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چکیده
در این پژوهش ،مطالعهای مقایسهای بین مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ( ،)ANNسیستم استنتاج فازی -عصبی
تطبیقی ( )ANFISو برنامهریزی بیان ژن ( )GEPبرای برآورد تابش خورشیدی ماهانه صورت گرفت .بدین منظور ،از
دادههای  24ساله ایستگاه همدیدی تبریز ،شامل تابش کل خورشیدی ) ،(RS, MJ m−2ساعات آفتابی و دمای هوا ) (°Cبهره
گرفته شد .برای اجرای مدلهای هوش مصنوعی ،ترکیب جدیدی از ورودیها ،شامل متوسط ماهانه شاخص صـاف بودن
آسمان ( ،)KTمتوسط ماهانه تفاضل دمای بیشینه از دمای کمینه ( ،)ΔTساعات آفتابی نسبی ( )n⁄Nو متوسط ماهانه تـابش
فرازمینـی روزانه ( ،)Raبه کار گرفته شد .با توجه به اینکه کمترین مقادیر آمارههای  MBEو ( RMSEبه ترتیب برابر با
 0/13و  1/97مگاژول بر متر مربع) و بیشترین مقدار  ،)0/92( R2با استفاده از نتایج مدل شبکه عصبی مصنوعی بهدست
آمد ،لذا  ANNبهعنوان بهترین مدل برای برآورد تابش کل آفتابی ماهانه انتخاب شد .همچنین استفاده از نمودارهای چارک-
چارک ،نشان داد که هرچند ،شبکه عصبی مصنوعی ،بهترین برازش را برای دادههای تابش کل خورشیدی ماهانه ارائه
میکند ،اما توانایی این مدل در برآورد مقادیر باالی تابش کل خورشیدی ماهانه کاهش مییابد .لذا استفاده از این مدل
برای مناطق با میزان تابش دریافتی کمتر توصیه میشود .عملکرد مدل  ANFISدر تحت پوشش قرار دادن مقادیر باال و
پائین (چارکهای چهارم و اول) از سایر مدلها بهتر بود .بنابراین مزیت مدل  ANFISرا در برآورد دقیقتر مقادیر بزرگتر
تابش خورشیدی است و از این مدل برای برآورد تابش خورشیدی در مناطق با میزان باالی دریافتی تابش خورشیدی
میتوان بهره برد .عالوه بر این ،بر خالف نتایج پژوهشهای پیشین که عملکرد مدل  GEPبرای برآورد تابش آفتابی روزانه
را رضایت بخش ارزیابی نکرده بودند ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از مدل  GEPبرای برآورد تابش آفتابی
کل ماهانه ،به ویژه در محدوده  250تا  800مگاژول بر متر مربع رضایتبخش است .بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت
که توانایی مدل  GEPدر مدلسازی پدیدههایی با نوسانات کمتر و محدوده کوچکتر بیشتر است.
واژههای کلیدی :برنامهریزی بیان ژن ،تابش کل آفتابی ماهانه ،سیستم استنتاج فازی -عصبی تطبیقی ،شبکه عصبی مصنوعی،
تبریز
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Abstract
The concern of the present research was to do a comparative study between the GEP, ANN and
ANFIS models to estimate monthly global solar radiation. For this purpose, long-term (24-years)
monthly data of global solar radiation (RS, MJ m−2), sunshine hours and air temperature (°C), from
Tabriz synoptic station were used. To perform the artificial intelligence models, a new combination
of inputs including monthly mean clearness index (KT), monthly temperature range (ΔT), relative
sunshine hours (n/N) and extraterrestrial global solar radiation (Ra) were employed. Since the lowest
values of MBE and RMSE (0. 13 and 1.97 MJ m−2 respectively) and the highest value of R2 (0.92)
were obtained for ANN model, and therefore, the ANN model was selected as the best model to
estimate the monthly global solar radiation. Using quarter-quarter (Q-Q) plots revealed that although
the ANN model generally presents the best fit for monthly global solar radiation data, this model is
found to be not successful in estimating the higher values of monthly global solar radiation data.
Therefore, the application of ANN model is recommended for regions with lower solar radiation
values. The performance of the ANFIS model was better than other models in covering the highest
and lowest values (the first and fourth quarter). Therefore, it can be concluded that the ANFIS model
gives more accurate results in the areas with the higher values of solar radiation. The findings also
show that unlike previous researches which were carried out in daily scale, the performance of GEP
technique for modeling monthly global solar radiation is satisfactory especially in the ranges of 250
to 800 MJ m−2. Thus, it can be inferred that GEP can be more powerful in modeling the phenomena
which have low fluctuations or a limited range.
Keywords: Artificial Neural Network, Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, Monthly global
solar radiation, Gene Expression Programming, Tabriz
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مطالعات

 با وجود اهمیت تابش.)2015 است (بهمنش و همکاران
 این، به دلیل هزینهبر بودن اندازهگیریها،خورشیدی
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مدلهای تجربی ،فرمولهای صریح و سادهای

