and commercial buildings. In this paper, first, the data sets of several residential
buildings are analyzed using parallel wavelet converters. Then, using an optimal estimator model
of the convolutional neural network, the short-term load of the building is estimated. The obtained
results show that the proposed method has improved the prediction error about 70, 69 and 73
percent for ARIMA, SVR, and LSTM methods, respectively.
Keywords: Power Consumption Prediction, Energy Consumption Management, Convolutional
Neural Networks, Wavelet Transform, Deep Learning.
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چکیده:با توجه به افزایش میزان مصرف برق ،این انرژی یکی از مهمترین منابع برای زندگی انسان است؛ بنابراین ،همۀ
کشورها به دنبال دسترسی به منابع انرژی مطمئن و برنامهریزیشده هستند .نیز با توجه به تجدیدناپذیر بودن منابع سوختهای
فسیلی بهویژه منابع نفت و گاز ،چندین دهه است موضوع جایگزینسازی این نوع انرژیها با انرژیهای تجدیدپذیرشایان توجه
قرار گرفته است .صرفهجویی و مصرف بهینۀ انرژی الکتریکی در مصارف مهم مانند ساختمانهای مسکونی و تجاری اهمیت
زیادی دارد .یکی از مهمترین عوامل برای برنامهریزی مصرف برق و بهینهسازی آن ،پیشبینی دقیق برای مصرف برق
ساختمانهای مسکونی و تجاری در آینده است .در این مقاله ،ابتدا با استفاده از مبدلهای موازی موجک ،مجموعه دادههای چند
ساختمان مسکونی تحلیل میشوند ،سپس با استفاده از مدل بهینۀ تخمینگر شبکۀ عصبی کانولوشن برق مصرفی کوتاهمدت
ساختمانپیشبینی میشوند .نتایج پژوهش نشان میدهند روش ارائهشده بهطور متوسط خطای تخمین روشهای ،ARIMA
شبکۀ عصبی  LSTMو  SVRرا بهترتیب  69 ،70و  73درصد بهبود بخشیده است.

واژههای

کلیدی:پیشبینی مصرف برق ،مدیریت مصرف انرژی ،شبکههای عصبی کانولوشن ،تبدیل موجک ،آموزش

عمیق.

 -1مقدمه
1

مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی ،یکی از مهمتررین
اهداف کشورهای مختلف بررای صررفهجرویی در مصررف
انرژی ،کاهش آلودگی محیط زیسرت و اسرتقالل کشرور از
واردات حامررلهررای انرررژی اسررت .برررای ای رن منظررور در
کشورهای مختلف ،بهویرژه کشرورهای صرنعتی ،ارگران هرا

ومؤسسات تحقیقاتی مختلف ،اعرم از دولتری و خصوصری،
برای انجام پژوهش ها در زمینۀ برنامه ریزی مصرف انرژی و
صرفه جویی و بهینهکرردن آن تأسریس شردهانرد و در واقرع
انرژی ،یکی از مسرائل مهرم و اسرتراتژیک در اقتصراد ملرل
جهان شده است .مدیریت مصرف انررژی الکتریکری بره دو
صورت مدیریت بار الکتریکی و بهینهسازی مصرف انررژی
اعمالپذیر است .نظر بره اینکره در ایرران در سراعات اولیرۀ

تاریخ ارسال مقاله1398/04/05 :

شب ،وسایل روشنایی و لوازم الکترونیکی خانگی وارد مدار

تاریخ پذیرش مقاله1398/11/08 :

میشرود ،برار مصررفی بره حرداکرر مقردارخود مریرسرد و

نام نویسنده مسئول :فرشید کینیا

مدیریت مصرف برای کاهش این پیک بار و تعدیل آن بایرد

نشانی نویسنده مسئول :ایران  -کرمان  -دانشگاه تحصیالت

برخی از مصارف را به ساعات دیگر شبانهروز انتقرال دهرد.

تکمیلی صنعتی و فناوریهای پیشرفته  -پژوهشگاه علوم و

در این راستا از مهمترین فعالیتهای مؤثر ،پیشبینری دقیرق

تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

میزان مصرف انرژی در سراعات آینرده بررای برنامرهریرزی
کرراهش مصرررف و تررأمین انرررژی الزم از منررابع انرررژی
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تجدیدپذیر دردسترس است.
امروزه روشهای متفاوتی برای پیشبینی انرژی مصرفی
ساختمان ها ارائه شده اند .ازایرن جملره روش هرای کمری و

رفتار انسان قابلیت پیشبینی دشواری دارد؛ به همرین علرت
پیشبینی سریهای زمانی مربوط بره مصررف بررق خرانگی
پیچیدگیهای خاص خود را دارد.

