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چکیده
تابش خورشیدي در تعیین محل بهینهي نیروگاههاي خورشیدي و در مطالعات زمینشناسي و اکولوژيکي عاملي تأثیرگذار بوده و
پارامتر اصلي بسیاري از مدلهاي هواشناسي و هیدرولوژيکي ميباشد .در ايران  33ايستگاه تابشسنجي موجود است که در قیاس با
گسترهي کشور تراکم پايیني براي شبکه پايش تابش خورشیدي محسوب ميشود .هدف اصلي اين تحقیق ارزيابي عملکرد محاسبات نرم
در تخمین تابش خورشیدي براي ايستگاههاي سینوپتیک و ايجاد اطلس تابش خورشیدي بود .تحقیق حاضر در دو مرحله اصلي صورت
گرفت؛ ابتدا با استفاده از اطالعات هواشناسي موجود در ايستگاههاي هواشناسي سینوپتیک ،تابش خورشیدي براي اين ايستگاههاي
محاسبه شد ،سپس تابش خورشیدي برآورد شده براي  333ايستگاه سینوپتیک کشوري با روش کريجینگ عادي پهنهبندي گرديد .براي
محاسبهي تابش خورشیدي در ايستگاههاي سینوپتیک از روشهاي عمده محاسبات نرم همچون سیستمهاي استنتاج فازي ( )FISبا
خوشهبندي فازي ،شبکهي عصبي مصنوعي ( )ANNو سیستمهاي استنتاج تطبیقي عصبي-فازي ( )ANFISبهره گرفته شد .نتايج روش-
هاي مذکور با معیارهاي دقتِ  MAE ،RMSEو  MBEمقايسه شدند .نتايج محاسبهي تابش خورشیدي با محاسبات نرم نشان داد که روش
فازي سوگنو با خوشهبندي فازي RMSEاي برابر با  28/71وات بر مترمربع دارد که  %78درصد بهتر از روش شبکه عصبي؛  %33بهتر از
سیستم استنتاج عصبي-فازي با تقسیمبندي گريدي و  %42درصد بهتر از خوشهبندي کاهشي است .نتايج حاصل از  MAEو  MBEنیز
حاکي از قابلیت باالي روش فازي سوگنو در تخمین تابش خورشیدي براي ايستگاههاي سینوپتیک بود .اين روش براي مدلسازي سیستم-
هاي پیچیده و غیرخطي انعطافپذيرتر بوده و در پیشبیني مکاني تابشخورشیدي راحتتر و سريعتر قابلاجرا ميباشد .با درونيابي تابش
خورشیدي برآورد شده براي  333ايستگاه سینوپتیک کشوري با روش کريجینگ عادي ،اطلس تابش خورشیدي ايجاد شد .اين اطلس براي
شناسايي نواحي پرتابش ايران به منظور کاربردهاي مهندسي مانند مکانيابي نیروگاههاي خورشیدي و برنامهريزي انرژي مناسب ميباشد.
اطلس تابشي حاصل نشان داد که تقريباً  32درصد از مناطق کشور داراي تابش خورشیدي باالي  077 w/m2که مقدار تابش معیار براي نیروگاه-
هاي خورشیدي است ،هستند.
واژگان کلیدی  :تابش خورشیدي ،پیشبیني مکاني ،شبکه عصبي مصنوعي ،سیستم استنتاج فازي ،سیستم استنتاج تطبیقي عصبي -فازي
*

نويسنده رابط
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ارزیابی روشهای فازی ،عصبی و فازی -عصبی

ارزيابي روشهاي فازي ،عصبي و فازي -عصبي در تخمین تابش خورشیدي کشور

 -1مقدمه
استفاده از انرژيهاي خورشیدي وابسته به شرايط آب
و هوايي منطقه و بهويژه تخمین دقیق تابش خورشیدي
است [ .]7تابش خورشیدي نقشي اساسي در طراحي،
بهرهبرداري ،توسعه و برنامهريزي انرژي خورشیدي ايفا
ميکند ] [2،3،4و به عنوان مهمترين پارامتر در تصمیم-
گیريهاي چندمعیاره جهت مکانيابي نیروگاههاي
خورشیدي ميباشد ] .[0،3تابش خورشیدي در مطالعات
زمینشناسي ،اکولوژيکي و هیدرولوژيکي نیز اهمیت ويژه-
اي دارد [ ]1و  33/8درصد از انرژي مورد نیاز براي
فرآيندهاي طبیعي مانند فتوسنتز را فراهم ميکند [ .]8اين
فاکتور مهم هواشناسي ،ورودي اصلي بسیاري از مدلهاي
اکولوژيکي در مقیاس محلي ،مدلهاي رشد گیاهان و مدل-
هاي کشت محصوالت مانند مدلهاي رشد دانه بوده []3،77
و از اساسيترين اجزاي انرژي سطحي و تعادل چرخهي آبي به
شمار ميرود [.]77
در مکانيابي نیروگاههاي خورشیدي در مقیاس
کشوري عموماً دادههاي پیوسته از تابش خورشیدي مورد
نیاز است [ .]72برداشت کمیتهاي محیطي پیوسته در
سطح گسترده پیچیده و پرهزينه ميباشد [ .]73با وجود
اينکه دادههاي تابشخورشیدي مستقیماً در برخي از
ايستگاههاي هواشناسي اندازهگیري ميشوند [ ]74اما
پراکندگي آنها کم ميباشد .لذا پیوسته نمودن اين
اطالعات يکي از چالشهاي اصلي است .پهنهبندي تابش
خورشیدي در گسترهي کشور ايران نیز به علت گستردگي
شمالي-جنوبي کشور ،تفاوت زياد عرض جغرافیايي در اين
گستره و تراکم پايین شبکهي تابشسنجي ( 33ايستگاه در
کل کشور) با مشکالت بیشتري روبرو است [ .]1،71اهمیت
پتانسیل تابشي از يکسو و مشکالتِ ثبت مقدار انرژي
تابشي اخذ شده ،پژوهشگران زيادي را بر آن داشته است
که به دنبال رابطهاي بین المانهاي مختلف جوي و تابش
خورشیدي باشند تا اين کمیت را با دقت مطلوب برآورد
کنند.
روشهاي موجود جهت محاسبه و پهنهبندي تابش
خورشیدي را ميتوان در چهار دستهي کلي خالصه کرد:
 .7اندازهگیري در ايستگاههاي هواشناسي .2 ،استفاده از
مدلهاي فیزيکي و محاسباتي (تجربي و نیمهتجربي).3 ،
اندازهگیريهاي ماهوارهاي و  .4استفاده از مدلهاي
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شبکهي عصبي ] .[3،70تابش خورشیدي در ايستگاههاي
هواشناسي توسط دستگاه پیرانومتر برداشت ميشود []4
که دقیقترين روشهاي اخذ تابش خورشیدي ميباشد []3
و براي صحتسنجي روشهاي ديگر استفاده ميگردد
[ .]73عموماً مقادير حاصل از اين روش مستقیماً وارد
مدلهاي درونيابي به منظور پهنهبندي ميشوند [.]71
مدلهاي فیزيکي و محاسباتي بر اساس المانهاي
هواشناسي مانند مدت تابش ،ابرناکي و بازهي دماي هوا،
مقدار تابش خورشیدي را برآورد ميکنند [ .]8تابش
خورشیدي ماهوارهاي از دادههاي سنجش ازدوري سنجنده-
هاي ،HIMAWARI، AVHRR، INSAT ،NOAA
 Meteosatو  GEOSاستفاده ميکنند ] .[8،77اين روش
براي مناطقي مناسب است که در آن شبکه هواشناسي وجود
ندارد .در مدلهاي پیشبیني شبکه عصبي ،انواع پارامترهاي
هواشناسي مانند دماي هوا ،ساعات آفتابي و رطوبت نسبي به
راحتي ترکیب ميشوند تا تابش خورشیدي محاسبه گردد
[ .]70کارايي روشهاي سنجش تابش خورشیدي وابسته
به علل مختلفي از جمله تراکم شبکهي پايش زمیني،
کالیبراسیون دستگاه پیرانومتر ،دقت دادههاي هواشناسي،
نحوه و میزان تصحیحات اتمسفري ميباشد .يکي از
محدوديتهاي روشهاي موجود براي فراگیر شدن آن
است که دادههاي مورد نیاز براي هر مدل در برخي موارد
بهسختي بدست ميآيد [ ،]77لذا جهت افزايش دقت
نتايج ،روشهاي مختلف با هم ترکیب ميشوند Bezzi .و
 Vittiتابش خورشیدي مستقیم ( 7)DSRرا براي 777
نقطه ،از مدل  r.sunمحاسبه و با استفاده از مقادير اندازه-
گیري شدهي زمیني کالیبره نمودند .در نهايت نتايج
حاصل را با روشهاي مختلف درونيابي پهنهبندي کردند
[ Bojanowski .]78و همکاران ( )2773bبعد از پیوسته
نمودن دادههاي زماني ،با ترکیب دادههاي ايستگاههاي
هواشناسي و ماهوارهاي نقشههاي پیوستهي سري-زماني
براي اروپا ايجاد کردند .جهت کالیبراسیون ضرايب مدل-
هاي محاسباتي نیز از تصاوير ماهوارهاي براي زيمباوه []2
و دادههاي ايستگاههاي زمیني براي اروپا []70
استفادهشده است Dubayah .و  Loechelدر سال 7331
ابتدا مدلي جهت وارد کردن توپوگرافي بر مبناي
شبیهسازي حرکت خورشیدي در تخمین تابش خورشیدي
۱ Direct Solar Radiation