هوش مصنوعی 1ابزاری فوقالعاده برای حل مسائل

برای برآورد تابش خورشیدی ارائه میکنند .چهار دسته

واقعی هستند (یاسف و همکاران  .)2012در سالهای

از مدلهای تجربی بر اساس ورودیهای دما ،تابش

اخیر ،روشهای هوش مصنوعی مانند شبکههای عصبی

ابرناکی و سایر پارامترهای هواشناسی تعریف شدهاند

مصنوعی ،2ماشین بردار پشتیبان ،3الگوریتم ژنتیک،4

(بشارت و همکاران  .)2013تحقیقات پیشین نشان داده

برنامهریزی ژنتیک ،5برنامهریزی بیان ژن ،6سیستم

است که ساعات آفتابی مهمترین عامل مشخصکننده

استنتاج فازی -عصبی تطبیقی 7و شبکههای ترکیبی یا

میزان تابش کل خورشیدی است (فالح قالهری و شاکری

دورگه برای مدلسازی و پیشبینی تابش خورشیدی

 .)2016عملکرد بهتر مدلهای واسنجی شده مبتنی بر

استفاده شده است (موهانتی و همکاران .)2016

ساعات آفتابی برای برآورد تابش خورشیدی ،در

شبکههای عصبی مصنوعی ،روشی کارآمد برای

پژوهشهای مختلف ،تائیدکننده این مطلب است (لی و

مدلسازی ،تقریب تابع و پیشبینی مسائل پیچیده است.

همکاران  .)2013معادله آنگستروم -پرسکات بهعنوان

مزیت اصلی استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در قیاس

یک مدل تجربی ساده و پرکاربرد ،از ساعات آفتابی برای

با مدلهای تجربی دقت خوب این روش است ،بهویژه

برآورد تابش کل خورشیدی استفاده میکند (ژائو و

هنگامیکه متغیرها ،ذاتاً غیرخطی هستند .کاربرد موفق

همکاران  .)2013تاکنون پژوهشهای متعددی برای

شبکههای عصبی مصنوعی برای برآورد تابش

واسنجی و توسعه مدلهای تجربی تـابش خورشـیدی در

خورشیدی ،بهوسیله محققین مختلفی گزارش شده است

مناطق مختلف ایران انجام شده است .ازجمله این

(بنگنم و همکاران  ،2009رحیمیخوب  2010و هسنی و

پژوهشها میتوان به مطالعات دانشیار ( ،)1978سبزی-

همکاران .)2012 ،در ایران نیز چندین پژوهش در این

پرور و شتایی ( ،)2007نوریان و همکاران ( )2008و

زمینه صورت گرفته است .بهعنوان نمونه ،بهرنگ و

عرفانیان و بابایی حصار ( )2013اشاره کرد .از معایب

همکاران ( ،)2010از شبکههای عصبی پرسپترون چند

مدل آنگستروم -پرسکات ،میتوان به وابستگی ضرایب

الیه 8و تابع پایه شعاعی 9برای برآورد تابش کل

تجربی این مدل به پارامترهای اقلیمی ،شرایط جغرافیایی

خورشیدی در شهرستان دزفول استفاده کردند .رحیمی

و نوع پوشش گیاهی منطقه اشاره کرد (معینی و همکاران

خوب ( )2010از  ANNبرای برآورد تابش خورشیدی

.)2010

بهعنوان تابعی از دمای هوا در یک محیط نیمهخشک
روشهای هوش مصنوعی ،عالوه بر اینکه

استفاده نمود .سبزی پرور و علیائی ( ،)2011عملکرد

توانایی برآورد ،پیشبینی و مدلسازی پدیدههای مختلف

 ANNدر پیشبینی تابش خورشیدی کل روزانه در

را دارند ،قادر به تعامل با دادههای تصادفی و مفقود می-

ایستگاه همدیدی تبریز را با نتایج مدل آنگستروم مورد

باشند .این در حالی است که حضور دادههای نابجا ،تأثیر

مقایسه قرار دادند. .نتایج این مطالعه ،نشانگر برتری

منفی در عملکرد مدلهای رگرسیونی دارد .در شرایطی

معنیدار مدل شبکه عصبی نسبت به روش آنگستروم

که روشهای تجربی به دلیل عدم قطعیت پیشبینی پدیده-

است .همچنین سبزی پرور و ختار ( ،)2015عملکرد مدل

ها ،برای اطمینان از پایداری مدل کافی نیستند ،تکنیکهای

 ANNدر پیشبینی تابش خالص خورشیدی روزانه در

1

6

)Artificial intelligence (AI
)Artificial neural networks (ANN
)3 Support vector machine (SVM
)4 Genetic algorithm (GA
)5 Genetic programming (GP
2

)Gene expression programming (GEP

7

)Adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS
8
)Multi-layer perceptron (MLP
9
)Radial basis function (RBF
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ایستگاه همدیدی همدان را بهتر از مدل ایرماک گزارش
کردند.

برنامهریزی تکاملی از زیرمجموعه الگوریتمهای
تکاملی بوده و توسط فوگل ( )1964در زمینه شـبیه-

 ANFISیک شبکه پیشخور 1چندالیه است که از

سـازی معرفی شده است .از جمله این روشها ،برنامه-

الگوریتم یادگیری شبکههای عصبی و استدالل فازی

ریزی ژنتیک ( )GPاست که در سال  1992توسط کوزا

استفاده میکند تا ورودیها را به یک خروجی نگاشت

معرفی شد .مزیت اصلی  GPبر روشهای آماری و

کند .نام  ANFISمخفف سیستم استنتاج فازی -عصبی

شبکههای عصبی مصنوعی معمولی ،توانایی تولید یک

تطبیقی است که از ترکیبی از حداقل مربعات و الگوریتم

عبارت ریاضی است که متغیرهای ورودی و خروجی را

پس انتشار در برآورد تابع فعالسازی استفاده میکند.