کیفیاند که در روشهای کمی عمده هدف پیدا کرردن یرک

• تکمتغیره بودن دادۀ ورودی :برای پیشبینری مصررف

مدل و مبنای ریاضی برای ترسیم رفتار آینده سیسرتم اسرت

برق خانگی و آموزش یک مدل ،تنها متغیرر ورودی ،مقردار

که این مدل برا روشهرای مختلرف ریاضری یرا روشهرای

برق مصرفی در گذشرته برر حسرب کیلرو وات برر سراعت

شناسررایی سیسررتم ،تخم رین زده م ریشررود] [1و معمرروالً از

است؛یعنی تخمینگر برای پیشبینی مصرف برق ،تنهرا بایرد

روشهای سری زمانی یا روشهای علت و معلولی اسرتفاده

از روی رفتار گذشتۀ همین متغیر ،عمل تخمین را انجام دهد

میشود .در مدل های سری زمانی ،عمده هدف تأکید بر این

و متغیرکمکی دیگری نخواهد داشت.

قضیه است که تعدادی از پدیدهها و متغیرها در سیستمهرای

در سال های اخیر شربکه هرای عصربی یرادگیری عمیرق

مختلف وجود دارند که با یک روند خاص رشرد مریکننرد؛

پیشرررفتهررای چشررمگیری در علررم کررامپیوتر داشررتهانررد.

اگر این روند بر مبنای تکررار در دورههرای زمرانی در نظرر

شبکه های عصبی یادگیری عمیق در زمینه های پردازش زبان

گرفته شود ،مدل آیندۀ سیستم بر حسب روند قبلی پیشبینی

طبیعی ] ،[2تشخید اشیا در تصویر] ،[3تحلیل سریهرای

میشود .بره عبرارت دیگرر ،یرک سرری زمرانی دنبالرهای از

زمانی] [4و بهبود دقت و پایداری سیسرتمهرای مکرانیرابی

مشاهدات منظمشده بر حسب زمان از یرک متغیرنرد کره برا

پیشرفتهای چشمگیری ایجاد کردهاند .شربکههرای عصربی
1

تجزیه و تحلیل آن مدلی برای تخمین مقادیرآیندۀ سیستم به

حافظررۀ طرروالنی کوترراهمرردت (  )LSTMنشرران دادهانررد

وجود میآید .مدلهای علت و معلولی ،بیانکنندۀ یک مردل

درتخمین مصرف برق خانگی از دقت زیرادی برخوردارنرد

بین سری زمانی متغیر پیشبینیشده و متغیرهای دیگر اسرت

] .[7-6-5نترررررایج آزمایشرررررگاهی نشررررران دادهانرررررد

که در به وجود آمدن این سری زمانی نقرش دارنرد .هردف،

شرربکههررای LSTMبررهتنهررایی ،دقررت زیررادی نسرربت برره

پیدا کردن یک مدل ریاضی و سیستمی است که ایرن رابطره

2

روشهای آماری تخمین ماننرد ] [8ARIMAو رگرسریون
3

را بهطور منطقی برقرار کند .روشهای پیشبینی کیفی ،بیشتر

بردار پشرتیبانی (  )SVRدارنرد  .]9همچنرین شربکههرای

برای سیستمهایی به کار میروند که مدل ریاضری ندارنرد و

عصبی LSTMاز شبکههای عصبی مصرنوعی غیرعمیرق در

یا مدل احتمالی آنها پیچیده و کرامالً غیرخطری اسرت و بره

تخمین قدرتمندترند  .]10دلیل این امر وابستگیهای زمانی

آسانی نمیتوان با روش های کالسیک ریاضی به ایرن مردل

نسبت به برشهای زمانی همسایه اسرت کره در گیرتهرای
4

رسید و در صورت رسیدن به این مدل ریاضی ،دقت زیادی

حافظه در شبکه های عصبی بازگشتی(  )RNNوجرود دارد

نخواهد داشت یا هزینه برر خواهرد برود .در ایرن روش برا

 .]11درواقع شبکه های عصربیLSTMیرک فررم ویرژه و

استفاده از طرح و نظر افرراد متخصرد در سیسرتم مردنظر،

تغییریافت رۀ شرربکههررای عصرربی بازگشررتیانررد کرره مشررکل

آیندۀ سیستم با توجه به گذشته ،حال و آیندۀ آن ،باتعردادی

ناپدیدشدن (صفرشدن) گرادیران را برا اضرافهکرردن دروازۀ

قوانین پایه توصیف میشود و بر اساس آن ،کمیرت مردنظر

فراموشی حل میکنند ]12؛ اما شبکههرای عصربیLSTM

برای آینرده پریشبینری مریشرود؛ البتره امرروزه برا توسرعۀ

به ویژه در معماریهای عمیق در طول فرآیند آموزش (مررالً

سیستمهرای هوشرمند ،کراربرد ایرن روشهرا درپریشبینری

بیش از  3الیه) دچار مشکل  Overfittingمیشروند .ایرن

سریهای زمانی بهطور چشمگیری افزایش یافتهاند.