۱ Adaptive neuro fuzzy inference system
۲ Mersin–Tarsus
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اجرا نموده و در نهايت جهت دقیقسازي نتايج از
مشاهدات زمیني استفاده نمودند.
در مناطق مختلف کشور ايران نیز بیشتر مدلهاي
تجربي و محاسباتي مانند آنگستروم ،رگرسیون و هیبريد
براي محاسبه پتانسیل تابشي استفادهشده است .در بررسي
مدلهاي مختلف تجربي که توسط موسوي بايگي و اشرف
در برآورد تابش خورشیدي کشور ايران به منظور معرفي
مناسبترين مدل در يک اقلیم نیمهخشک انجام شد مدل
آنگستروم -پريسکات به عنوان بهترين برآورد انتخاب
گرديد [ .]73معیني و همکاران ( )7383با توجه به
وابستگي مدل آنگستروم به پارامترهاي اقلیمي ،شرايط
جغرافیايي و نوع پوشش گیاهي منطقه ،ابتدا کشور را بر
اساس طبقهبندي اقلیمي کوپن دستهبندي کردند و سپس
از مدل آنگستروم استفاده نمودند .عرفانیان و بابايي حصار
به ارزيابي مدل هیبريد در برخي از ايستگاههاي کشور
پرداختند و نتايج حاصل را با مدل اصالحشده صباغ
مقايسه نمودند ،که در نتايج آنان برتري روش هیبريد
محسوس بود [ .]27در اکثر تحقیقات داخلي به مقايسهي
دقت مدلهاي مختلف بسنده شده است و نقشهي تابش
خورشیدي براي منطقهي مورد مطالعه ارائه نشده است.
پهنهبندي تابش خورشیدي کلي با  33ايستگاه تابش-
سنجي به روش درونيابي توسط  Alamdariو همکاران
( )2773و موسوي بايگي و اشرف ( )7337صورت گرفته
که دقت نقشه حاصل از پهنهبندي ذکر نگرديدهاست.
در سالهاي اخیر استفاده از سیستمهاي هوشمند و
فازي در برآورد پديدههاي محیطي مانند خاک و
هیدرولوژي افزايش چشمگیري داشته است ].[23 ،22،27
شبکههاي عصبي مصنوعي در حل مسائل پیچیده که
مدلهاي تجربي يا نیمه تجربي در حل آن کارايي مناسب
نداشته باشند ،بسیار مفید هستند [ Sözen .]1و همکاران
در ترکیه [ Fadare ،]24و همکاران در آفريقا [ ]20با
استفاده از شبکه عصبي مصنوعي به تخمین و پهنهبندي
پتانسیل تابش پرداختند .زماني محيآبادي در شهر
رفسنجان با استفاده از شبکهي عصبي تابش کل
خورشیدي را محاسبه نمودند [ .]23سبزيپرور و
بیاتورکشي ( )7383در  4ايستگاه در سطح کشور با
ارزيابي دقت روشهاي شبکه عصبي مصنوعي و سیستم
استنتاج تطبیقي عصبي -فازي در شبیهسازي تابش کل
خورشیدي ،قابلیت شبکهي عصبي را تائید کردند .روش

