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  چکیده 

نیازي ضروري به منظور مدیریت یک سیسـتم انـرژي بـرق    بینی خوب تقاضا، پیشیک پیش

. انـد هـاي متفـاوت معرفـی شـده    بینی زیادي با قابلیـت هاي پیش، تکنیکها سالدر طول . است

انـد، امـا پارامترهـاي    ن کاوش شـده بینی در تحقیقات پیشیبر پیش مؤثرهرچند عوامل مختلف 

بـر همـین   . انـد مورد مطالعـه قـرار گرفتـه    تر ها کم آن کنشو برهمها  کنترل مربوط به دادهقابل

کـار مـی  بینی بهکنترل مدل پیشاین تحقیق، روش تاگوچی را براي بررسی عوامل قابل ،اساس

L9(3ي متعامد درونی به همین منظور یک آرایه. برد
زمـانی  ي  دورهعوامل قابل کنترل براي  (4

 در ادامه یـک طراحـی آزمـایش   . ها، طول افق و تعداد مشاهدات مورد نیاز ایجاد شده استداده

ي متعامد زمان یک آرایهبه صورت هم. دست آیدتا سطوح مناسب هر عامل به ه استگرفت انجام

L4(2بیرونی 
بـه عنـوان   ) عصـبی ي  بکهشـ (بینـی  به کار رفت تا پارامترهاي ذاتی روش پیش (3

اي و به کمـک  مرحله 8این موارد طی یک الگوي . عوامل نویز روش تاگوچی در نظر گرفته شود

بهبود  سببکه مدل پیشنهادي  ه استاي شهر یزد، نشان دادهاي شرکت توزیع برق منطقهداده

  .شودهاي آن میبینی و کاهش هزینهکیفیت پیش

 JEL: C45,  C53,  E17,  Q41 طبقه بندي

عصـبی  ي  شـبکه بینـی، طراحـی آزمایشـات تـاگوچی،     تقاضاي برق، بهبود پیش :کلید واژه

  مصنوعی

  

 

*-  مسئول ي نویسنده  
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  مقدمه  -1

گـرم شـدن    چـون  هـم هاي زیست محیطـی  محدودیت منابع انرژي و افزایش آلودگی

هـاي مصـرف انـرژي از سـوي دیگـر،      زمین، از یک سو و افزایش هزینـه ي  کرهي فزاینده

لـی و شـی  (به فکر مدیریت مصرف انـرژي باشـند   ها  فراد و سازمانشده است تا ا سبب
1

 ،

؛ یاو و چی2011
2

نیاز ضـروري بـه منظـور مطالعـه و مـدیریت یـک       یک پیش). 2010، 

گـذاري کـارا در   بـراي سـرمایه  هـا  بینی خوب تقاضاسـت کـه نـه تن   سیستم انرژي، پیش

محیطی و سائل زیستي در نظارت بر ممؤثرنقش  ظرفیت مورد نیاز است، بلکه گسترش

آکاي و آتاك(دارد  نیز هاي مطالعاتیگذاري و طرحتعرفهچنین  هم
3

 ،2007.(  

اند معرفی شدهها  هاي متفاوت براي انواع کاربردزیادي با قابلیت بینیي پیشها روش

موجـب  هـا   روشبینی پرداخته و برخی نیز همـراه بـا دیگـر    که برخی به تنهایی به پیش

بینـی  در پـیش هـا   روشاما کارایی و اثربخشـی ایـن    .شوندبینی میپیشافزایش کارایی 

تقاضاي انرژي برق، به صورت قابل توجهی به تعیین دقیق عـواملی چـون طـول افـق در     

هـا، تعـداد دفعـات    زمـانی داده ي  دورهي توسـعه،  نظر گرفته شده، صحت هر افق، هزینه

و تعداد مشـاهدات مـورد   ها  شناخت الگو بازبینی، نوع کاربرد، توانایی اتوماسیون، ظرفیت

رادائف(نیاز بستگی دارد 
4

در بـین عوامـل مـذکور، ماکریـداکیس و همکـاران     ). 1998، 
5
 

ي  افـق و دوره ، طـول  )خرد یـا کـالن  (در نتایج تحقیق خود، سه عامل نوع داده ) 1982(

رادائـف  . دانندبینی میبر عملکرد یک مدل پیش مؤثرین عوامل تر مهمرا از ها  زمانی داده

هـا را در   ي زمـانی داده  ت مـورد نیـاز و دوره  طـول افـق، تعـداد مشـاهدا    نیز سـه عامـل   

  .است بینی خود مورد بررسی قرار داده پیش

ــر مــوارد مــذکور کــه مــی  ــواع عــالوه ب ــیشهــا روشتواننــد در ان بینــی توســط ي پ

تواننـد نتـایج   مـی  کارگیرندگان تحت کنترل درآیند، عوامل دیگري هم وجود دارند که به