مشکل چالشی در یرادگیری اسرت کره در معمراری عمیرق

برای تخمین مصررف بررق خرانگی دو چرالش برزر
وجود دارد که عبارتاند از:

شبکههای عصبی رخ میدهد .درواقع اگرر تعرداد الیرههرای
شبکۀ عصبی بدون توجه به خطای مرحلۀ ارزیرابی افرزایش

• نوسان شدید میزان مصرف برق :میزان مصررف بررق

یابد ،خطای پیشبینی بیشرتر خواهرد شرد .ایرن مطلرب بره

در هر خانه در دنیای واقعی به رفترار انسران بسرتگی دارد و

وضوح در] [13بهصورت آزمایشگاهی اثبرات شرده اسرت.
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همچنرین شرربکههررای عصرربی LSTMبرره دادههررای بسریار

متفاوت که شامل الیههرای مختلرف اسرت و در سراخت و

متنوعی برای آموزش نیاز دارند تا پریشبینری دقیقری انجرام

بهینه سازی وزنها نتایج مطلوبی داشته است.

دهنررد .شرربکههررای عصرربی کانولوشررن در سررالهررای اخیرر

• شبکه های عصبی LSTMدر فرآیندیادگیریعمیق به

پیشرفت چشمگیری در حوزۀ بینایی ماشین به وجرود آورده

دادههای بسیار متنوعی نیاز دارند تا رفتار کلی مصررف بررق

اسررت؛برای مرررال ،بررا اسررتفاده از ایرن شرربکههررا ،اسررتخرا

را یادگرفته و پیشبینیکنند؛ اما مدل ارائهشرده در ایرن مقالره

ویژگیهای تصویر بهصورت مطلروبی انجرام گرفتره اسرت.

قادر اسرت حتری برا اسرتفاده از رفترار گذشرته یرک منرزل

همچنین شبکههای عصبی کانولوشرن یرک بعردی برهمنزلرۀ

مسکونی با دقت زیادی میزان مصررف بررق بررای سراعات

عملگر مفید برای پیشپردازش و استخرا ویژگی از دادهها

آیندۀ همان خانه را پیشبینی کند .به عبارت دیگر ،تخمینگر

در سریهای زمانیاست .]14

ارائهشده در این مقاله برای پیشبینری دقیرق میرزان مصررف

در ایرن پررژوهش یرک روش ترکیبیی رادگیری عمیرق بررا
استفاده از موجک موازی ارائه شده است .سریهای زمرانی

برق ،به دادههای متنروع (بررای مررال ،میرزان بررق مصررفی
همسایگان) برای آموزش شبکۀ عصبی خود نیازی ندارد.

مصرف برق خانگی ،ابتدا برا موجرک شکسرته مریشروند و

• تخمین برق مصرفی برای  5خانه در دنیرای واقعری

سپس برهعنروان ورودی بره شربکۀ عصربی عمیرق فرسرتاده

انجام شده است کره نترایج آزمایشرگاهی حکایرت از دقرت

میشوند .شبکۀ عصبی با یک الیره کانولوشرن ویژگریهرای

باالی روش ارائهشده دارد .پریش بینری دقیرق مصررف بررق

داده را استخرا میکند ،سپس با استفاده از بهینهساز ،مراحل

خررانگی برررای برنامرره ریررزی بهتررر خانررههررای هوشررمند

آموزش شبکه و تنظیم وزنها انجام میشود.

بسیاردرخور استفاده و مفیداست.

برای ارزیابی عملکرد تخمینگر ارائهشده در ایرن مقالره
از  5مجموعرره داده اسررتفاده شررد .ایررن مجموعرره دادههررا
مصرفواقعی برق خرانگی  5خانره در شرهر لنردنانرد .]15
همچنین تخمین گر ارائهشده با روش هرای مرسروم تخمرین
مانند  SVR ،ARIMAو شربکۀ عصربی LSTMمقایسره
شده است .مقایسۀ این روشها بامعیارهای میرانگین خطرای
مطلق ( ،)MAE5ریشۀ میانگین خطای مربع ( )RMSE6و
درصد میانگین خطای مطلق ( )MAPE7اندازهگیرری شرده
است .نتایج نشان میدهند ترکیب موجک مروازی برا شربکۀ
عصبی کانولوشن ،تخمین بسیار دقیقتری از روشهاییادشده
را داراست.
نوآوریهای انجامشده در این پژوهش به صرورت ذیرل
خالصه میشوند:
• ارائررۀیک روش شکسررتن س ریگنال جدی ردبا موجررک
موازی که مراحل تخمین را برای شربکۀ عصربی کانولوشرن
آسانتر میسازد.
• غلبرره بررر عرردم قطعیررت شرردید مجموعرره دادههررا
بااستفادهازمبدلموجکموازی که یادگیری برای شبکۀ عصربی
حتی با دادههای محدود را میسر میسازد.
• ارائۀیک مدل ترکیبی آموزش شبکۀ عصبی کانولوشن