به هم ربط میدهد .این روش بهتازگی ،برای پیشبینی

 ANFISمبتنی بر ابزارهای متعارف ریاضی است که

تابش خورشیدی مورد استفاده قرار گرفته است.

خواص منطق فازی و شبکههای عصبی را ترکیب میکند

بهعنوانمثال ،مصطفوی و همکاران ( )2013روشی

تا یک سیستم هوشمند دورگه را شکل دهد .این مدل،

ترکیبی را بر اساس ( GP/SAبرنامهریزی ژنتیک و

توانایی یادگیری و انطباق خودکار را افزایش میدهد.

الگوریتم تبرید شبیهسازیشده )6بهمنظور برآورد تابش

پژوهشهای متعددی در مورد کاربرد سیستم استنتاج

خورشیدی در دو شهر ایران (تهران و کرمان) ،توسعه

فازی -عصبی تطبیقی برای برآورد و پیشبینی تابش

دادند .برنامهریزی بیان ژن ( )GEPکه توسط فریرا

خورشیدی انجام شده است .سومیتیرا و همکاران

( )2001معرفی شد ،شکلی از  GPتوسعهیافته است که یک

( )2012از  ANFISبرای پیشبینی تابش خورشیدی در

عبارت کامالً ساده ریاضی را تولید میکند .مزیت دیگر

 31ایستگاه در ایالت تامیل نادو ،2واقع در کشور هند بهره

استفاده از مدل  GEPاین است که این الگوریتم ،بدون

بردند .آنها برای ارزیابی نتایج ،از آمارههای جذر

توجه به میزان تغییر یا شدت اصالح کروموزومها،

میانگین مربعات خطا ،3خطای انحراف میانگین 4و ضریب

همیشه تولید راهحلهای معتبر را تضمین میکند

تعیین )R2( 5استفاده کردند .نتایج این پژوهش نشان داد

(الندراس و همکاران  .)2012پژوهشهای محدودی در

که دادههای برآورد شده توسط مدل  ANFISهمخوانی

رابطه با استفاده از  GEPبرای مدلسازی تابش

معقولی با مقادیر واقعی دارد .محمدی و همکاران ()2015

خورشیدی صورت گرفته است .الندراس و همکاران

از سیستم استنتاج فازی -عصبی تطبیقی برای پیشبینی

( )2012برای برآورد تابش روزانه خورشیدی در ایالت

تابش خورشیدی روزانه در شهر طبس ،واقع در استان

باسک (شمال اسپانیا) از برنامهریزی بیان ژن ( )GEPدر

خراسان جنوبی ،بر اساس روز ژولیوسی (بهعنوان تنها

قیاس با تکنیکهای محاسبات شبکه عصبی -فازی و

ANFIS

شبکه عصبی استفاده کردند .اگرچه توانایی  GEPبرای

بهخوبی قادر به پیشبینی تابش خورشیدی روزانه است.

مدلسازی تابش بر اساس متغیرهای جوی روزانه

اما طبق بررسی نگارندگان ،تاکنون پژوهشی بهمنظور

رضایتبخش گزارش شد ،اما مدل شبکه عصبی

بررسی توانایی سیستم استنتاج فازی -عصبی تطبیقی

مصنوعی (یک پرسپترون چندالیه با چهار ورودی و 10

برای برآورد تابش خورشیدی در مقیاس ماهانه در

نرون در الیه پنهان) بهترین عملکرد را ارائه کرد .مهدی

شهرهای ایران صورت نگرفته است.

زاده و بهمنش ( )2016به مقایسه روشهای هوش

ورودی) استفاده کردند .این مطالعه نشان داد که

Feed-forward network

1
2

Tamil Nadu
)3 Root mean square error (RMSE
)4 Mean bias error (MBE

Coefficient of determination
Simulated annealing

5
6
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مصنوعی و مدلهای تجربی برای برآورد تابش

مدیریت انرژی ،به ویژه از منظر سیاست گذاری و

خورشیدی روزانه در شهر کرمان پرداختند .نتایج این

برنامهریزی (ازوگوو ،)2019 2مطالعه حاضر با هدف

پژوهش نشان داد که مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و

ارزیـابی مدل  GEPدر مقیاس ماهانه و با استفاده از

GEP

ترکیب جدیدی از ورودیها انجام شده اسـت تـا در

ارائه میکنند .شریفی و همکاران ( ،)2016با بررسی مدل-

صـورت معتبـر بودن نتایج ،بتوان از معادالت ارائهشده

های شبکه عصبی مصنوعی ،برنامهریزی بیان ژن و

توسط این مدل ،برای برآورد تابش خورشیدی ماهانه در

رگرسیون موجک 1در مقایسه با پنج مدل تجربی ،بر

شهر تبریز استفاده کرد.

اساس ورودیهای مبتنی بر دما ،نتایج مدل  GEPجهت

مواد و روشها

 ANFISمیزان خطای برآورد کمتری نسبت به مدل

برآورد تابش خورشیدی روزانه را رضایتبخش
ندانستند.