 7ANFISنیز بهوفور در برآورد دماي خاک [ ]21و پیش-
بیني آلودگي هوا [ ]28استفادهشده است .اگر چه روش
فازي تاکاگي-سوگنو کمتر در پهنهبندي پديدههاي
محیطي مد نظر قرار گرفته Tutmez ،و  Hatipogluروش
فازي تاکاگي-سوگنو با خوشهبندي فازي و کريجینگ
عادي را در مدلسازي نیتراتِ آبخوان مرسین آرسو2
مقايسه کردند که نتیجه نمايانگر برتري روشهاي فازي
بوده است [.]23
انتخاب روش مناسب جهت پهنهبندي تابش
خورشیدي در سطح کشور به علل متعددي وابسته است.
هر کدام از روشهاي محاسبه و پهنهبندي تابش
خورشیدي مزايا و معايب خود را دارند و روش واحدي
براي محاسبه وجود ندارد .لذا هدف ،کاربرد ،شرايط و داده-
هاي موجود از يک منطقه ،نوع روش محاسبه را مشخص
ميکنند .در اين تحقیق هدف ايجاد اطلس تابش
خورشیدي براي شناسايي نواحي پرتابش ايران جهت
کاربردهاي مهندسي مانند مکانيابي نیروگاههاي
خورشیدي و برنامهريزي انرژي ميباشد .لذا استفاده از
مدلهايي مانند آنگستروم که نیازمند کالیبراسیون
(واسنجي) و تخمین دقیق ضرايب مربوطه بوده [ ]3و براي
مناطق کوچک با شرايط آب و هوايي يکنواخت انجام مي-
گیرد [ ]74براي گسترههاي بزرگ مانند کشور با خطا
روبرو ميشوند .روشهاي هیبريد نیز به دادههاي دماي
روزانه ،رطوبت نسبي ،ساعات آفتابي نیاز دارند [ ]27و با
دادههاي کمتر قابل اجرا نخواهند بود .آنالیز برروي تصاوير و
دادههاي ماهوارهاي کمدقت و دشوار بوده و دادههاي ماهواره-
ي  Meteosatکه در سايت  Sodiaوجود دارد براي اروپا و
آفريقا مناسب بوده [ ]2و دقت مکاني اين دادههاي اين
ماهوارهي زمین مرجع براي ايران کم ميباشد .با توجه به
تراکم پايین شبکهي تابشسنجي کشور نیز استفادهي
مستقیم از دادههاي زمیني پیرانومتري در روشهاي
درونيابي مانند کريجینگ با دقت بااليي همراه نميشود،
زيرا چیدمان ناصحیح ايستگاههاي نمونهبرداري مانع از
درک صحیح ويژگيهاي محیطي شده [ ]37و باعث مي-
شوند فرضیات روشهاي درونيابي با واقعیت هماهنگ
نبوده و لذا نتايج ترديد پذير باشند [ .]73بنابراين ،در اين
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تحقیق جهت پهنهبندي از روشهاي ترکیبي استفاده شد.
بدين منظور ابتدا جهت پرتراکم نمودن شبکهي پايش ،از
دادههاي ايستگاههاي سینوپتیک در روشهاي شبکهي
عصبي ،فازي سوگنو و سیستم استنتاج تطبیقي فازي-
عصبي استفاده شد و سپس نتايج حاصل از بهترين روش
به منظور پهنهبندي وارد روش درونيابي کريجینگ
گرديد.
در مطالعاتي که تاکنون در زمینهي برآورد تابش
خورشیدي در مناطق فاقد داده صورت گرفته بیشتر از
مدلهاي تجربي در مقیاس منطقهاي استفادهشده [ ]73و
روشهاي درونيابي نیز بهطور مستقیم و بدون دخالت
دادن دادههاي کمکي و افزايش تراکم شبکه تابشسنجي
استفادهشدهاند [ .]71خروجي حاصل از تحقیقات داخل
کشور نیز صرفاً ارزيابي دقت روشهاي مختلف بوده و
نقشهي پهنهبندي  GISاي وجود ندارد .هدف اصلي اين
تحقیق افزايش تراکم شبکه تابشسنجي با استفاده از
دادههاي هواشناسي ايستگاهها سینوپتیک و در نتیجه
پهنهبندي دقیق تابش خورشیدي به منظور ايجاد اطلس
تابش خورشیدي ميباشد.
در تحقیق حاضر بعد از بررسي کارايي شبکهي پايش
تابش خورشیدي ،پهنهبندي تابشخورشیدي در سطح
کشور در دو مرحلهي اصلي انجام گرفت ،در ابتدا با
استفاده از اطالعات  33ايستگاه تابشسنجي کشور شبکه-
ي عصبي آموزش داده شد و سیستم استنتاج فازي و
 ANFISايجاد شدند و نتايج روشهاي بررسيشده با هم
مقايسه گرديد .در مرحلهي دوم و در نهايت نتايج بهترين
روش جهت پهنهبندي با روش کريجینگ عادي در سراسر
کشور استفاده شد .نتايج شبکهي ايجادشده جهت تخمین
مقادير ساير  333ايستگاه سینوپتیک کشور استفاده
گرديد .در ادامه مبناي نظري هر کدام از مراحل تشريح
ميشود.

بیش از  %70از منابع گازي کل جهان را دارا ميباشد و
دومین تأمینکنندهي نفت اپک بوده و دومین منبع بزرگ
گاز دنیا را در اختیار دارد [ .]71در عین حال کشور ايران
جزء  27کشور آلودهي تولید کنندهي گازهاي گلخانهاي
محسوب ميشود و همچنین روزبهروز میزان ذخاير نفتي
آن کاهش پیدا ميکند ،لذا بیشتر به سمت انرژيهاي
تجديدپذير رويآوردهاند .ارزيابيهاي مختلف جهاني نشان
ميدهد که کشورهاي مديترانهاي شامل اروپايي جنوبي،
خاورمیانه (مانند ايران) ،هند ،پاکستان ،چین ،شمال
آمريکا و استرالیا به عنوان مناطق پرتابش خورشیدي
محسوب ميشوند [ .]37کشور ايران در کمربند
خورشیدي قرار گرفته است و به طور متوسط 2877
ساعت ،روز خورشیدي دارد ] .[32اگر اين کشور مساحتي
معادل  777×777کیلومترمربع زمین را به ساخت نیروگاه
خورشیدي فتوولتائیک اختصاص دهد ،برق تولیدي آن
معادل کل تولید برق کشور در سال  7383خواهد بود
[ .]33میزان تولید الکتريسیتهي ايران در سال  7337در
حدود  38هزار و  332مگاوات ميباشد .میزان استفاده از
انرژيهاي تجديدپذير و نو در حدود  273مگاوات است.
میزان استفاده از انرژي خورشیدي در قیاس با مقادير
تولید و مصرف کل انرژي در ايران نزديک به صفر ميباشد،
لذا استفادههاي کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس از انرژي-
هاي تجديد پذير در ايران بخشي از سیاستهاي اصلي
کشور است.

 -2مواد و روش بررسی
 -1-2معرفی منطقه مورد مطالعه
ايران کشوري با مساحت  7,330,777 km2ميباشد.
شکل 7برخي از اطالعات ژئوگرافیکي و تنوع اقلیمي
منطقه را نمايش ميدهد .ايران  %3از کل منابع نفتي و
737

شکل  -7موقعیت جغرافیايي و اقلیمي ايران

 -2-2دادههای مورد استفاده
دادههاي استفادهشده در اين تحقیق مجموعهي داده-
هاي هواشناسي سالنامهي  2777که شامل دما (بیشینه،
کمینه و متوسط) ،بارش ،تگرگ ،مه ،7دماي مرطوب هوا،2
دماي  ،3DBTمحدودهي ديد ،فشار از سطح دريا ،فشار از
ايستگاه و ساعات آفتابي در  333ايستگاه سینوپتیک و
مقادير متوسط مربوط به تابش خورشیدي کلي سالیانه در
طول سال  2777و در  33ايستگاه کشور بود .شکل2
نحوهي پراکندگي ايستگاههاي سینوپتیک و تابشسنجي را
نشان ميدهد .در تحقیقات ديگري نیز از دادههاي ساعات
آفتابي و دما جهت افزايش تراکم شبکهي پايش
استفادهشده است ] .[3،77 ،2در روشهاي عصبي و فازي
از دادههايي که با پديدهي مجهول همبستگي بااليي دارند
براي آموزش شبکه استفاده ميشود [ .]28در اين تحقیق

شکل  -2ايستگاههاي تابش سنجي و سینوپتیک کشور

جدول  -7نتايج حاصل از آنالیز همبستگي پیرسن
ساعات

درجه

فشار از

دمای

دمای

دمای

تابش

متوسط

کمینه

بیشینه

خورشیدی

تابش خورشیدی

0/28

7/21

7/03

-0/22

-7/77

7/73

-7/21

-7/08

7/03

7/43

0/46

7

دمای بیشینه

7/03

7/18

7/31

-7/32

7/37

7/32

-7/33

-7/00

7/38

7/37

7

دمای کمینه

7/24

7/30

7/33

-7/07

7/13

7/82

-7/34

-7/07

7/31

7

دمای متوسط

7/4

7/83

7/33

-7/08

7/38

7/13

-7/31

-7/00

7

بارش

-7/32

-7/33

-7/01

7/37

-7/74

-7/22

7/38

7

تگرگ

-7/34

-7/37

-7/47

7/43

-7/72

-7/33

7

مه

-7/73

7/37

7/13

-7/33

7/13

7

فشار از ایستگاه

-7/23

7/84

7/30

7/77

7

فشار از دریا

-7/10

-7/33

-7/37

7

درجه DBT

7/43

./88

7

درجه WETBULB

./..