بینـی  یکی از این عوامل بـه پارامترهـاي روش پـیش   . قرار دهند تأثیربینی را تحت پیش

تعیـین نادرسـت   . شـود مربوط می، انتخاب شده که اثر قابل توجهی بر کارایی مدل دارند

بینـی را  ممکن است به شکل موانع نویز ظاهر شده و هدف پـیش ها  هریک از این پارامتر

بینـی، معمـوال از روش   ي پـیش هـا  روشکارگیرندگان انـواع  به. خود قرار دهد رتأثیتحت 

کنند کنترل و نویز استفاده میآزمون و خطا براي دستیابی به سطوح مناسب عوامل قابل

دهد بینی مطلوب را به شدت افزایش میکه این امر، هزینه و زمان دستیابی به یک پیش

  

 

1- Lee and Shih 
2- Yao and Chi 
3- Akay and Atak 
4- Radaev 
5- Makridakis et al 
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ي شناسایی عوامل کلیدي ه در تحقیقاتی که در زمینهبه عالو). 2000، 1سنگلین و تی(

کنش بین آن عوامل به صـورت  بینی انجام شده، به اثر برهمبر کارایی پیشها  آن و اثرات

بنابراین ضروري است که روشی قوي توسعه یابد تـا عوامـل    ،زمان توجهی نشده استهم

بنـدي  رتبهها  آن کنشی و برهمبینی را بر اساس بررسی کامل آثار اصلگذار بر پیشتأثیر

  .کرده و نمایش دهد

کـارگیري  ي فـوق بـه کـار رود، بـه    مسـئله  تواند بـراي حـل  هایی که می روش یکی از

طراحی آزمایشات به روش تاگوچی
2
ي معمـول بـراي   کـار رفتـه  است کـه یـک روش بـه    

ت تاگوچی، طراحی آزمایشا. باشدي تولید میها سیستمپارامترهاي طراحی در  یابیبهینه

زمـان فـراهم   بـه صـورت هـم   ها  آن کنشاصلی و برهم عواملروشی براي در نظر گرفتن 

کـارگیري  به عالوه بـا بـه  . ندکبندي و بررسی قابل کنترل را رتبه عواملتواند کرده و می

ي یک طراحی قوي به صـورت  هاي تحلیلی الزم براي توسعهروش تاگوچی، تعداد بررسی

رسـد  هـاي آن بـه حـداقل مـی    یابد و زمان کلی آزمایش و هزینهیقابل توجهی کاهش م

هونگ(
3

 ،2012.(  

بینـی از طریـق   بر اساس موارد ذکر شده، هدف این تحقیق بهبود کارایی مدل پـیش 

انرژي بـرق   بینی تقاضايو عوامل نویز در پیشیابی سطوح پارامترهاي قابل کنترل بهینه

کـه از    4عصـبی مصـنوعی  ي  شـبکه رویکـرد   به همین منظـور در ایـن تحقیـق از   . است

یـزد  شـهر   بینـی مصـرف بـرق   به منظـور پـیش  بینی است ي پیشها روشپرکاربردترین 

 عوامـل ین تـر  مهـم سپس با استفاده از طراحی آزمایشات تاگوچی ابتدا . شوداستفاده می

زمـانی  ي  دورهیعنـی  ) 1998بـر اسـاس تحقیـق رادائـف،     (بینـی  قابل کنترل مدل پیش

ي متعامد درونی پیکربندي شده و ها، طول افق و تعداد مشاهدات مورد نیاز در آرایه داده

براسـاس تحقیـق والکـزاك و    ( عصبیي  شبکهین پارامترهاي قابل تنظیم تر مهمدر ادامه 

ي پنهـان و  در هر الیه هاي پنهان شبکه، تعداد نورونتعداد الیهشامل ) 1999، 5همکاران

را در تعیین ها  آن اثر شود تا بتوانیرونی قرار داده میي متعامد بدر آرایه و نرخ یادگیري

ر بـه همـین منظـو   . طور کامل بررسـی کـرد  قابل کنترل به عواملي وضعیت سطح بهینه

شود یزد استفاده می اي واقعی مصرف انرژي برقهو از داده اي ارائه شدهمرحله 8الگویی 

هـاي زیـر در   شدر ادامـه، بخـ  . تجربی بیان شـود ي کارگیري این الگو در یک نمونهتا به

  :شودمقاله ارائه می

  

 

1- Lin and Tseng 
2- Taguchi 
3- Hong 
4- Artificial Neural Network (ANN) 
5- Walczac et al 
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هاي عصبی مصـنوعی و طراحـی آزمایشـات تـاگوچی     در بخش دوم، به معرفی شبکه

بینی تقاضاي برق ي پیشدر بخش سوم، مطالعات انجام یافته در زمینه. شودپرداخته می

ده و در بخش پنجم چگونگی در بخش چهارم الگوي پیشنهادي ارائه ش. مرور خواهد شد

در پایـان  . هاي مصرف برق شهر یزد تشریح خواهد شدبا استفاده از داده این الگو کارکرد