 -2کارهای مرتبط
پیشبینی مصرف برق یک مسئلۀ سنتیاست که از چندین
دهه قبل تا به امروز مطالعه و پژوهش شده اسرت .ازجملره
روشهررای تخمررین مرسرروم غیررر آمرراری ،روش ،SVR
شبکه های عصبی مصرنوعی ،روشهرای منطرق فرازی ]16
هستند .از روشهای تحلیلری سرری زمرانی نیرز رگرسریون
خودکارمیرررررانگین متحرررررر ]) ،[17(ARIMAروش
 ARIMAبرررا اسرررتفاده از متغیرهرررای خرررارجی  ]18و
مدل های] [19Grayهسرتند Yuan .و همکرارانش  ]8برا
ترکیب روش  ARIMAو  Grayتوانستهاند به روشی بهتر
دست یابند که میانگین خطرای مطلرق آن کمترر از دو روش
مذکور است.
در مقاله  ]20برای پیشبینی مصرف بررق در ترکیره از
دو روش  SVRو شبکۀ عصبی مصنوعی استفاده شرده کره
پس از ارزیابی خطای MAPEروش  SVRبا اختالف 0/6
درصد عملکرد بهتری نسبت به شبکۀ عصبی مصنوعی داشته
است Rodrigues .و همکرارانش  ]21یرک مردل شربکۀ
عصرربی برررای تخم رین مصرررف انرررژی طراح ری کررردهانررد
کهداراییک الیۀ مخفی با  60نرون است .آنها انرژی مصرفی
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برررای  93خانرره را در کشررور پرتقررال پرریشبین ری کررردهانررد

بار یک روش ترکیبی از موجرک مروازی برا شربکۀ عصربی

کهمیانگین خطای MAPEروش آنهرا روزانره  4/2درصرد

تکاملی ارائه شده است .روش ارائرهشرده در ایرن مقالره برا

بوده است .در مقالره ] [22آقرای امراراتی و همکراران یرک

روش تخمین SVRو شبکۀ عصبی چند الیه مقایسهشدهکه

روش ترکیبی شبکههای عصبی با الگوریتم بهینهسازی ذرات

توانسته است معیارهای خطا را بره میرزان مطلروبی کراهش

ارائه داده اند که برای تخمین کوتاهمدت قیمت استفاده شرده

دهد.

که در مقایسه با سایر روشهای متداول تخمین ،نتایج بهتری
داشته است.

 Kongو همکارانش ][7یک شبکۀ عصبی  LSTMدو
الیه ارائه کردهاند کهبرای پریشبینری مصررف بررق خرانگی

8

شبکههرای عصربییادگیری عمیرق (  )DLNNمردرن و

استفاده شده است .سپس نتایج خود را با روشهرای شربکۀ

محبوباند و با دادههای آموزشی حجیم سروکار دارند .ایرن

عصرربی انتشررار برره عقررب ( ،)BPNN9رگرسیرررون Kتررا

شبکهها درزمینۀ دستهبندی و تخمین بره دقرت بسریارزیادی

10

نزدیک ترین همسرررایه (  )KNNو یرررادگیری ماشرررین
11

دست یافتره انرد .در مقالره ] [23یرک مردل شربکۀ عصربی

مفرررط (  )EMLمقایسه کرده اند .نتایج نشان دادند شبکه

کانوولوشن  24ساعته ارائه شده که برا اسرتفاده از یرادگیری

 LSTMدو الی ره ،تخم رین بس ریار دقیررقتررری نسرربت برره

عمیق توانسته است تخمین مصررف بررق نسربت بره روش

روشهای مذکور داشته است.

فصلی  ARIMAXرا  22.6درصد بهبود بخشد .همچنرین
در زمینههای متفاوتی مانند پیشبینی شراخد برازار برورس
 ،]25,24تخمین سرعت باد  ،]27,26تخمین میزان ترابش
نور خورشید  ]29,28و پیشبینی بار الکتریکی] [30به کرار
رفته اند .درمقاله  ]31یک مدل یادگیری شبکۀ عصبی عمیق
برای تخمین مصرف برق خانگی ارائه شده است .نتایج این
مدل نشان میدهند دقرت شربکۀ عصربی عمیرق نسربت بره
روشهرررای ،ARIMAروش فصرررلی HoltCWinterو
روش شبکۀ عصبی غیرعمیق ،باالتر است Shi .و همکراران
 ]6یررک شرربکۀ عصرربی بازگشررتی براسرراس برررونانررداز
( )Dropoutارائه داده اند کهابتداعدمقطعیت میزان مصررف
برق را ضبط و الگوبرداری میکند تا تخمرین بهترری انجرام
دهد .نتایج این پژوهش نشان میدهند شبکۀ عصربی عمیرق
ارائررهشررده از روشهررای SVR ،ARIMAو شرربکههررای
عصبی بازگشتی عملکرد بهتری داشته است.
در][32یک روش تخمین قیمت برا اسرتفاده از ترکیرب
موجررک مرروازی و اتصررال چنرردین شرربکۀ عصرربی بررا
مدلهاییادگیری متفاوت ارائه شده اسرت .همچنرین از یرک
روش انتخاب ویژگی دو مرحله ای برا توجره بره وابسرتگی
داده ها نسبتبهمتغیر هدف استفاده شده است .نتایج برا روش
 ARIMAو روش ترکیبی موجرک مروازی برا ARIMA
مقایسه شدهاند که روش ارائهشده معیارهای خطا را به طررز
چشمگیری کاهش داده است .در ] [33برای پیشبینی متغیر