7

ساعات آفتابی

7

WETBULB

آفتابی

درجه
DBT

سطح
دریا

فشار از
ایستگاه

عموماً همبستگي باالي  ،7/3همبستگي مطلوب بین
پديدههاي طبیعي محسوب ميشوند [ .]30با توجه به
همبستگي باالي دادههاي تابش خورشیدي با ساعات
آفتابي ( ،)7/83دماي بیشینه ( )7/33و همبستگي
معکوس باال با متوسط فشار از سطح آبهاي آزاد ()-7/82
در قیاس با دادههاي ديگر ،از اين دادهها به عنوان دادههاي
7

2

3

۱ Haze
۲ Wet-bulb temperature
۳ Dry-bulb temperature

مه

تگرگ

بارش

کمکي جهت آموزش شبکهي عصبي ،فازي -عصبي و
ايجاد سیستم فازي استفاده شد .در اين تحقیق برخالف
مطالعه  Bojanowskiو همکاران ( )2773bهمبستگياي
بین  Tmax-Tminو تابش خورشیدي مشاهده نشد.

 -8-2روشهای استفادهشده
عموماً براي افزايش تراکم شبکه از دادههاي هواشناسي
مانند ساعات آفتابي ،ابرناکي و دما استفاده ميشود .در
شرايطي که شبکهي پايش از تراکم کافي برخوردار نباشد
و دادهي ساعات آفتابي موجود باشد از مدل آنگستروم؛
737
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به اقتباس از تحقیق زارعابیانه و همکاران [ ]34از آنالیز
همبستگي پیرسن براي محاسبهي میزان همبستگي بین
پارامترهاي هواشناسي و تابش خورشیدي استفاده شد که
نتايج حاصل در جدول 7ارائه شده است.

ارزيابي روشهاي فازي ،عصبي و فازي -عصبي در تخمین تابش خورشیدي کشور

درصورتيکه ابرناکي و دماي هوا موجود باشد از مدل
سوپیت وان؛ و اگر فقط دما موجود باشد از مدل هارگريوز
استفاده ميشود ] .[78،70اين مدلها نیازمند سري زماني
دادهها ميباشند و ضرايب مدلها براي هر ايستگاه و با
توجه به اطالعات همان ايستگاه در طول دورهاي -77
70ساله محاسبه ميشود .در ادامه ضرايب مدلها در کل
سطح گسترش مي يابد .در اين تحقیق با توجه به در
اختیار بودن اطالعات هواشناسي محدود (ساالنه) ،ماهیت
غیرخطي و پیچیدهي تابش خورشیدي و تنوع عوامل متعدد
مؤثر در آن مانند شیب ،جهت زمین ،قدرت بازتابش سطح،
میزان سايه و جذب آسمان [ ]77از روشهاي فازي ،عصبي
و فازي-عصبي براي تخمین تابش خوشیدي استفاده شد.

منظور مشخص کردن ساختار و دستهبندي دادهها از روش
خوشهبندي فازي  7FCMاستفاده ميشود [.]23
با استفاده از خوشهبندي فازي و استخراج مجموعهاي از
قوانیني که رفتار دادهها را مدل ميکند ،ميتوان يک سیستم
استنتاج فازي ) 2)FISايجاد کرد .اين سیستم نیازمند ورود
دادههاي اولیه به صورت فازي ميباشد .در سیستم استنتاج
فازي سوگنو بعد از خوشهبندي دادهها و در قسمت تالي براي
هر دستهي فازي تابعي به صورت ثابت يا خطي برازش داده
ميشود .در قسمت قوانین نیز هر دستهي طبقهبنديشده به
تابع برازش دادهشده در بخش تالي متصل ميشود .در نهايت
با توجه به میزان عضويت هر داده به دستههاي طبقهبنديشده
و مفاهیم فازي سوگنو مقدار خروجي تخمین زده ميشود .در
اين تحقیق سیستم استنتاج فازي سوگنو با روش خوشهبندي
فازي بهاختصار سوگنو با خوشهبندي فازي نام برده ميشود.

يکي از دستههاي اصلي سیستمهاي استنتاج فازي،
سیستم فازي تاکاگي -سوگنو ميباشد [ .]33سیستم فازي
مبتني بر قواعد منطقي شرط-نتیجه است که با استفاده از
مفهوم متغیرهاي زباني و روند تصمیمگیري فازي ،فضاي
متغیرهاي ورودي را بر فضاي متغیرهاي خروجي تصوير
ميکند [ .]31از مزاياي اين روش ميتوان اجراي ساده آن
بر روي انواع دادههاي اشاره کرد [ .]38توانايي پیادهسازي
دانش بشري با استفاده از مفاهیم برچسبهاي زباني و
قواعد فازي ،غیرخطي بودن ،قابلیت سازشپذيري اين
سیستمها و دقت بهتر آنها در مقايسه با ساير روشها در
شرايط محدوديت دادهها ،از جمله مهمترين ويژگيهاي اين
سیستمها است [ .]21سیستم استنتاج فازي سوگنو به
روشهاي مختلفي مانند تقسیمبندي گريدي ،خوشهبندي
کاهشي و خوشهبندي فازي انجام ميگیرد .روشهاي گريدي
و خوشهبندي کاهشي عموماً جهت بهینه کردن قواعد وارد
چرخهي آموزش ميشوند [ ،]28لذا در اين تحقیق نیز اين
روشها جهت بهینهسازي وارد چرخهي  ANFISميشوند.
روش سوگنو با خوشهبندي فازي روشي نوين ميباشد که
دقت قابلقبولي در پیشبیني ارائه ميدهد .مراحل اجراي
فازي سوگنو شامل خوشهبندي (معین کردن ساختار)،
تعیین قوانین و تخمین پارامتر ميباشد .در اين روش به