و پیشـنهاداتی بـراي    گیـرد زیه و تحلیـل قـرار مـی   نیز نتایج تحقیق ارائه شده و مورد تج

  .شودتحقیقات آینده بیان می

  

  مبانی نظري -2

عصـبی و  ي  شبکهکارگیري ینی تقاضاي برق با بهبپیش هدف این تحقیقجا که از آن

، در ایـن بخـش بـه معرفـی     احـی آزمایشـات تـاگوچی اسـت    بهبود آن با اسـتفاده از طر 

  .شودهاي عصبی مصنوعی و طراحی آزمایشات به روش تاگوچی پرداخته می شبکه

  

  هاي عصبی مصنوعیشبکه 

بـر   کـه  کنـد مـی  تشـریح  ارها  مدل از ايخانواده مصنوعی، عصبی هايشبکه اصطالح

، 1بـون و همکـاران  (هسـتند   مبتنـی  حیوانـات  اعصـاب  سیسـتم  فیزیولوژیک هايویژگی

 الگـوي  کـه  اندشده دیده سیاهی جعبه عنوان به زیادي تا حد عصبی هايشبکه ).2002

 اساسـی  هايویژگی از آموزش طریق از یادگیري و کنندمشخص می راها  داده در پیچیده

 راهـا   پـارامتر  از ايمجموعه هاي عصبی، بایدکارگیرندگان شبکهاحان و به طر .ستها آن

هـاي پنهـان شـبکه،    تعـداد الیـه   :اند ازعبارتها  آن ینتر مهمکنند که  تنظیم و مشخص

  . ي پنهان و نرخ یادگیريدر هر الیهها  تعداد نورون

صـبی نتـایج   عي  شـبکه شـود تـا   مـی  سـبب هـا   تعیین نادرست هر یک از این پارامتر

  ).1999، والکزاك و همکاران(نامطلوبی را ارائه دهد 

  

  طراحی آزمایشات تاگوچی 

یابی سطح پارامترهاي مؤثر ي معمول براي بهینهبه کار رفته روش تاگوچی یک روش

این روش در اصل به عنوان ابـزار بهبـود کیفیـت محصـوالت از طریـق      . است بر آزمایش

کارگیري آزمـایش و  جا که بهاز آن. ه استمهندسی ارائه شدکارگیري مفاهیم آماري و  به

بر هستند، نیاز به برآورده کردن اهداف طراحی بـا  گیر و هزینهوقت لعموطور م بهها  خطا

ریـزي  روش تـاگوچی شـامل طـرح   . یک الزام بسیار مهـم اسـت   ،حداقل تعداد آزمایشات

  

 

1- Boon et al 
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. نامنـد هاي متعامد میرا آرایه هاي خاصی است که آنشرایط تجربی با استفاده از جدول

تعـداد  . داراي پایایی اسـت  اتکند که طراحی آزمایشتضمین میها  استفاده از این جدول

کارگیري جـدول متعامـد مناسـب    ي بهکنندهتعیینها  آن به همراه تعداد سطوحها  متغیر

یاو و چی(دهد ت پیشنهاد میاست که تاگوچی آن را براي طراحی آزمایشا
1

 ،2010.(   

ي اول دسـته . گیردرا در نظر می سته عواملطراحی آزمایشات به روش تاگوچی، دو د

شوند، در طراحی آزمایشات و طراحی نهایی محصول یا قابل کنترل نامیده می که عوامل

 ي دوم کـه عوامـل نـویز   دسـته . فرایند، سطوح مشخصی دارند و تحـت کنتـرل هسـتند   

تواننـد از  گذارنـد امـا نمـی   مـی  تـأثیر واکنش یک فرآیند شوند، بر نامیده می )اغتشاشی(

هـدف از   .اغلـب منبـع اصـلی نوسـان هسـتند      این عوامـل . اقتصادي کنترل شوندلحاظ 

 تـأثیر تحـت   تـر  کـم اسـت کـه    طراحی آزمایشات تاگوچی، ایجاد بهترین حالت به نحوي

  ).2012هونگ، (د گیر اغتشاشی قرار عوامل

مهم این روش، تعیین سهم مشارکت هر یـک از عوامـل   هاي یکی از قابلیتچنین  هم

این قابلیت که از طریق جدول آنوا. در نتایج آزمایش است
2
هـاي آزمـایش بـه    بـراي داده  

شـان   را بـر اسـاس اهمیـت    کنـد تـا عوامـل   گیرنـده کمـک مـی   یمآید، به تصمدست می

تـا دو یـا چنـد     یرنده را متقاعد کنـد گبندي ممکن است تصمیماین رتبه. ندکبندي  رتبه