منطقه موردمطالعه :برای انجام این پژوهش،
دادههای بیستوچهارساله اندازهگیریشده شهر تبریز،

تحقیقاتی که تاکنون در زمینه برآورد تـابش

از سال  1371تا  ،1394مورد استفاده قرار گرفتند .شهر

خورشـیدی با استفاده از مدل برنامهریزی بیان ژن

تبریز با  1364متر ارتفاع از سطح دریا ،طول جغرافیایی

صورت گرفته ،همگی در مقیاس روزانه بوده و عدم

 46درجه و  17دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  38درجه

برآورد رضایتبخش تابش خورشیدی روزانه توسط

و  5دقیقه شمالی ،در شمال غرب ایران واقع است .شکل

این مدل ،در تمامی آنها گزارش شده است .با توجه به

 1نقشه منطقه موردمطالعه را نشان میدهد.

اهمیت پیشبینیهای هفتگی و ماهانه تابش خورشیدی در

شکل -1نقشه موقعیت شهر تبریز و ایستگاه هواشناسی تبریز (برگرفته از شفائی و دین پژوه .)2018

میانگین حداقل دمای شهر تبریز در طول سال،

 591/3مگاژول بر مترمربع در روز است .بر اساس

 7/7درجه سلسیوس و میانگین حداکثر دمای این شهر

شاخص خشکی ارائهشده توسط سازمان غذا و

در طول سال 21/7 ،درجه سلسیوس است .میانگین تابش

کشاورزی سازمان ملل متحد ) (FAOاقلیم ایستگاه

کل خورشیدی ایستگاه همدیدی تبریز در طول سال،

همدیدی تبریز خشک است .شکل  ،2میانگین مجموع تابش

Wavelet regression

1

Ozoegwu

2
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آفتابی ماهانه شهر تبریز در طول سالهای مورد مطالعه

ترتیب ،بیشترین و کمترین میزان تابش خورشیدی ماهانه

را نشان میدهد .بر طبق این نمودار ،ماههای خرداد با

را دارا میباشند.

 982/6و دی با  251/8مگاژول بر مترمربع در ماه ،به
1000

600
400
200
0
12

10

8

4

6

0

2

اندازه گیری شده

800

تابش کل آفتابی ماهانه )(MJ m-2

1200

شماره ماه شمسی

شکل  -2نمودار تغییرات میانگین مجموع تابش آفتابی ماهانه شهر تبریز.

شبکه عصبی مصنوعی :شبکههای عصبی

در الیه خروجی وجود دارد .اطالعات بیشتر در مورد

مصنوعی میتوانند رابطه بین متغیرهای ورودی و

نظریه شبکههای عصبی مصنوعی را میتوان در بیشاپ

خروجی را با آموختن از دادههای ثبتشده ،بدون

( )1995و یا هایکین ( )2004یافت .در تحقیق حاضر ،یک

استخراج معادله صریحی از مدل ،به دست آورند .با

شبکه پیشخور با الگوریتم پس انتشار خطا به کار گرفته

نگاهی به مطالعات پیشین ،مشخص میشود که شبکههای

شده است.

عصبی مصنوعی برای مدلسازی پدیدههای غیرخطی،

برای دستیابی به تابش آفتابی (  )R Sماهانه

دادههای ناهنجار و سیستمهای پیچیده ،ایدهآل هستند

بهعنوان خروجی هدف ،یک ترکیب جدید از ورودیها،

(موبیرو  .)2008نرونها بهعنوان پردازنده اصلی شبکه-

شامل متوسط ماهانه شاخص صـاف بودن

آسمان 3

های عصبی ،در سه الیه مختلف به نامهای الیه ورودی،

(  ،)KTمتوسط ماهانه تفاضل دمای بیشینه از دمای کمینه

الیههای پنهان و الیه خروجی مرتب شدهاند .تعداد نرون

( ،)ΔTساعات آفتابی نسبی ( )n⁄Nو متوسط ماهانه تـابش

هر الیه و تعداد الیههای پنهان میتوانند اختیاری باشند.

فرازمینـی روزانه ،)Ra( 4که با استفاده از رابطههای

انواع مختلفی از شبکههای عصبی مصنوعی وجود

برگرفته از نشریه فائو ( 56آلن و همکاران )1998

دارند .در کاربردهای مهندسی ،مدل شبکه عصبی

محاسبه شدند ،به کار گرفته شد .انتخاب این ورودیها

2

بر اساس دو عامل ،سهولت دسترسی به دادههای

آموزش دیده است ،رایجتر است (وو و همکاران .)2009

موردنیاز و همچنین گزارشهای تحقیقات پیشین که

اصطالح "پیشخور" بدین معنی است که یک اتصال

افزایش دقت تخمین  Rsرا با استفاده از هریک از این

نورون تنها از یک نورون در الیه ورودی به نرون دیگر

ورودیها مورد تائید قرار دادهاند (مجنونی هریس و

در الیه پنهان و یا از یک نورون در الیه پنهان به نرون

همکاران  2009و شریفی و همکاران  ،)2016صورت

1

3

پیشخور 1با سه الیه که توسط الگوریتم پس انتشار

Feed forward neural network
Back-propagation

2

Clearness index
Extraterrestrial radiation

4
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گرفت .با توجه به مقادیر ثابت  Ra ،KTو  ،Nتنها متغیرهای