 -2-8-2شبکه عصبی مصنوعی

 -1-8-2فازی سوگنو با خوشهبندی فازی

شبکههاي عصبي مصنوعي ،يکي از روشهاي
محاسباتي است که با الگوبرداري از سیستم کارکرد مغز
انسان ،با پردازش دادههاي تجربي و بدون توجه به فیزيک
مسئله به منظور يادگیري و ايجاد دانش ،قانون نهفته در
وراي اطالعات را استخراج ميکنند [ .]31شبکه عصبي
مصنوعي با شناخت روابط ذاتي و قوانین میان دادهها،
فضاي ورودي را به فضاي خروجي تصوير ميکند.
پرسپترون يکي از سادهترين و پرکاربردترين نوع شبکههاي
عصبي ميباشد که به صورت پرسپترون تک اليه و چنداليه اجرا
ميشود [ .]1پرسپترون تک اليه براي حل مسائل مجزاي خطي
قابلاستفاده است .براي مسائل پیچیدهتر از شبکهي پرسپترون
چنداليه که از تعداد بیشتري اليهي میاني تشکیل شده استفاده
ميشود .شبکهي پرسپترون چنداليه با قانون يادگیري پس-
انتشار خطا در خصوص تخمین پارامترهاي مجهول مناسب
ارزيابي شده است [ .]23در شبکهي پرسپترون چنداليه ،هر
اليه شامل تعدادي نرون با توابع تبديل متفاوت ميباشد؛ يعني
مدل نرونها در اليهها ميتوانند متفاوت در نظر گرفته شوند.
مشخصههاي قابلتوجه شبکههاي عصبي ،قابلیت
يادگیري آنها است ،بهطوريکه قادرند هر بار وزنهايشان
را با نمونه ورودي اصالح کنند .در شبکهي پس انتشار
۱ Fuzzy C-Means
۲ Fuzzy Interface System
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 -8-8-2سیستم استنتاج تطبیقی عصبی -فازی
ترکیب سیستمهاي استنتاج فازي که مبتني بر قواعد
منطقي بوده و روش شبکههاي عصبي مصنوعي که توان
استخراج دانش از اطالعات عددي را دارند ،منجر به ارائه سیستم
استنتاج تطبیقي عصبي -فازي ميشود [ .]31سیستم استنتاج
تطبیقي عصبي – فازي ( )ANFISاز الگوريتمهاي شبکهي
عصبي و منطق فازي به منظور طراحي نگاشت غیرخطي بین
فضاي ورودي و خروجي استفاده ميکند .اين سیستم به عنوان
ابزاري قدرتمند قابلیت پیشبیني نتايج با استفاده از دادههاي
عددي موجود را دارد .در سامانه عصبي -فازي متناسب با داده
هاي ورودي ،درجه عضويت ،قوانین و توابع درجه عضويت
خروجي انتخاب ميشود .ساختار مدل  ANFISاز پنج اليه
همانند شکل 3و به شرح زير تشکیل ميشود:
اليه اول ،گرههاي ورودي ميباشند ،در اين اليه درجه
عضويت گرههاي ورودي (میزان تعلق هر ورودي) به بازههاي
مختلف فازي با استفاده از تابع عضويت توسط کاربر مشخص
ميگردد .عملیات مدلسازي در اليههاي دوم تا چهارم انجام
ميگیرد .با ضرب مقادير ورودي به هر گره در يکديگر ،وزن
هر قانون در اليه دوم بدست ميآيد .در اليه سوم وزن نسبي
قانونها محاسبه ميشوند .در اليهي چهارم هر گره داراي
تابع گره بوده و به تمام وروديها و يک گره در اليه سوم
متصل است .اليهي آخر ،خروجي شبکه ميباشد که هدف
آن جمعبندي تمام خروجي قانونها است ].[1،21،28

شکل  -3نمايي از  0اليهي موجود در ساختار مدل

ANFIS

 -6-8-2نحوه ارزیابی
اساس روشهاي ارزيابي اين است که تعدادي از نقاط
حذف و درونيابي با بقیهي نقاط انجام ميگیرد .اينکه نقاط
به صورت دستهاي حذف شوند اعتبارسنجي و اگر نقاط
يکبهيک حذف شوند اعتبارسنجي متقابل 7گويند [.]33
فرمولهاي غالب ارزيابي مدلهاي محاسباتي ،میانگین مطلق
اشتباهات ( ، 2)MAEخطاي جزر میانگین مربعات (،3(RMSE
( ،3(RMSEمیانگین اريبي اشتباهات ( 4(MBEميباشد [.]47
[ RMSE .]47مهمترين کمیت آماري ارزيابي مدلهاي
درونيابي است که به دادههاي پرت 0حساس ميباشد و
نشاندهندهي خطاي غیر سیستماتیک (اشتباهات) است .هر
چه مقدار اين کمیت نزديک به صفر باشد ،خطا کمتر خواهد
بود [ MAE .]73در حالت ايدهآل بايد صفر باشد ،که مقادير
مثبت و منفي به ترتیب نشاندهندهي بیش برآورد و برآورد
نقصانى (کمتر از مقدار واقعي) ميباشند .اين پارامتر معرف
دقت روش و مقدار متوسط خطا است [ MBE .]23نیز نشان-
گر میانگین انحراف معیار مقدار برآوردي از مقدار مشاهده
شده ميباشد .اين کمیت براي تدقیق میزان برآورد استفاده
ميشود و نشاندهندهي خطاهاي سیستماتیک است [.]3
 MAEو  MBEهر دو میزان اريبي يا صحت را نشان مي-
دهند.
میزان خطاي قابلقبول در تخمین تابش خورشیدي به
مقیاس زماني دادهها (روزانه ،هفتگي ،ماهیانه و ساالنه)،
منطقهي مطالعاتي و کاربرد وابسته است .دقت حاصل از درون-
۱ Cross validation, Leave-one-out cross validation
۲ Mean Absolut Error
۳ Root Mean Square Error
٤ Mean Bias Error
٥ Outlier
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پیشخور ،ابتدا وزنهاي اليهي خروجي تعديل ميشوند،
زيرا براي هر يک از نرونهاي اليهي خارجي مقدار مطلوبي
وجود دارد که ميتواند وزنها را تعديل کند .پس از
محاسبهي خطاي آموزش شبکه ،مقدار آن با مقدار مطلوب
مقايسه و در صورت غیر قابل قبول مقدار خطا ،الگوريتم
يادگیري اقدام به بهینهسازي مقدار خطا ميکند.