هـاي طراحـی آزمـایش را    را در هم ترکیب کند تا بدین وسیله هزینـه عامل قابل کنترل 

   ).2010یاو و چی، (کاهش دهد 

کارگیري روش تاگوچی در طراحی آزمایشـات،  توان گفت که هدف از بهدر نهایت می

ین رانـدمان  ي اول تعیین سطوحی از عوامل قابل کنترل جهت دستیابی به باالتردر وهله

  .در طراحی است مؤثري دوم تعیین میزان نقش پارامترهاي و در وهله

  

  مطالعات انجام شدهي  پیشینه -3

بینـی  ي پـیش انرژي برق، مطالعات زیادي در زمینهمصرف به دلیل اهمیت مدیریت 

  :به شرح زیر استها  آن گرفته است که برخی از جدیدترین انجام این انرژي در ایران

ي بلندمدت مصرف برق در ایران از ساز مدل، به منظور )1388(مقدم  ی و پارساضیای

با دیدگاه تحلیل کالن تقاضاي برق، سه عامـل  ها  آن .ندا هانباشتگی استفاده کردروش هم

بـر تقاضـاي    مـؤثر انرژي را به عنوان عوامل ي  بازدهبرق و  ي تولید ناخالص داخلی، تعرفه

س حساسیت مصرف برق به تغییر سـه عامـل مـذکور بررسـی     سپ. ندا هبرق در نظر گرفت

  

 

1- Yao and Chi 
2- Analyze Of Variance (ANOVA) 
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گذارترین عامـل در تقاضـاي بـرق    تأثیرکه تولید ناخالص داخلی  هشده و نتایج نشان داد

  . اي معکوس داردانرژي رابطهي  بازدهچنین  همو مصرف برق با میزان تعرفه و است بوده 

صرف بـرق ایـران بـا    بینی م، در تحقیقی به پیش)1389(فطرس و منصوري گرگري 

استفاده از سه مدل لجستیکی، لجستیکی هاروي
1
ایـن مطالعـه   . نـد ا هو هـاروي پرداختـ   

کار رفته در ایران مـورد  هاي خانگی، غیرخانگی و کل برق بههاي مذکور را در بخشمدل

د کـه مـدل هـاروي بهتـر از دو مـدل      ده مینتایج تحقیق نشان . ه استاستفاده قرار داد

  . کندبینی میبرق ایران را پیشدیگر، مصرف 

بینی بلندمـدت تقاضـاي بـرق بـا     اي به پیش، در مطالعه)1390(جاویدي آل سعدي 

عصبی و آریماي  شبکهاستفاده از دو روش 
2
هـاي  در ایـن مطالعـه از داده  . ه استپرداخت 

بینـی دو روش  ي نتـایج پـیش  که در نهایـت مقایسـه   هاستفاده شد 1386تا  1353سال 

عصـبی  ي  شـبکه بینـی  هاي خطا، نشان از دقت بـاالتر پـیش  با استفاده از شاخص مذکور

  . ه استنسبت به مدل آریما داشت

مــدت تقاضــاي بــرق در ایــران بینــی کوتــاه، بــه پــیش)1391(یــاوري و ذوالفقــاري 

هـاي خطـی و   ابتدا در این تحقیق یک مـدل تخمـین کـه ترکیبـی از مـدل     . ندا هپرداخت

ي آن تعیـین کننـده   عوامـل ي بـرق و  ور ارزیابی رونـد نیـاز روزانـه   غیرخطی بود به منظ

عصـبی و  ي  شـبکه ي آریما، ها روشي برق با استفاده از سپس نیاز روزانه ه وطراحی شد

تبدیل موجک
3
کـه مـدل ترکیبـی     دهد نتایج نشان می. ه استبینی قرار گرفتمورد پیش 

ي بـرق  بینی نیـاز روزانـه  ر پیشي معمول دها روشپیشنهادي، عملکردي بهتر نسبت به 

  . بینی داردهاي ارزیابی صحت پیشبر اساس شاخص

گرفتـه   انجام بینی تقاضاي برقپیشي  حوزهدر خارج از ایران نیز مطالعات زیادي در 

  :شوداشاره میها  آن به برخی از جدیدترینجا  ایناست که در 

خاکسـتري  -چیبینی کننده بـر مبنـاي تـاگو   یک پیش ،)2010(یاو و چی 
4
را بـراي   

در ایـن مطالعـه، روش تـاگوچی بـا     . ندا هکار بردبینی مقدار تقاضاي برق در چین بهپیش

گرفتـه   انجـام  بینـی بهبـود پـیش   سبببینی خاکستري، تعیین مقادیر بهینه براي پیش

بینی انجـام  که بهترین پیش دهد نتایج این تحقیق نشان می. روش شده استتوسط این 

گیـري  زمان نمونـه ، 4/0روش خاکستري هنگامی است که مقدار آلفا برابر با  شده توسط

  . اي باشدنقطه 5ي از نوع ساز مدلدقیقه و  3

  