استفاده از  ٪30باقیمانده ،مورد آزمون قرار گرفت .پس

مورداستفاده در این روش برای پیشبینی تابش

از سعی و خطا ،یکالیه پنهان و  16نرون در الیه پنهان

خورشیدی ΔT ،و ( nساعات آفتابی واقعی) است .به-

بهترین نتایج را با کمترین میزان خطا ارائه کردند .باید

کارگیری چنین مجموعهای از ورودیها باعث میشود که

توجه داشت که به منظور مقایسه نتایج بهدست آمده با

امکان پیشبینی و تخمین تابش خورشیدی بهآسانی و

مقادیر واقعی الزم است تا دادهها از حالت نرمال خارج

بهطور گستردهای امکانپذیر شود.

شوند.

نرمالسازی دادهها ،قبل از استفاده از آنها در

سیستم استنتاج فازی -عصبی تطبیقی :در سال

 ،ANNضروری است؛ برای این منظور ،متغیرهای

 1993جانگ برای اولین بار با مدنظر قرار دادن

ورودی و خروجی بر اساس معادله زیر نرمال شدند تا

تواناییهای تئوری فازی ،که مبتنی بر قواعد منطقی بوده

در محدوده بین صفر و یک قرار گرفته و اطمینان حاصل

و شبکههای عصبی مصنوعی چندالیه که توان استخراج

شود که تمام متغیرها ،توجه برابری در طول مرحله

دانش از اطالعات عددی را دارند ،مدل سیستم استنتاج

آموزش از مدل دریافت خواهند کرد.

فازی -عصبی تطبیقی را ارائه داد ANFIS .قادر به

X i - X min
X max - X min

][1

یادگیری ،آموزش دادهها و تعامل با مفهوم متغیر زبانی

= XN

در رابطه باال XN ،مقدار نرمالشده  Xiمقدار
پارامتر مدنظر Xmin ،حداقل مقدار و  Xmaxحداکثر مقدار
متغیر موردنظر است.
در این پژوهش برای شبیهسازی تابش کل آفتابی
ماهانه در ایستگاه همدیدی تبریز ،از مدل شبکه پیشخور
با الگوریتم لونبرگ -مارکوارت استفاده شد .مدل

ANN

با استفاده از  70درصد از دادهها ،مورد آموزش و با

است ANFIS .تالش میکند تا با اجرای یک سامانه فازی
سوگنو در یک ساختار عصبی و استفاده از یک الگوریتم
آموزشی دورگه ،با ترکیب روشهای آموزش پس انتشار
خطا و حداقل مربعات خطا ،رابطهای غیرخطی بین
ورودی و خروجیها را پیدا کند .اگر یک سیستم استنتاج
فازی -عصبی تطبیقی با دو ورودی  xو  yو یک خروجی
 zفرض شود ،دو قانون اگر– آنگاه فازی بهصورت زیر
بیان میشود (شریفی و همکاران .)2013

][2

: IF x is A1 AND y is B1 THEN f1 = p1x+ q1 y+ r1قانون اول

][3

: IF x is A 2 AND y is B2 THEN f 2 = p 2 x+ q 2 y+ r2قانون دوم

که در آن " "r" ،"pو " "qپارامترهای خروجی

خروجیها به روش سعی و خطا تعیین میگردد .در این

خطی هستند .این سیستم را میتوان در پنج الیه ،مشتمل

مدل الزم است که در الیه اول نوع تابع عضویت و تعداد

بر گره یا گرههای ورودی (الیه اول) ،گرههای قوانین

آنها مشخص شود در پژوهش حاضر از ساختار

(الیه دوم) ،گرههای میانگین (الیه سوم) ،گرههای تالی

 ANFISبا چهار ورودی ( Ra ،KT ،ΔTو  )n⁄Nو یک
خروجی ( )Rsاستفاده شد .پس از بررسی توابع عضویت

خالصه کرد (خلقی و همکاران .)2009

مختلف ،تابع عضویت مثلثی ،به دلیل عدم ارائه مقادیر

(الیه چهارم) و گره یا گرههای خروجی (الیه پنجم)
در  ANFISقوانین ثابت میباشند و آنچه بهینه-

منفی برای خروجی مدل در نظر گرفته شد .نرخ آموزش

سازی میشود ،عوامل توابع عضویت (یا همان شکل

مدل بر روی  300تکرار تنظیم شد و تعداد توابع عضویت

توابع عضویت) است .نوع توابع عضویت (از قبیل مثلثی،

برابر با  2و الگوریتم آموزشی دورگه برای آموزش

گوسی و غیره) و تعداد توابع عضویت برای ورودیها و

شبکه بهترین نتایج را ارائه کردند.
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برنامهریزی بیان ژن :برنامهریزی ژنتیک ،عضوی

معموالً برای پیدا کردن یک راهحل خوب برای یک مسئله

از خانواده الگوریتمهای تکاملی است که از اصل انتخاب

خاص توسعه یافتهاند و بنا بر توانایی حل پدیده تحت

طبیعی داروین 1و قانون بقای اصلح 2برای حل یا حل

مطالعه انتخاب شدهاند.