در مرحله آموزش ،با اصالح پارامترهاي درجه عضويت بر
اساس میزان خطاي قابلقبول ،مقادير خروجي به مقادير واقعي
نزديکتر ميشوند .روشهاي آموزش رايج ،روش پس انتشار
خطا و هیبريد است .در روش پس انتشار خطا با استفاده از
الگوريتم شیب نزولي خطا ،مقدار خطا به سمت وروديها پخش
ميگردد و پارامترها تصحیح ميشوند .در روش هیبريد از
ترکیب روش گراديان نزولي و کمترين مربعات خطا استفاده
ميشود .انتخاب تصادفي دادهها از جمله نکاتي است که در
آموزش و تست شبکه  ANFISبايد به آنها توجه کرد [.]28
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يابي در کاربردهاي مهندسي قابلقبول بوده و براي مکانيابي
جمع کنندههاي خورشیدي 7مناسب ميباشد اما اين نقشهها
براي مدلهاي هیدرولوژيکي کارايي چنداني ندارند [ Xia .]8و
همکاران در حالت کلي خطاي متوسط نسبي ( 2)MREبرابر با
 %77مقدار تابش ( )7/7 Mj/m2dayدر مناطق جنگلي و خطا-
هاي  %37-74در تخمین  GSRرا قابلقبول دانسته است
[ .]47مقدار  RMSEدر تحقیق  Perezو همکاران برابر با 37
 w/m2ميباشد .خطاهاي رايج  %0در آسمان صاف %70 ،در
آسمان ابري مناسب بوده و متوسط خطاي روزانه %22-71
قابل قبول است .دقت نتايج با توجه به منطقه ،مقیاس و کاربرد
مقدار متفاوتي معرفي شده است [.]4
 -5-8-2درونیابی
اندازهگیريهاي زمیني تابش خورشیدي عموم ًا جهت
تهیه نقشههاي پیوسته به عنوان ورودي مدلهاي درونيابي
استفاده ميشود .به علت تنوع باالي روشهاي درونيابي و
وجود تفاوتهاي قابلتوجه در نتايج حاصل ،انتخاب روش
درونيابي مهم ميباشد .روشهاي وزندهي معکوس فاصله،
کريجینگ عادي و کوکريجینگ عمومي بیشترين روشهاي
استفادهشده در پهنهبندي پديدههاي طبیعي ميباشند [.]47
روش کريجینگ در تخمین تابش خورشیدي توسط  Bezziو
 )2770( Vittiو  Bojanowskiو همکاران ( )2773bجهت
پهنهبندي تابش خورشیدي استفاده شدهاست .روش صفحهي
اسپیالين نازک ) 3 (TPSنیز در استرالیا [ ]47و در ايران
[ ]73و  4WAGدر ايالتهاي نیويورک و ماساچوست []3
جهت درونيابي متوسط مقادير ماهیانهي تابش خورشیدي
استفاده شد TPS .و کريجینگ تقريب ًا شبیه هم هستند و
صرفاً از منظر نحوهي فرمولبندي دادهها تفاوت دارند [، ]47
0
لذا در اين تحقیق از روش کريجینگ و باتوجه به وجود روند
مرتبهي اول روش کريجینگ عادي ( 3)OKاستفاده شد.
روش کريجینگ از خودهمبستگي و روابط آماري بین
نقاط اندازهگیري شده استفاده ميکند .اين روش بر پايهي
توزيع نرمال بوده و يک روش خطي غیر اريب براي تخمین
۱ Solar Collector
۲ Mean Relative Error
۳ Thin Plate Spline
٤ Weighted Average Gravity
٥ Trend
٦ Ordinary Kriging
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اندازهي متغیرهاي ناحیهاي ميباشد .در میان روشهاي
مختلف کريجینگ ،کريجینگ عادي براي دادههايي که داراي
روند محلي يا مقطعي هستند ميتواند مورد استفاده قرار
گیرد OK .بر اين فرض ميباشد که پارامتر درونيابي متغیر
ناحیهاي بوده و میانگین ثابت ،معلوم نیست .يکي از دغدغه-
هاي اصلي در استفاده از کريجینگ عادي عملي بودن فرض
ذکر شده ميباشد .در اين روش وزنها به درجهي همبستگي
بین نقاط نمونه و نقاط مجهول بستگي دارند [.]33

 -8نتایج
اين تحقیق با محوريت دادههاي ايستگاههاي زمیني
اندازهگیري تابش خورشیدي بوده و در آن دادههاي
پیرانومتري با دادههاي هواشناسي سینوپتیک با هم ترکیب
ميشوند .در ابتدا همگي دادهها به دقت از نظر کیفیت کنترل
شدند .متوسط نرخ پراکندگي ايستگاههاي تابشسنجي ايران
براي  33ايستگاه موجود تقريباً  20777کیلومتر ميباشد که
از نظر تراکم در قیاس با تراکم 774کیلومتري کشور استرالیا
[ ]47شرايط بسیار نامساعدي دارد .متوسط پراکندگي
ايستگاهها با رابطه 7محاسبه ميشود.
( )7

ريشه نرخ پراکندگي

بررسي واريوگرام دادهها که مبین رابطهي بین فاصله و
همبستگي مکاني دادهها است (شکل ،)4نشان از عدم
کارايي شبکه در درونيابي بود ،زيرا در فاصلههاي نزديک
نیز همبستگي بین دادهها مشاهده نميشود.
با محاسبهي تابش خورشیدي براي ايستگاههاي
سینوپتیک ،تراکم شبکهي پايش افزايش و به مقدار 0777
کیلومتر رسید ،يعني تراکم شبکه  0برابر بهتر شد ،اما
همچنان تراکم شبکه پايین ميباشد.

شکل  -4میزان همبستگي موجود بین دادههاي تابش خورشیدي 33
ايستگاه تابشسنجي

 -1-8فازی سوگنو با خوشهبندی فازی
ورودي اين روش مختصات ( ،)x ،yساعات آفتابي،
فشار از سطح دريا و دماي بیشینه است .در روش فازي
سوگنو 3 ،دسته از  77دستهي تقسیمبندي شده ،براي
ايجاد سیستم استنتاج و 7دسته براي آزمون استفاده شد.
در اين روش  03دادهي انتخاب شده براي ايجاد شبکه ،به
 0دسته تقسیمبندي و جهت ايجاد قوانین فازي ،از تابع
عضويت گوسین استفاده شد .تعداد  0دسته ،حالت بهینه
بدست آمده از اجراي تابع  FCMدر نرمافزار متلب بود.
شکل 0تقسیمبندي منطقه به  0دستهي فازي را نشان
ميدهد .تالي سیستم فازي سوگنو خطي در نظر گرفته