 -3ساختار سیستم ارائهشده
برای تخمین سرریهرای زمرانی ترکمتغیرره کره دارای
نوسان شدید در بازه زماناند ،یک شبکۀ عصبی کانولوشن با
توانایییادگیری عمیق ارائه شده است .برهطرور کلری مراحرل
تخمین طبق سلسلهمراتب زیر نوشته میشوند:
ا) ابتدا مجموعه داده ها،نرمالسازی ،سپس به دسته های
آموزش و آزمایش تقسیم میشوند.
ب) با استفاده از تبدیل چندمرحلهای موجک ،دادههرای
آموزش و آزمایش به زیر مجموعههرای کوچرکترر تقسریم
میشوند.
) سریگنالهررای خروجری مرحل رۀ موجررک بررهعنرروان
ورودی شبکۀ عصبی کانوولوشن استفاده میشوند.
د)سیگنالهای موجک با شبکۀ عصبی کانولوشن تخمین
زده میشوند .سپس مرحلۀ موجک معکوس و پسپرردازش
روی آنها اعمال میشود تا سیگنال اصلی را بسازند.

 -1-3مجموعه دادههای استفادهشده
در ایررن مقالرره از مجموعرره دادههررای مصرررف برررق
جمعآوریشدۀآقای کلی و نوتنبلت  ]15استفاده شده است.
این مجموعه داده در بسیاری از مقراالت معتبرر ماننرد ][21
بهمنزلۀ دادههرای آموزشری و آزمایشری شربکههرای عصربی
استفاده شده است .این مجموعه داده شامل برق مصرفی پنج
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خانررره در شرررهر لنررردن اسرررت کررره برررهترتیرررب برررا

بهتری برای تخمین را فراهم میکنررد] .[35شرکل  1نحروۀ

نررررررامهررررررای Household2 ،Household1تررررررا

شکست سیگنال اصلیاز موجک مروازی ارائرهشرده در ایرن

Household5شررناخته م ریشرروند .در مجموعرره دادههررای

مقاله را نشان میدهرد .توجیره روش شکسرت سریگنال برا

مذکور ،برق مصرفی براسراس لروازم برقری (ماننرد ماشرین

جزئیات بیشتری در قسرمت نترایج پرژوهش بررسری شرده

لباسشویی ،یخچال و  )...تفکیک شدهاند .برق مصرفی لوازم

است.

خانگیدر بازههای  6ثانیهایربت شده اسرت .در ایرن مقالره از
دادههای تجمیعشده در بازههای زمانی  5دقیقه استفاده شرده
است .به عبارت دیگر ،هر رکورد در مجموعه داده کل بررق
مصرفییک منزل مسکونی در بازههای زمرانی  5دقیقرهای برر
حسب کیلووات ساعت ( )kWh12است.

 -2-3مرحلۀ شکست چندمرحلهای با سیگنال
موجک
تخمین سریهای زمانیدارای نوسان شدید ،کار دشواری
اسررت .بررا اسررتفاده از موجررک ،سررریهررای زمررانی برره

شککک ( :)1مراحکک شکسککتن سککیگنال ورودیککاز موجککک

زیرمجموعههای کوچکتری شکسته میشوند که تخمین هر

چندمرحلهای

کدام به دلیل نوسانان پایینترر از مرو اصرلی کراری نسربتاً
آسررانتررر اسررت .بررا توجرره برره اینکرره مجموعرره دادههررای

در مرحلۀ اول شکسرتن ،سریگنال اصرلی بره دو بخرش

استفاده شده دارای نوسان شدیدند ،ابتردا برا اعمرال چنردین

جزئی ( )D1و مقادیر تقریبی ( )A1تقسیم میشود .در این

مرحله موجک دادههای مناسبترری بررای مرحلرۀ تخمرین

کار مو  D1مجدد شکستهمیشود .دلیل ایرن امرر سرختی

آماده شد .سریهای مصرف برق خانگی نیرز دارای نوسران

تخمین این مو است .با شکستن مرو  D1بره دو بخرش

شدیدند؛ به همین دلیل ،پریشبینری آنهرا کرار دشواریاسرت.

 D1-Lowو  D1-Highتخمر رین مرررو اصرررلییعنیD1

استفاده از موجک ،سیگنال اصلی را بره دو زیرمجموعره برا

دقیق تر شده است .پس از مراحل شکستن سیگنال ،هر کدام

فرکانس پایین و فرکانس باال تقسیم میکند .تخمینیا مطالعرۀ

از زیرمررو هررای D1-High ،D2 ،D3 ،A3و D1-Low

مو اصلی به مراتب سختترر ازدوزیرمجموعرۀ آن اسرت.

بهعنوان ورودی شبکۀ عصبی کانولوشن اسرتفاده مریشروند.

دلیل این امر اثر اعمال فیلترها روی مو اصلی و تبردیل آن

پس از انجام تخمینِ شربکۀ عصربی ،روی خروجری شربکۀ

به دو زیرمجموعۀ کوچکتر است].[17

عصبی موجک معکوس اعمال میشود (شرکل  )2ترا مرو

در این روش نیز ابتدا سیگنال اصلی طی چندین مرحله

اصلی را بسازد.