تقریبی مسائل بهره میبرد .برنامهریزی بیان ژن شکلی

برای بهکارگیری روش  GEPبهمنظور مدلسازی

از برنامهریزی ژنتیک است که توسط فریرا ()2001

تابش کل ( )Rsماهانه ،برحسب  Ra ،KT ،ΔTو  ،n⁄Nاز

توسعه یافته است GEP .با خلق برنامههای کامپیوتری به

نرمافزار  GeneXproTools 5/0استفاده شد .ابتدا ،دوسوم

بررسی رابطه بین متغیرهای ورودی و خروجی می-

کل دادهها بهعنوان "مجموعه آموزش" و بقیه بهعنوان

پردازد .به گفته فریرا تفاوت اساسی بین  ،GEPالگوریتم

"مجموعه آزمون" انتخاب شد .سپس ،پارامترهای

ژنتیک ( )GAو  GPدر طبیعت افراد نهفته است :در

موردنیاز مدل  GEPبه شرح جدول  1تعیین شد تا محیط

الگوریتمهای ژنتیک ،افراد (جمعیت) در رشتههای خطی

یادگیری سیستم تعریف شود .ازآنجاییکه در تحقیقی

با طول ثابت (کروموزوم) هستند .ولی در  ،GPافراد

مشابه (شریفی و همکاران  ،)2016جذر میانگین مربعات

بهعنوان ساختارهایی غیرخطی از اندازهها و شکلهای

خطا با موفقیت بهعنوان تابع ارزیابی (یا برازندگی) 7برای

مختلف (درخـت تجزیـه )3بیان شدهاند.

مدلسازی تابش کل با استفاده از  GEPاستفاده شده

در  ،GEPبهمنظور تقریب زدن یک معادله ،افراد

است ،لذا برای تحقیق حاضر نیز ،همین تابع انتخاب شد.

بهعنوان رشتههای خطی با طول ثابت (ژنوم و یا

مجموعه توابع بهکاررفته در این پژوهش که در جدول 1

کروموزوم)  -که بهعنوان نهادهای غیرخطی از اندازهها

ذکر شدهاند ،از چهار عملگر پایه ریاضی و برخی از توابع

و شکلهای مختلف (درخت عبارت )4بیان میشوند -

پایه ریاضی تشکیل شده است .این مجموعه تابع از میان

کدگذاری میشوند GEP .کروموزومها و درختهای

تمام توابع موجود در  GEPبر اساس سادگی و ارتباط

عبارت (برنامهها) را که شرح یک ژنوم (اطالعات ژنتیکی

آن با ماهیت مسئله و بهمنظور اطمینان از اینکه مدل GEP

کدگذاری شده در کروموزوم) میباشند را استفاده می-

نهایی ،واجد شرایط ،ساده و کارآمد باشد ،انتخاب شده

کند .کروموزومها از ژنهای متعدد تشکیلشدهاند که هر

است .مشابه مقادیر رایج در پژوهشهای پیشین (فریرا

(Sub-

 ،)2001طول هد 8برابر  8تعریفشده و سه ژن در

 )ETرا کدگذاری میکند .در  ،GEPکروموزومهای خطی

کروموزوم استفاده شد .با توجه به پیشنهاد فریرا

ژن یک زیر برنامه یا زیر درخت عبارت کوچکتر
بهعنوان ژنو تیپ 5و درختهای عبارت بهعنوان

فنوتیپ 6

( )2001تابع "جمع" بهعنوان عملگر ریاضی بین

ژنها 9

نامیده شدهاند (فریرا  .)2001مدلهای  GEPاطالعات خود

بهمنظور انتخاب بین"جمع" یا "ضرب" برای درختان

را در ژنو تیپ رمزگذاری میکنند ،که بعد در درختهای

کوچکتر جبری استفاده شد .دیگر عملگرهای ژنتیکی

عبارت ترجمه میشوند .این برنامههای کامپیوتری

انتخاب شده در جدول  1خالصه شده است.

1

6

2

7

Darwinian natural selection
Survival of the fittest
3
Parse tree
4
Expression tree
5
Genotype

Phenotype
Fitness function
8
Length of head
9
Linking function
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جدول  -1پارامترهای استفاده شده جهت اجرای مدل . GEP
+, ‐, ÷,⨯, Sqrt,
Exp, X2, X3, Sin, Cos, Ln

تابع ارزیابی

RMSE

مجموعه توابع استفاده شده

عملگر ریاضی بین ژنها

جمع

نرخ ترکیب ژن

0/1

تعداد کروموزومها

30

نرخ ترانهش ژن

0/1

تعداد ژنها

3

نرخ ترکیب یک نقطهای

0/3

اندازه هد ژن

8

نرخ ترکیب دونقطهای

0/3

نرخ وارونگی

0/1

نرخ جهش

0/044

معیارهای ارزیابی خطا:

 RMSEو میانگین خطای اریبی MBE ،استفاده شد .روابط

برای قضاوت در مورد عملکرد مدلها از سه

هریک از این آمارهها به شرح زیر است:

شاخص ضریب تعیین ،R2 ،جذر میـانگین مربعـات خطـا،
2
2

) - H i,c

 (H
= 1 (H
t

i,m

) - H m,avg

i =1

2

n

i,m

R

i =1

][4
2
1 t
) H i,m − H i,c
(

i =1
t

= RMSE

][5

1 t
)  ( Hi,m − Hi,c
t i =1

= MBE

][6

در این روابط ،زیرنویس " "iبه معنی مقدار  iام

نتایج و بحث

تابش خورشیدی و  tتعداد کل دادههای تابش خورشیدی

جدول  ،2مقایسه بین عملکرد مدلهای

است .زیرنویسهای " "mو " "cنیز به ترتیب به مقادیر

موردمطالعه برای برآورد تابش کل خورشیدی ماهانه را

تابش اندازهگیری شده و محاسبهشده اشاره دارند.