 

1- Harvey logistic 
2- ARIMA 
3- Wavelet Transform 
4- Taguchi-Grey 
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ي بـرق تـایوان   بینی تقاضاي ماهیانهیشدر تحقیقی به پ ،)2011( 1چانگ و همکاران

کت شـر  سـوي کـه از   عامـل هفـت  هـا   آن .ندا هعصبی فازي پرداختي  شبکهبا استفاده از 

را به کار  انرژي در تایوان شناسایی شده بودبر مصرف  مؤثر عواملانرژي تایوان به عنوان 

د که مقدار ده میبینی نشان نتایج پیش. بینی کنندند تا تقاضاي برق آینده را پیشا هبرد

میانگین درصد قدرمطلق خطاي
2
بینی تقاضاي برق ماهیانه، روش استفاده شده در پیش 

  .ي دیگر استها روشاز  تر کم

چـک   کشـور  در بـرق  تقاضـاي  مـدت  کوتاه بینیپیش به، )2012( 3گورگس و اسالما

 غیرخطـی  مدل یک از با استفاده برق تقاضاي بینیابتدا پیش تحقیق این در .ندا هپرداخت

 مـدل  یک از استفاده با تقاضا همان بینیپیش سپس مصنوعی و عصبی هايشبکه یعنی

 کوتـاه  تقاضـاي  کـه ه اسـت  دنتایج این تحقیق نشان دا گرفته و انجام آریما خطی یعنی

 عصبی مصـنوعی ي  شبکه از تواننمی نتیجه در و کندمی پیروي مدل خطی یک از مدت

  .برد برق نام تقاضاي بینیپیش در برتر مدلی عنوان به

آن و همکاران
4
بینی تقاضاي برق در استرالیا با استفاده در تحقیقی به پیش) 2013( 

MFESاز روشی جدید به نام 
 5

جلـو چنـد   عصـبی روبـه  ي  شـبکه این روش . ندا هپرداخت 

ي حالت تجربیخروجی را با فیلتر کردن پیام بر اساس تجزیه
6
در ایـن  . کنـد ترکیب می 

شوند و غیرثابت ایجاد می عواملي هاي نویزي که به وسیلهرویکرد ترکیبی ابتدا سیگنال

هـاي  ریزند شناسایی شده و سپس با جـدا کـردن مولفـه   می روند معمول تقاضا را به هم

ي  شـبکه  ي تقاضـاي بـرق بـا اسـتفاده از    سـاز  مـدل فصلی از سري تقاضاهاي بدون نویز، 

 MFESد کـه مـدل   دهـ  مـی نتـایج تحقیـق نشـان    . جلو انجام گرفتـه اسـت  عصبی روبه

  . بخشدهاي موجود بهبود میبینی را در مقایسه با مدلپیشنهادي، صحت پیش

ي در زمینـه هـا   روشکه در باال بیان شد، در تحقیقات زیادي که بـا انـواع    رطو همان

بینی دخالـت داده  بینی تقاضاي برق انجام شده است، متغیرهاي گوناگونی در پیشپیش

هـا   کنتـرل مربـوط بـه داده   کدام از این تحقیقات به پارامترهاي قابـل اما در هیچ ،اندشده

ها  آن کنش بینها، طول افق و تعداد مشاهدات مورد نیاز و برهمداده زمانیي  دورهمانند 

بینـی  اي جهت بهبـود پـیش  مرحله 8به همین منظور در ادامه الگویی . توجه نشده است

  

 

1- Chang et al 
2- Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 
3- Georges and Slama 
4- An et al 
5- Multi-output Feedforward neural network with Empirical mode decomposition based 

Signal filtering 
6- Empirical Mood Decomposition (EMD)  



   1393  تابستان/  41 ي شماره/  دهمسال / ي مطالعات اقتصاد انرژي نامه فصل          182        

هـا   آن کـنش و هم اثر برهمها  شود که هم پارامترهاي قابل کنترل مربوط به دادهارائه می

  .کندبینی لحاظ میرا در پیش

  

  روش شناسی تحقیق  -4

بینی میزان تقاضـاي  به منظور بررسی چگونگی کارکرد روش تاگوچی در بهبود پیش

در این بخش اجـراي  . شوداي پیشنهاد میمرحله 8عصبی، الگویی ي  شبکهانرژي برق با 

، ایـن الگـو بـه    )نتـایج تجربـی  (الگو به صورت تئوریک بیان شده و سپس در بخش بعـد  