از تبدیل موجک عبور داده شد که آن را به بخشهای جزئی
و تقریبی تبدیل کرد .بخش تقریبی شامل روند کلی سریگنال

 -3-3شبکۀ عصبی کانولوشن

اصلی و بخش جزئی نیز نوسانات شدید مرو اصرلی را در

شبکۀ عصبی کانولوشن،یکی از مباحث داغ این روزهای

بررر مرریگیرررد] .[34بررا اسررتفاده از یررک فرآینررد شکسررتن

هوش مصنوعیاست که قابلیتیرادگیری عمیرق بررای مردل را

چندمرحله ای مو اصلی به مو هایی با انردازۀ کوچرکترر

فراهم میکند .در این روش برای تخمین مو هرای ورودی

تبدیل شده کره بررای ایرن کرار از موجرک Daubechies

هر تخمین گر از شبکۀ عصبی کانولوشن استفاده شده اسرت

مرتبه  4استفاده شده است .استفاده از ایرن موجرک شررایط

تا به کمک آن مو های دارای نوسان شدید ،دقیقتر تخمین
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زده شوند .الیۀ کانولوشن دادههای خام را دریافت مریکنرد.

بعضی از زیرمو های مشتقشده از مو اصرلی پرس از

سپس ویژگیهای منحصرربهفررد آن را اسرتخرا مری کنرد.

اشباع شربکه در صرورت کراهش نررخ یرادگیری وزنهرای

الیه های کانولوشرن دارای فیلترهرایی برا انردازه  k*kو دو

بهتررری ،تولی رد و دورههررای مفی رد بیشررتری برررای آمرروزش

بعدی اند .در این مقاله به دلیل ترکبعردیبودن ورودیهرا از

سپریمیکنند .برای این منظور در سیستم ارائهشده اگر شبکه

فیلترهررایی بررا سررایز k*1اسررتفاده شررد .پ رس از اسررتخرا

پس از طری تعرداد معینری دوره ،نتوانرد خطرای ارزیرابی را

ویژگیهابا الیۀ کانوولوشن ،دادهها به الیههای شبکۀ عصربی

کاهش دهد ،بهطور خودکار نرخ یادگیری را کاهش میدهد.

تماماً متصل فرستاده میشوند ترا مراحرل آمروزش و تنظریم

فرآیند آموزش شبکه زمانی متوقف میشود که حتی با نررخ

وزن ها انجامشوند .برای بهینهسازی وزن ها نیز از بهینرهسراز

پایینیادگیری نتواند خطای مرحلۀ ارزیابی را کاهش دهد .برا

 Nesterov Adam Optimizerاسررتفاده شررد .ایررن

این کار از تمام ظرفیت شبکه برای تخمین استفاده میشود.

بهینرررررررررهسررررررررراز ترکیبررررررررری از RMSprob
وNesterovmomentumاست که به  Nadamمعرروف
است و قابلیت تنظیم نرخ یرادگیری برهصرورت خودکرار را
دارد .در مرحلرۀ آمروزش ،پرس از هرر دوره اجررای شربکه
همواره بهترین وزن هرا ذخیرره مریشروند .بهتررین وزن هرا
باتوجهبهکمترین میزان خطرا در دادههرای ارزیرابی انتخراب
میشوند .بهطور کلی فرآیند آموزش شبکه بهصورت شرکل
 3است:

روش تخمین ارائهشده با استفاده از زبان برنامرهنویسری
پایتون Python3.6و در محریط برنامرهنویسریPycharm
پیادهسازی شده اسرت .مشخصرات سرختافرزاری سیسرتم
شامل پردازشگر  Inter Core-I7 2.5 GHzو پردازشرگر
گرافیکیNVIDIA GEFORCE 930mxاست .طراحی
مدل شبکۀ عصبی کانوولوشن نیز با استفاده از ابزار یادگیری

آماده
سازی
اعمال

 -4نتایج پژوهش

تخمینگر

دادهها
جهت

موجک

شبکه

معکوس

عصبی

ورود به

کانولوشن

شبکه
عصبی

عمیر رق شررررکت گوگرررل برررا نرررام ][36Tensorflowو

LowD1

][37Kerasانجام شده است .در بخش اول به توجیه نحروۀ

HIGH
-D1
D2

اعمال
موجک

D3

A3

شک ( :)2ساختار کلی سیستم ارائهشده

شکستن مو اصلیبا موجرک پرداختره شرد .پرس از آن ،در
بخش دوم نتایج تخمینگر ساختهشده با روشهرای مرسروم
تخمین ،مقایسه خواهند شد.

 -1-4توجیه نحوۀ شکستن سیگنال با موجک
برای ساده ترشدنمرحلۀتخمین و سراخت تخمرینگرری
قویتر ،ابتردا سریگنال ورودیبرا موجرک بره زیرمرو هرای
کوچکتری شکسته میشرود کره تخمرین هرر زیرمجموعره
نسبت به مو اصلی آسان تر است .روش مرسروم شکسرتن
سری زمانیبرا موجرک در  3مرحلره انجرام مریگیررد کره 4
خروجی با نامهای D3 ،D2،D1و  A3خواهد داشت و هر

شک ( :)3فرآیند آموزش تخمینگر استفادهشده برای هر موج
از یک الیه کانولوشن ،دو الیه شبکۀ عصبی تماماً متص
( ،)FCL13یک الیه برونانداز ( )Dropoutبا احتمال کم و
درنهایت ،الیۀ خروجی ساختهشده است.