شکل  -0دسته بندي فازي کشور ايران از نظر تابشخورشیدي به  0کالس

شکل  -3قوانین ايجاد شده در روش دسته بندي فازي

 -2-8شبکه عصبی مصنوعی
در اين روش دادههاي  43ايستگاه تابشسنجي از 33
ايستگاه براي آموزش شبکه 1 ،داده براي کنترل و  1داده
براي آزمون استفاده شد .در اجراي شبکه عصبي مدلها و
توابع متفاوت با آرايش نرونهاي مختلفي آزمايش شدند .به
منظور ارزيابي و مقايسهي عملکرد شبکهها با يکديگر از
دادههاي آزمون و آموزش يکسان استفاده گرديد .در نهايت
شبکه عصبي مصنوعي با قانون آموزش لومبرگ مارکوات به
دلیل خطاي کمتر به عنوان الگوريتم بهینه شبکه با توابع
محرک و تعداد نرونهاي مختلف در اليهي میاني روش
بهینه شد .شکل 1نمونهاي از خروجي حاصل از اجراي
روش شبکهي عصبي مصنوعي در نرمافزار متلب ميباشد.
بهینهترين دقت نتايج حاصل از شبکهي عصبي در جدول
 2ارائه و با نتايج روشهاي ديگر مقايسه شده است.
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جهت تخمین تابشخورشیدي در ايستگاههاي
سینوپتیک از دادههاي مؤثر و مرتبط با تابشخورشیدي
استفاده شد .هر چه همبستگي بین دادهها افزايش يابد دقت
تخمین مقدار پارامتر مجهول افزايش مييابد [ .]73براي
انتخاب دادههاي مؤثر در پیشبیني ،از میان مجموعهي
دادههاي هواشناسي سالنامهي  ،2777دادههايي که
همبستگي باالي  7/3داشتند انتخاب شد .در اکثر مطالعات
زيستمحیطي همبستگي  7/3و باالتر از آن به عنوان ارتباط
قوي بین دو يا چند عنصر ياد ميشود ].[30
مشکل اصلي در ارزيابي روشهاي عصبي اين است که
دقت بدست آمده براي روش اجرا شده به دادههاي حذف
شده وابسته ميباشد .براي رفع اين مشکل ،روشي از تحقیق
 Bojanowskiو همکاران ( )2773bاقتباسشد .بخ اين شکل
که دادهها به  77بخش تصادفي تقسیم شدند .از  8دستهي
آن براي آموزش شبکه استفاده و از يک بخش براي کنترل و
يک بخش براي آزمون استفاده گرديد .اين کار  77بار تکرار و
در نهايت متوسط مقادير حاصل براي دادههاي آزمون به
عنوان دقت روش استفاده شد .براي حل اين مشکل خزاعي و
همکاران ( )7337از روش  K-meansاستفادهکردند که با
توجه به فرض قید شده در  ANFISيعني اطالعاتي که براي
آزمون و آموزش انتخاب ميشوند بايد به صورت تصادفي
انتخاب شوند معقول نميباشد .در اين تحقیق ،به علت توابع
آمادهي نرمافزار متلب از اين نرمافزار جهت پیادهسازي
استفاده شد .در ادامه نتايج حاصل از اجراي روشهاي عصبي،
فازي-عصبي و فازي گنجانده شده است.

شد و مقدار آن با روش کمترين مربعات بدست آمد
(شکل.)3
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شکل  -1نمونهاي از خروجي حاصل از اجراي روش شبکهي عصبي مصنوعي

 -8-8سیستم استنتاج تطبیقی عصبی -فازی
اين روش در محیط  AnfisEditنرمافزار  Matlabبا دو
روش تقسیمبندي گريدي (منقطعسازي شبکهاي) و
خوشهبندي کاهشي پیادهسازي شد .در اين تحقیق به
اقتباس از مطالعه سبزي پرور و همکاران ( )7383آموزش
شبکه به روش هیبريد انجام شد .در روش تقسیمبندي
گريدي تعداد توابع عضويت براي دادههاي ورودي  0و نوع
آن گوسین انتخاب شد .توابع عضويت براي خروجيهاي
نیز خطي انتخاب شدند .در روش خوشهبندي کاهشي نیز
محدودهي تأثیر  ،7/40نرخ قبول  7/0و نرخ رد  7/70انتخاب
گرديد .نتايج نهايي حاصل در جدول  2بیان شده است.
نتايج نهايي حاصل از اجراي روشهاي سوگنو با خوشه
بندي فازي ANFIS ،با تقسیم بندي گريدي و خوشهبندي
کاهشي و شبکهي عصبي مصنوعي در حالت بهینه در
جدول  2ارائه شدهاند.
جدول  -2نتايج حاصل از اجراي روشهاي عصبي ،فازي و
برحسب w/m2

ANFIS

روش

MAE

MBE

RMSE

سوگنو با دسته بندي فازي
 ANFISتقسیمبندي گريدي
 ANFISخوشهبندي کاهشي
شبکه عصبي مصنوعي

28/2

60

22/00

33/32

01/44

40/83

47/30

38/33

48/72

33/41

07/08

34/3

نتايج حاصل نشان ميدهد که روش سوگنو با خوشه-
بندي فازي با  28/71 RMSEوات بر مترمربع نسبت به
روشهاي  ANFISو شبکه عصبي مصنوعي ،دقت مناسب-
تري دارد .دقت شبکهي عصبي مصنوعي در قیاس با
 ANFISتقسیمبندي گريدي و خوشهبندي کاهشي به
ترتیب  %20و  %23مناسبتر بوده است .اختالف اندک 0
درصدي بین نتايج روشهاي  ANFISنشان از نتايج
تقريباً مشابه دو روش ميباشد .تمامي روشهاي بررسي
شده در اين تحقیق با توجه به مقدار مثبت  MAEبیش-
برآوردي از تابش خورشیدي داشتهاند ،به عبارت ديگر
مقاديري بیشاز مقادير واقعي برآورد نمودهاند.
بنابراين ،با توجه به بهینه بودن نتايج حاصل از روش
فازي سوگنو با خوشهبندي فازي ،نتايج اين روش براي
پهنهبندي وارد مدل کريجینگ عادي شد .پیشفرض
اجراي روشهاي کريجینگ ،نرمال بودن دادهها است
[ .]47لذا با توجه به خروج جزئي توزيع دادهها از حالت
نرمال (شکل )8از تبديل لوگ در روش کريجینگ استفاده
شد .روند موجود بین دادههاي تابش خورشیدي (شکل، )3
با روند مرتبهي اول جهت تأمین فرض متغیر ناحیهاي از
دادهها حذف شد .در اين تحقیق همانند  Bojanowskiو
همکاران ( )2774از اندازه پیکسل  20کیلومتر جهت
درونيابي از کريجینگ استفادهشده است.

شکل  -8نمودار توزيع دادهها

شکل  -3نوع روند (ترند) موجود بین دادهها
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 -6بحث
آنالیز اولیه بر روي شبکهي پايش تابشسنجي 33
ايستگاه حاکي از آن بود که اين شبکه تراکم پايیني داشته و
نميتواند منحصر ًا و به تنهايي در درونيابي استفاده شود .بر
اساس تحقیق  Hubbardشبکهي  37km 37kmجهت ثبت
 %37از واريانس (تغییرات) تابش خورشیدي کلي الزم است
[ .]47لذا درونيابي بهتنهايي با ايستگاههاي پیرانومتري با
خطا همراه ميشود .هر چند  Alamdariو همکاران ( )2013از
درونيابي مستقیم براي پهنهبندي مقدار تابش خورشیدي
استفاده کردهاند .با توجه به همبستگي باالي موجود بین
اطالعات هواشناسي (ساعات آفتابي ،دماي بیشینه و
همبستگي معکوس باال با متوسط فشار از سطح آبهاي آزاد)
و تابش خورشیدي ،اين اطالعات با روشهاي سوگنو با خوشه
بندي فازي ANFIS ،با تقسیم بندي گريدي و خوشهبندي
کاهشي و شبکهي عصبي مصنوعي جهت محاسبهي تابش
خورشیدي در ايستگاههاي سینوپتیک استفاده شد .با افزايش
تراکم شبکه با استفاده از دادههاي هواشناسي ايستگاههاي
سینوپتیک ،تراکم شبکه  0برابر بهتر شد.
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شکل 77نقشه حاصل از درونيابي تابش خورشیدي در
سراسر کشور را نشان ميدهد .تقريباً تمام قسمتهاي ايران
به جز مناطق شمالي و شمال غربي کشور داراي پتانسیل
تابشي مناسبي براي نیروگاههاي خورشیدي ميباشند .مناطق
جنوبي کشور که در عرضهاي جغرافیايي پايیني قرار دارند
بیشترين میزان تابش خورشیدي را دريافت ميکنند .در اين
بین استانهاي سیستان و بلوچستان و فارس بیشترين
استعداد را جهت استفاده از انرژي خورشیدي نشان دادهاند.