در ایستگاه همدیدی تبریز نشان میدهد .با توجه به این

بنابراین  Hi,cو  Hi,mبه ترتیب بیانگر  iاُمین مقدار تابش

جدول ،مدل شبکه عصبی مصنوعی دقیقترین روش

اندازهگیری شده و محاسبهشده هستند Hm,avg .نیز به

برای برآورد تابش کل خورشیدی ماهانه در ایستگاه

میانگین مقادیر اندازهگیری شده تابش آفتابی اشاره دارد.

موردمطالعه است .بهترین شاهد این ادعا ،کمترین مقادیر

 R2مابین صفر و یک تغییر کرده و مقدار  R2برابر

R2

بهدستآمده برای  MAEو  RMSEو باالترین مقدار

با  1نشان از یک رابطه خطی کامل بین مقادیر برآورد

بهدستآمده با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی

شده و اندازهگیری شده دارد .بهجز  ،R2در سایر

است .همچنین ،با توجه به این جدول ،مشخص است که

شاخصهای آماری ،مقادیر پایینتر و نزدیک به صفر،

مدلهای  ANFISو  GEPدر برآورد تابش کل خورشیدی

مطلوبتر هستند.

ماهانه ،نتایج نسبتاً مشابهی به دست میدهند.
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جدول  -2عملکرد مدلهای موردمطالعه در ایستگاه همدیدی تبریز.
شاخص ارزیابی

مدل
ANN

)MBE (MJ m-2

)RMSE (MJ m-2

R2

0/13

1/97

0/92

3/02

0/91

3/12

0/91

-0/44

ANFIS

0/99

GEP

یکی از موارد موردتوجه در این پژوهش ،بررسی

ماهانه ،نسبت به دو مدل  ANFISو  GEPداشته است .با

چگونگی عملکرد مدلهای مورد مطالعه در دامنه مقادیر

دقت در شکل  3مشاهده میشود که عملکرد مدل ANFIS

تابش خورشیدی ماهانه است .بدین منظور از نمودارهای

در برآورد مقادیر باال و پائین تابش خورشیدی ماهانه،

چارک -چارک استفاده شد تا نکویی برازش هریک از

بهتر از سایر مدلها است .لذا استفاده از این مدل در

مدلها و نحوه عملکرد آنها در برآورد مقادیر باال و

مناطق با میزان باالی تابش آفتابی (همچون مناطق

پائین تابش کل خورشیدی ماهانه ،بهصورت گرافیکی،

کویری) و فصول گرم قابل توصیه است .همچنین شکل

مورد ارزیابی قرار گیرد .نمودار چارک -چارک تابش

 3نمایانگر توانایی باالی مدل شبکه عصبی مصنوعی در

خورشیدی ماهانه مدل  ANNدر شکل  3ارائه شده است.

برآورد تابش آفتابی در مقادیر پائینتر است .لذا استفاده

اگرچه شکل  3نشان میدهد که مدل شبکه عصبی

از مدل شبکه عصبی برای مناطق با میزان پائین تابش

مصنوعی مقادیر باالی تابش خورشیدی را کمتر از

آفتابی و فصول سرد توصیه میشود.
رابطه  7نشاندهنده معادله نهایی مدل  GEPبرای

مقادیر اندازهگیری شده تخمین زده است ،اما با مقایسه

ایستگاه همدیدی تبریز است.

نمودارهای شکل  3مشاهده میشود که درمجموع ،این
مدل ،برآورد دقیقتری از مقادیر تابش خورشیدی
][7

)))(cos ((803 / 9  n N))  (K  R ) ) + T + ((((598 / 6  K ) + K )  (T + R )) + (−167 / 4 − ( n N + n N
3

a

T

T

a

T


 17 / 2

R S =  cos ( 74 / 3  ( T − K T ) )  cos 
 Ra   +
 T



معادله  7به سه عبارت مجزا (زیر برنامه یا ژن)

با دقت در نتایج حاصل از مدل  GEPکه در جدول

که توسط یک تابع جمع به هم مرتبط شدهاند ،قابلتجزیه

 2و شکل  3آمده است ،مشخص میشود که توانایی این

است .هر ژن بیانگر یک زیر مسئله است که جنبهای

مدل در برآورد تابش آفتابی ماهانه قابلقبول است .این

منحصربهفرد از مسئله اصلی را پوشش میدهد و برای

در حالی است که در کلیه گزارشهای پیشین (الندراس و

حل یک جنبه خاص از مسئله ،هدفگذاری شده است.