  :مراحل الگوي پیشنهادي به شرح زیر است. گیردن قرار میصورت عملی مورد آزمو

ي قابل کنترل و وضـعیت سـطوح ابتـدایی بـراي آرایـه      عواملتعیین  :اولي  مرحله

 متعامد درونی

 عوامـل گیرنده در ابتدا با ایجـاد اثـرات نسـبی    در انجام طراحی یک آزمایش، تصمیم

ي بـه اثـرات   تر کمکه حساسیت  ايقابل کنترل مختلف و تنظیم وضعیت سطوح به گونه

قابـل کنتـرل و    عوامـل اول ي  مرحلـه پس الزم است در . نویز داشته باشد، سر و کار دارد

  .ها مشخص شود آن تعداد سطوح

ي بینـی بـراي آرایـه   ي پـیش تعیین پارامترهاي روش انتخـاب شـده   :دومي  مرحله

  متعامد بیرونی

بینـی، پارامترهـاي قابـل    دن نتایج پـیش در این مرحله به منظور پیشگیري از پایا نبو

 میـزان تأثیرگـذاري   .شـوند نویز در نظر گرفته می عواملبه عنوان  ي عصبی تنظیم شبکه

توان از د، در نتیجه میزمایش ترکیب شوند، باید کاهش یابکه در آپیش از آن عواملاین 

هاي آزمـایش تعیـین   هبراي دورها  ي متعامد بیرونی استفاده کرد تا تعداد تکراریک آرایه

 .شود

  ساخت طرح متعامد براي پارامترها :سومي  مرحله

ي آزادي آن آزمـایش  ي متعامد مناسـب بـه درجـه   در طراحی آزمایش، انتخاب آرایه

منهـاي یـک    ي آزادي سطح آن عامل عامل، درجهآزادي هر ي  درجه. خاص بستگی دارد

البتـه  . آیـد کل آزمایش به دست میآزادي ي  درجه، عواملآزادي ي  درجهاز جمع . است

 کـنش داراي اثر متقابل وجود داشته باشـند، درجـات آزادي بـرهم    عواملاگر در آزمایش 

آیـد را هـم   داراي اثر متقابل به دست مـی  عواملآزادي ي  درجهضرب که از حاصلها  آن

  .باید در نظر گرفت

  انتخاب معیار مناسب براي سنجش مدل :چهارمي  مرحله

انجام شود، الزم است معیاري انتخاب شود تا میـزان تفـاوت   ها  آزمایش که این قبل از

انتخاب معیارهاي مختلف ممکن است نتایج . بینی را از مقادیر واقعی بسنجدمقادیر پیش
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بنابراین انتخاب معیـار یـا معیارهـاي     ،گیران را گمراه کندتصمیممتفاوتی را ارائه دهد و 

عصبی که سـنخیت خـوبی بـا مسـئله داشـته      ي  شبکهارایی مناسب به منظور سنجش ک

  . باشد بسیار حائز اهمیت است

 اجراي آزمایش :پنجمي  مرحله

انجـام شـده و   هـا   ي متعامـد درونـی، آزمـایش   در این مرحله، بر اساس جدول آرایـه 

پایـایی نتـایج اثبـات شـود، هـر آزمـایش        که اینبراي . شودي هر آزمایش بیان مینتیجه

کند براي تحلیل نتـایج،  شود که در این صورت تاگوچی پیشنهاد میبار تکرار می چندین

جاي میانگین گرفتن از تکرارها، از نسبت به
1
S/N منظور از . استفاده شودS ) سـیگنال( ،

بنـابراین   ،اغتشاشـی اسـت   عوامـل ، اثـر  )نویز( Nاثر پارامترهاي قابل کنترل و منظور از 

 بـوده و بیـانگر ایـن اسـت کـه متغیـر پاسـخ        همواره بهتر S/N مقادیر باالتر براي نسبت

ي نحـوه ). 2010یاو و چی، ( متغیرهاي قابل کنترل است تا اغتشاشی تأثیرتحت  تر بیش

  :به شرح زیر است S/N نسبت ي محاسبه

S/N = - 10 log 10 (MSD)                                                       )1(   

MSD که در آن
ي  همیانگین مجذور انحـراف از مقـدار هـدف مشخصـ     برابر است با 2

 MSD ي مقـدار ي محاسـبه متغیر پاسخ از چه نوعی باشـد، نحـوه   که اینبسته به . کیفی

  .کندفرق می

  ي عواملتعیین سطح بهینه :ششمي  مرحله

ي  هکننـد  باشد، تعیین S/N ین مقدار نسبتتر بیش در این مرحله، آزمایشی که داراي

هـاي ارائـه شـده در جـدول     حالت بهینه است؛ اما باید توجه داشت کـه تعـداد آزمـایش   