نتايج حاصل از ارزيابي روشهاي مذکور نشان داد که
مقدار خطاي برآورد شده با روش فازي سوگنو و خوشه
بندي فازي برابر با  28/71واتبرمترمربع و کمتر از بقیهي
روشها ميباشد .اين مقدار خطا در قیاس با تحقیقات
 Perezو همکاران ( )7331و  Muselliو همکاران ()7338
که به طور متوسط  w/m2 07را قابل قبول دانستهاند ،مي-
باشد .دقت روش سوگنو و خوشهبندي فازي از نظر مقدار
 RMSEدر قیاس با دقت روشهاي شبکه عصبي و ANFIS
با سیستم استنتاج گريدي و خوشهبندي کاهشي به ترتیب
 %33 ،%78و  %42بهتر است .نتايج حاصل از  MAEو
 MBEنیز حاکي از قابلیت باالي روش فازي سوگنو بود.
روش فازي سوگنو با خوشهبندي فازي روشي مناسب براي
مدلسازي سیستمهاي پیچیده و مبهم بوده و
انعطافپذيرند .روشهاي فازي در قیاس با روشهاي شبکه-
ي عصبي و  ANFISکه نیاز به آموزش شبکه دارند سريعتر
قابل اجرا بوده و دقت بااليي در پیشبیني مکاني پديدهها
دارند ،ولي کاربرد آنها معدود بودهاست.
نتايج اين تحقیق حاکي از مزيت شبکههاي عصبي
مصنوعي به  ANFISدر برآورد تابش خورشیدي ميباشد .در
تحقیقي مشابه که توسط سبزيپرور و همکاران ( )7383در
شبیهسازي تابش کل خورشیدي صورت گرفته بود ،دقت
مناسبتري براي روش شبکهي عصبي در مقايسه با روش
 ANFISارزيابي شده بود .روشهاي  ANFISتقسیمبندي
گريدي و خوشهبندي کاهشي که کمترين دقت را داشتهاند،
اختالف  0درصدي در مقدار خطاي برآورد با هم دارند.
عملکرد تقريب ًا يکسان دو مدل را ميتوان در يکي بودن داده-
هاي اولیه و يکسان بودن مدل مبناي روشها بیان کرد .نتايج
مدلها براي اندازهگیريهاي سالیانه کنترل شد و نوع عملکرد
روشهاي بررسي شده در داده با مقیاس ماهیانه و روزانه که
میزان همبستگي مکاني دادهها بیشتر به پارامترهايي چون
ساعت آفتابي وابستگي دارد نیازمند تحقیق بیشتر ميباشد.
نقشهي تابش خورشیدي پهنهبندي شده حاکي از آن
است که تنوع زماني و مکاني تابش کلي به عرض جغرافیايي
و شرايط اتمسفري محلي وابسته است .تابش کلي کشور ايران
بهوضوح افزايش را از جنوب به شمال نشان ميدهد .بخش-
هاي جنوبي کشور که به خط استوايي و کمربند خورشیدي
نزديکترند مقدار تابش خورشیدي بیشتري دريافت ميکنند.
افزايش تابش خورشیدي کلي سالیانه از شمال به جنوب
بیش از  %40ميباشد .در بخشهاي جنوبي مقدار تابش
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نزديک به  007وات بر متر مربع و در شمال کشور نزديک به
 377وات بر متر مربع ميباشد .بیش از  %30از کشور تابش
خورشیدي باالتر از  417w/m2ميگیرد .با طبقهبندي مجدد
نقشه پهنهبندي حاصل با اندازهي پیکسل يک کیلومتر %32
از مساحت کشور داراي تابش خورشیدي باالي 077w/m2
(مقدار تابش معیار براي نیروگاههاي خورشیدي [ )]71بود،
يعني  %32از مساحت کشور داراي پتانسیل باالتر از حداقل
مناسب بوده و مناسب براي نیروگاههاي خورشیدي ميباشند.

 -5نتیجهگیری
اهمیت مقدار پتانسیل تابشي در مکانيابي نیروگاههاي
خورشیدي و کاربردهاي زمینشناسي ،اکولوژيکي و
هیدرولوژيکي لزوم تعیین راهکاري مناسب براي تخمین مقدار
تابش خورشیدي را ميرساند .آنالیز اولیه بر روي شبکهي پايش
تابش خورشیدي کشور حاکي از آن بود که اين شبکه تراکم
پايیني داشته و توانايي استفادهي مستقیم در درونيابي را ندارد.
لذا در تحقیق حاضر تالش شد تا تراکم مشاهدات ايستگاههاي
تابشسنجي (پیرانومتري) به کمک دادههاي هواشناسي ايستگاه-
هاي سینوپتیک افزايش يابد .بدين منظور روشهاي سوگنو با
خوشه بندي فازي ANFIS ،با تقسیم بندي گريدي ANFIS ،با
خوشهبندي کاهشي و شبکهي عصبي مصنوعي با هدف ايجاد
اطلس تابش خورشیدي به منظور ارائهي برنامهريزيهاي انرژي
در کشور ايران مقايسه شد .نتايج حاکي از دقت روش سوگنو
نسبت به روشهاي شبکهي عصبي مصنوعي ،تقسیم بندي
گريدي و خوشهبندي کاهشي به ترتیب با  %33 ،%78و %42

اختالف بوده و نشان داد که روشهاي فازي روشهايي مناسب
براي مدلسازي سیستمهاي پیچیده و غیرخطي ميباشند.
مطالعهي نقشهي پهنهبندي تولیدشده مبین اين بود که بیش
از  30درصد از مساحت کشور تابش خورشیدي باالتر از
 417w/m2دارند .بیشترين پتانسیل تابشي نیز مربوط به بخش-
هاي جنوبي کشور بوده که در عرضهاي جغرافیايي پايین قرار
دارند %32 .از مساحت کشور داراي مقدار تابش معیار براي
نیروگاهها خورشیدي ( )077w/m2بوده و مناسب براي نیروگاههاي
خورشیدي ميباشند .در اين بین سیستان و بلوچستان و استان
فارس بیشترين میزان تابش خورشیدي را دريافت ميکنند.
با توجه به ضعف شبکهي پايش تابش خورشیدي
کشور پیشنهاد ميشود مکانيابي ايستگاههاي تابشسنجي
مورد بحث قرار گیرد ،همچنین روشهاي عصبي ،عصبي-
فازي و به ويژه فازي سوگنو با خوشهبندي فازي در
مقیاس کوچکتر و دادههاي کمکي بیشتر مانند دادههاي
هواشناسي ايستگاههاي همديدي صورت بگیرد تا دقت
نقشههاي حاصل براي استفاده در کاربردهاي هیدرولوژي و
مدلهاي کشت محصوالت بررسي شود.

سپاسگزاری
از جناب آقاي مهندس آقاباقري (کارشناس سازمان
هواشناسي کشور) و جناب آقاي مهندس چگیني (کارشناس
سازمان انرژيهاي نو ايران) به خاطر پیشنهادات ارزشمندشان
که موجب ارتقاء کیفیت مقاله شدهاست قدرداني ميشود.
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