خروجرری برره یررک تخمررینگربرررای تخمررین فرسررتاده
میشود].[31
مو  D1شامل جزئیاتنخستین مرحله از شکستن مرو
اصلیاست (شکل  .)1این زیرمو را مجردد برا موجرک بره
 D1-Lowو  D1-Highشکسته میشرود ترا برا جزئیرات
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دقیق تری تخمینزده شود .زمانی که زیرمو  D1بهتنهایی به

استفاده شده اسرت .در مرحلرۀ آزمرایش ،تخمرینگرر ابتردا

یک تخمینگر فرستاده میشد ،برا توجره بره مقردار خطرای

تخمین برای بیش  10ساعت آینردهیعنی  130رکرورد (650

مرحلۀ ارزیابی از دقت پایینی برخوردار بود و درنتیجره ،برر

دقیقه) انجام شده است .برای تخمین هر پرنج دقیقره بعردی

تخمین کلی تأثیر میگذاشت؛ اما پرس از اینکره اینزیرمرو ،

دوازده رکورد قبلی آن یعنییرک سراعت قبرل از آن ،ورودی

مجدد شکسته شد و هر کدام جداگانره تخمرین زده شردند،

شبکه درنظر گرفته میشود .تخمینگر ارائهشده در این مقاله

خطای مرحلۀ ارزیابی کاهش نسربتاً خروبی پیردا کررد .ایرن

با روش هرای مرسروم تخمرین ماننرد  SVR ،ARIMAو

کاهش خطا در تخمین جزئیات مو اصرلی کمرک شرایانی

 LSTMمقایسه شده است .دقت تخمینگرر برا سره معیرار

میکند؛ برای مرال ،در نمودار شکل  ،4خطای تخمین برایدو

میانگین خطای مطلق ( ،)MAEریشۀ میانگین خطای مربرع

مجموعررره دادۀ Household1و  Household3بررره دو

( )RMSEو درصررد میررانگین خطررای مطلررق ()MAPE

روش مرسوم و روش پیشنهادی شکستن سیگنال ارائهشرده

اندازهگیری شده است .درواقع هر چقدر میزان این سه معیار

در این مقاله نمایش داده شده است .درضمن ساختار شربکه

کمتر باشد ،دقت تخمینبیشتر خواهد بود .رابطههای  1و  2و

برای هرر دو حالرت یکساناسرت .خطرای MAPEتخمرین

 3نشاندهندۀ معیارهای خطا هستند].[38

برای Household1برا اسرتفاده از روش مرسروم برابرر برا

𝐸𝑆𝑀𝑅

 14/27است که پرس از شکسرتهشردن مرو  D1برابرر برا

()1
∑𝑁 (ỷ𝑖 − 𝑦𝑖 )2
= √ 𝑖=1
𝑁
𝑁
| 𝑖𝑦 ∑𝑖=1 |ỷ𝑖 −
()2
= MAE
𝑁
𝐸𝑃𝐴𝑀
()3
𝑁∑
𝑖=1|ỷ𝑖 − 𝑦𝑖 | × 100
=
𝑁
در این رابطه ها yi،مقردار واقعری نمونره آزمرایش و ŷi

 11/31شده که به میرزان  2/96واحرد کراهش یافتره اسرت.
همچنین برای دیتاست Household3خطرای MAPEبرا
استفاده از روش مرسوم شکستن سیگنال برابر با  7/33بروده
است و هنگام استفاده از روش پیشنهادی ،شکستن سریگنال
برابر با  5/87شده که  1/46واحد کاهش داشته اسرت .ایرن
دو مجموعه داده دارای نوسان شردیدتری نسربت بره سرایر
مجموعه دادهها است .با توجره بره نمرودار شرکل  ،4روش
پیشررنهادی شکسررتن سرریگنال دامنررۀ خطررا را برره مقرردار
چشمگیریکاهش داده و همچنین حدود خطا به صفر همگرا
شده است.
بنابراین روش شکستن مرو ارائرهشرده در ایرن مقالره
(شکل  )1برای تمام مجموعه دادهها استفادهشده است.