هاي آزمایشی است، پس ممکن است حالت بهینه کسري از تعداد کل حالتها متعامد، تن

برطـرف  کار اصلی روش تـاگوچی هـم    حقیقتدر . هاي انجام شده نباشددر بین آزمایش

ها، حالت بهینه با انجام کسري از کل آزمایشها تنتواند همین مشکل است که می کردن

  .را در بین تمامی حاالت ممکن مشخص کند

  يتأییدانجام آزمون  :هفتمي  مرحله

 آزمایش شود تا دوبارهي تأییدي به دست آمده، باید با استفاده از آزمون حالت بهینه

ي بیـان شـده در   آزمایشـی بـا سـطوح بهینـه     ،رواز ایـن  . گردد تأییده شد نتایج حاصل

ي بهینه در همـان سـطوح تعیـین شـده     تا ثابت شود نتیجه شودي قبل انجام میمرحله

  .افتداتفاق می

  
  

 

1- Signal/Noise 
2- Mean Square Deviation 
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  قابل کنترل عواملبندي و ارزیابی رتبه :هشتمي  مرحله

را در نتـایج آزمـایش بیـان     عوامـل تواند سهم مشارکت هر یـک از  روش تاگوچی می

آیـد بـه   هـاي تحقیـق بـه دسـت مـی     آنوا بـراي داده  این قابلیت که از طریق جدول. کند

ایـن  . نـد کبنـدي  را بـر اسـاس اهمیتشـان رتبـه     عوامـل کند تا گیرنده کمک میتصمیم

را  که دو یا چند عامل قابل کنترل متقاعد سازدیرنده را گبندي ممکن است تصمیم رتبه

  .کاهش دهدبینی را هاي پیشدر هم ترکیب کند تا بدین وسیله هزینه

  

  نتایج تجربی  -5

هاي مربوط به مصرف بـرق  دادهبراي روشن شدن الگوي ارائه شده، در این تحقیق از 

الزم بـه  . اسـتفاده شـده اسـت    1391تا شهریور  1379ر شهریوزمانی  ي شهر یزد در بازه

  .شده است اي یزد گرفتهها از شرکت توزیع برق منطقه ذکر است این داده

ي زمـانی  دوره ، سـه عامـل  )1998(سـاس تحقیـق رادائـف    بـر ا در تحقیق حاضر،  :1

شاهدات مورد نیاز به عنوان عوامل قابل کنتـرل در  بینی و تعداد مها، طول افق پیش داده

سال و هاي ماهانه، فصلی، نیمآوري شده شامل دادههاي جمعداده. ه استنظر گرفته شد

سـال  هـاي ماهیانـه، فصـلی و نـیم    دهتوان با داهاي سالیانه را میچون داده. سالیانه است

ماهـه و  3ماهـه،  1(سـال  هـا، ماهیانـه، فصـلی و نـیم    ي زمـانی داده نشان داد، سطح دوره

 3تـا   1بینـی بـراي   وضعیت طول افـق پـیش  چنین  هم. ه استدر نظر گرفته شد) ماهه6

از آنجـا کـه دسـتیابی    . ه اسـت در نظـر گرفتـه شـد   ) ماهـه 36ماهه و 24ماهه، 12(سال 

بینی با استفاده هاي کافی براي انجام پیشبینی، نیاز به تعداد دادهاف مناسب پیشاهد به

عصبی دارد، سطح وضـعیت بـراي تعـداد مشـاهدات مـورد نیـاز، بـه صـورت         ي  شبکهاز 

فتـه  ماه در نظـر گر 144ماه و 120ماه، 96ي زمانی مساوي به صورت مند و با فاصله نظام

  .آمده است) 1(ل در جدول ي وضعیت سطح عوامخالصه. ه استشد
  

  کنترل قابل عوامل سطوح -  1 جدول

  سطح سوم  سطح دوم  سطح اول  عوامل قابل کنترل

  ماهه 6  ماهه 3  ماهه 1  هاي زمانی دادهدوره

  ماهه 36  ماهه 24  ماهه 12  بینیطول افق پیش

  ماهه 144  ماهه 120  ماهه 96  تعداد مشاهدات مورد نیاز

  )p 63 :1998(  رادائف :مأخذ

  

عصبی، به عنوان عوامـل نـویز در نظـر    ي  شبکهدر این تحقیق عوامل قابل تنظیم  :2

بـر نتـایج آزمـایش در    ها  آن ي متعامد بیرونی، براي کاهش اثرگرفته شده و از یک آرایه
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، )1999(طبق تحقیق والکـزاك و همکـاران   . شودطراحی آزمایشات تاگوچی استفاده می

هـاي  توان به سه عامل تعداد الیهعصبی، میي  شبکهین پارامترهاي قابل تنظیم تر مهماز 

در این مرحله با نظـر  . پنهان و نرخ یادگیري اشاره کرد ي پنهان، تعداد نورون در هر الیه

 )2(جدول  اي به شرحعصبی، وضعیت سطوح دوگانهي  شبکهي افراد متخصص در زمینه

متعامـد   ي رایـه آکـارگیري در  و ساختار آن بـراي بـه   هنظر گرفته شددر  پارامتربراي هر 