همکاران  ،2012مهدیزاده و همکاران  ،2016شریفی و

چنین اطالعاتی ،جزئیات بیشتر در مورد فیزیولوژی مدل

همکاران  )2016که مدل  GEPرا در مقیاس روزانه مورد

نهایی را فراهم میکند .با کنار هم قرار دادن این عبارتها،

بررسی قرار داده بودند ،این مدل ،نتایج بهمراتب ضعیف-

یک راهحل کلی معنیدار ایجاد شده است.

تری ارائه کرده بود.

ارزیابی توانایی مدلهالی هوشمند در برآورد تابش کل خورشیدی ماهانه
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شکل  - 3نمودارهای  Q-Qتابش کل آفتابی ماهانه برآورد شده با استفاده از سه مدل  ANFIS ،ANNو .GEP

با توجه به اینکه مدل  ANNدقیقترین نتایج را در

است ،نتایج این مدل با مطالعات پیشین صورت گرفته

این پژوهش برای ایستگاه همدیدی تبریز به دست داده

(بهرنگ و همکاران  ،2011خراسانیزاده و محمدی
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 )2013برای ایستگاه همدیدی تبریز در مقیاس ماهانه ،در

حاصل از پژوهش حاضر ،نسبت به پژوهشهای مورد

جدول  3مورد مقایسه قرار گرفته است .با توجه به این

مقایسه ،عملکرد مناسب ترکیب جدید برای ورودیها

جدول ،به دلیل مقدار مناسب  RMSEبهدستآمده در این

مورد تائید قرار میگیرد.

پژوهش و بهویژه ،با توجه به مقدار بسیار کمتر

MBE

جدول  .3مقایسه عملکرد مدل  ANNدر ایستگاه همدیدی تبریز با نتایج ارائه شده در پژوهشهای پیشین.
شاخص ارزیابی

پژوهش

MBE

RMSE

0/13

1/97

1/42

1/54

خراسانی زاده و محمدی ( / )2013مدل تجربی (نتایج مدل دسته اول)

2/15

2/44

خراسانی زاده و محمدی ( / )2013مدل تجربی (نتایج مدل دسته دوم)

2/18

2/67

خراسانی زاده و محمدی ( / )2013مدل تجربی (نتایج مدل دسته سوم)

2/21

2/38

پژوهش حاضر  /مدل

ANN

بهرنگ و همکاران ( / )2011روش بهینهسازی ازدحام ذرات ()PSO

نتیجهگیری کلی

1

کوچکتر) مورد بررسی قرار گرفت .لذا میتوان چنین

مهمترین نوآوریهای پژوهش حاضر ،استفاده از

نتیجه گرفت که توانایی مدل  GEPدر مدلسازی پدیدهها

ترکیب جدیدی از ورودیها ( Ra ،KT ،ΔTو  )n⁄Nبرای

در مقیاس بزرگتر (با نوسانات کمتر و محدوده کوچک-

برآورد تابش کل آفتابی ماهانه و آزمودن مدل  GEPدر

تر) بیشتر است .از رابطه ارائهشده توسط مدل  GEPدر

مقیاس ماهانه برای برآورد این پارامتر است .نتایج

این پژوهش ،میتوان برای تخمین دادههای مفقود تابش

حاصل ،بیانگر مناسب بودن ترکیب انتخاب شده در این

کل ماهانه در شهر تبریز و یا برای برآورد دادههای تابش

پژوهش ،برای برآورد تابش ماهانه است .این ادعا با

کل ماهانه در مناطق اطراف شهر تبریز (که تابش آفتابی

مقایسه بهترین نتایج حاصل از این مطالعه (برای مدل

در آنها اندازهگیری نشده است) استفاده کرد .همچنین،

 )ANNبا نتایج دیگر روشهای تجربی و هوش مصنوعی

با استفاده از نمودارهای چارک -چارک ،مشاهده شد که

که در مطالعات پیشین برای ایستگاه همدیدی تبریز در

هرچند ،شبکه عصبی مصنوعی بهترین برازش را برای

مقیاس ماهانه ارائه شده بودند ،مورد تائید قرار گرفت.

دادههای تابش ماهانه ارائه میکند ،اما توانایی مدل

با توجه به آمارههای انتخابشده برای ارزیابی

 ANFISدر پوشش دادن مقادیر باالی تابش خورشیدی

( RMSE ،MBEو  ،)R2نتایج مدل  GEPبرای برآورد تابش

از سایر مدلها بهتر است و استفاده از این مدل برای

کل خورشیدی ماهانه در شهر تبریز رضایتبخش است.

مناطق با میزان باالی تابش آفتابی قابل توصیه است.

درحالیکه در پژوهشهای پیشین ،مدل  GEPرا در مقیاس

درنهایت ،با توجه به نتایج حاصلشده ،مدل شبکه عصبی

روزانه (با نوسانات بیشتر و محدوده گستردهتر) آزموده

مصنوعی بهعنوان بهترین مدل برای برآورد تابش کل

شده بود و نتایج بهدستآمده به میزان کافی،

آفتابی ماهانه انتخاب شد و استفاده از این مدل بهویژه

رضایتبخش گزارش نشده بودند ،در پژوهش حاضر این

برای مناطق با میزان پائین تابش آفتابی سرد توصیه

مدل در مقیاس ماهانه (با نوسانات کمتر و محدوده

میشود.

Particle swarm optimization

1
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