مقدار تخمین زده شدهاند.
نمررودار شررکل ،5نتررایج را برررای Household1نشرران
میدهد .تفاوت دقت روش پیشرنهادی برا سرایر روشهرای
مقایسهشده در نمودار بهخوبی مشخد میشود.
نمودارهای شکلهای  8 ،7 ،6و  9نتایج تخمین مصرف
برق خانگی برایHouseholdهای  2تا  5را برهترتیرب برا
استفاده از روش های مذکور نشان میدهنرد .ایرن نمودارهرا
نتایج تخمینرا در طول بازههای زمانی مختلفی نشان دادهاند.
در هر یک از نمودارها خط مشکی نشاندهنردۀ مقرادیر
واقعی ،آبی روش پیشنهادی ،نارنجی ،SVRسبز ARIMA
و قرمز LSTMاست .همانگونه کره در نمرودار نشران داده

شک ( :)4مقایسۀ خطای تخمین با استفاده از روش مرسوم
شکستن سیگنال و روش پیشنهادی

 -2-4مقایسه و ارزیابی سیستم ارائهشده
در هر مجموعه داده  10000رکورد برای آموزش شبکه

شده است نتایج روش پیشنهادی در این مقاله کمترین میزان
اختالف با مقادیر واقعی را در طرول نمرودار از خرود نشران
میدهند؛به ویژه در بازه های زمانی کره مصررف بررق دچرار
نوسانات ناگهانی میشود ،روش پیشنهادی فاصلۀ خود را برا
مقادیر واقعی حفظ میکنرد؛ درحرالیکره سرایر روشهرا برا
مقادیر مختلف از نمودار واقعی فاصله میگیرند.
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شک  :8نمودار تخمین برای Household4
شک ( :)5نمودار تخمین Household1

نتررایج نشرران مریدهنرد سیسررتم پیشررنهادی بررهصررورت
چشمگیری کلیۀ معیارهای خطا را کاسته است .صرفنظر از
روش پیشنهادی ،بررای Household1روش  SVRنترایج
بهتری را تولید میکند که خطای MAPEآن  23/24اسرت.
خطای MAPEروش پیشنهادی ما روی این مجموعره داده

شک  :9نمودار تخمین برای Household5

برابر با  1/6است که نسبت به  SVRکاهش ٪74.83داشرته

روش  LSTMروی مجموعرررره داده Household1

است.

دارای خطای RMSEبرابر با  0/0235است که صررفنظرر
از روش پیشنهادی ،کمترین میزای خطرا را داراسرت .روش
پیشنهادی ارائرهشرده ،خطرای RMSEبرابرر برا  0/0042را
تولیرد مریکنررد کرره نسرربت برره روش  LSTMکرراهش 81
درصدی داشته است.
همچنین اگر میانگین هر یک از معیارهای خطرا مردنظر
قرار داده شود ،بهصورت کلری روش پیشرنهادی برا فاصرلۀ
زیادی از سایر روشها عملکرد مطلوبتری از خرود نشران
شک ( :)6نمودار تخمین برای Household2

میدهد .جدول شماره  ،1نتایج اندازهگیریشدۀ هرر یرک از
معیارهای خطا را به تفکیک دیتاستهای آزمایششده نشران
میدهند.
نمررودار شررکلهررای  11 ،10و  12خطررای هررر ی رک از
روش ها برایHouseholdهای  2 ،1و  4را نشان میدهند.
با مطالعۀ این نمودارها دریافته میشود کره روش پیشرنهادی
به دالیل ذیل از دیگر روشهای مطالعهشرده در ایرن مقالره
برتر است:

شک  :7نمودار تخمین برای Household3

• در کلیۀ دیتاستهرا همگرایری خطرای تخمرین روش
پیشنهادی به صفر بیشتر شده اسرت .درواقرع میرزان خطرای
تخمین به صفر نزدیکتر شده است.
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• بازۀنوسان مقادیر خطرایتخمین روش پیشرنهادی از
سایر روشها کمتراست.

21

محدوده ندارد یا تعداد اینگونه خطاها به نسبت چشرمگیری
نسبت به سایر روشها کمتر شده است.

• روش پیشنهادییاخطای پرت ) (Outlierخرار از
جدول ( :)1نتایج معیارهای خطا برای روشهای آزمایششده

0.0141

Househo
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0.0062
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0.0035
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0.0043

Househo
ld1
0.0226

0.0140

0.0065

0.0029

0.0336

0.0033

0.0240

0.0145

0.0064

0.0037

0.0357

0.0035

0.0235

0.0049

0.0014

0.0009

0.0171

0.0012

0.0042

0.0078

0.0034

0.0030

0.0182

0.0029

0.0116

LSTM

0.0070

0.0033

0.0025

0.0169

0.0019

0.0107

0.0076

0.0029

0.0027

0.0186

0.0020

0.0122

0.0022

0.0009

0.0005

0.0066

0.0006

0.0027

SVR
ARIM
A
روش

7.4684

19.0539

18.2897

13.6525

26.1849

LSTM

7.0736

15.9552

16.9729

8.9858

24.2382

SVR

6.2471

17.1672

18.6895

9.3656

27.5773

ARIM
A

2.0525

3.6876

6.7186

3.1638

6.1006

میانگین
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شک ( :)10نمودار مقادیر خطا برای Household1
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 نترایج پرژوهش نشران مریدهنردروش.پیش بینری مری کنرد

 درصد بهبود روش ارائهشده نسبت روشهای مرسوم:)2( جدول

پیشنهادی با توجه به معیارهای خطا عملکرد بسریار بهترری

تخمین

 و سایر روشهرای مرسرومLSTM نسبت به شبکۀ عصبی
.داشته است
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