  . دوش میبیرونی فراهم 

  
  یعصبي  شبکه میتنظ قابل يپارامترها سطوح -  2 جدول

  سطح دوم  سطح اول  عصبیي  هعوامل قابل تنظیم شبک

  2  1  هاي پنهانتعداد الیه

  5  3  پنهان ي تعداد نورون در هر الیه

  8/0  7/0  نرخ یادگیري

  )p 112 :1999( والکزاك و همکاران :مأخذ

  

 عامـل در تحقیق حاضر سه ي عصبی نیز  در مورد تعیین سطوح پارامترهاي شبکه :3

و تعداد مشاهدات مـورد  ) B عامل(بینی ، طول افق پیش)A عامل(ها  ي زمانی دادهدوره

ه قابل کنتـرل در نظـر گرفتـه شـد     عوامل هر کدام در سه سطح به عنوان) C عامل(نیاز 

شـود،  در نظـر گرفتـه نمـی    عوامـل جا که در این تحقیق، برهم کنشـی بـین   از آن. است

  :آیدزیر به دست میي  ي آزادي کل آزمایش از رابطه درجهبنابراین 

  آزادي کل آزمایشي  درجه :3× ) 3 - 1( = 6      )2(

ي  درجـه متعامـد بایـد از    ي آزادي آرایـه ي  درجـه براي انتخاب آرایه متعامد مناسب، 

L9(3ي متعامد درونی بر این اساس آرایه. یا مساوي باشد تر بزرگآزادي کل آزمایش، 
4) 

سـطحی را در خـود جـاي دهـد؛      3 عامـل  4توانـد  این آرایه مـی . ه استبه کار برده شد

ند و سـتون  ا هنسبت داده شد 3و  2، 1هاي به ترتیب به ستون Cو  A ،B عواملبنابراین 

ي متعامد آرایه. شده استاز جدول حذف  هبه آن تعلق نیافتکه هیچ عاملی به علت آن 4

L9(3درونی 
شـکل خـام ایـن جـدول      .نشان داده شده است )3(سمت چپ جدول  در (4

  .شودتعیین می 1افزار کوالیتکپس از وارد کردن تعداد عامل و سطوح آن، توسط نرم

مـثال آزمـایش   . در هـر آزمـایش اسـت    بیانگر سطح هر عامل ،)3(اعداد داخل جدول 

ماهـه، طـول افـق     1هـا   زمـانی داده ي  دوره: شـود در شـرایط زیـر اجـرا مـی     1ي  شماره

  

 

1- Qualitek 
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آزمـایش دیگـر نیـز طبـق      8. مـاه  96 ،ماهه و تعداد مشاهدات مورد نیـاز  12 ،بینی پیش

  .پذیردانجام می سطوح هر یک از سه عامل چینش

 بار با وضعیت سـطوح مختلـف پارامترهـاي    4، هر آزمایش )3(ل طبق جدوچنین  هم

جا کـه سـه پـارامتر قابـل تنظـیم بـراي       از آن. شودي عصبی تکرار می قابل تنظیم شبکه

آزادي کل آزمایش ي  درجه، هعصبی و هر پارامتر در دو سطح در نظر گرفته شدي  شبکه

L4(2ي آرایهبه دست آمد که  3براي آرایه متعامد بیرونی برابر با 
نسبت  عواملبه این  (3

افزار کوالیتـک  که با وارد کردن تعداد عوامل و سطوح به نرماین ساختار . ه استداده شد

 4دهـد کـه   نشـان مـی  این قسمت  .ه استآمد )3(قسمت باالیی جدول  در، هتعیین شد

قابـل  ي متعامد بیرونی، هـر یـک در چـه شـرایطی از پارامترهـاي      آزمایش آرایه 9تکرار 

ها، هـر سـه   مثال در تکرار اول هر یک از آزمایش. عصبی انجام شده استي  شبکهتنظیم 

   .عصبی، در سطح اول خود قرار دارندي  شبکهپارامتر 

بینی و واقعـی و سـنجش کـارایی مـدل، در ایـن      ي مقادیر پیشبه منظور مقایسه :4

بینـی و مقـدار   اق مقـدار پـیش  میـزان انطبـ   �R .استفاده شده است �R تحقیق از معیار

  : ي آن به شکل زیر استي محاسبهواقعی است که نحوه

)3( R� = 1 −
����

�� RMSE که در آن        
بـه معنـی مجـذور میـانگین مربـع       1

  .آیدزیر به دست میي  هخطاست و از رابط

)4(    RMSE = �
∑ (�����)��

���

�
  

و  عصـبی ي  شـبکه بینی شده توسـط   هاي پیش به ترتیب داده �Aو  �F  ر این فرمولد

  .باشد ي واقعی می ها ي واریانس دادهدهنده نشان  �σو ها   تعداد داده nهاي واقعی،  داده

از  MSDبهتر است، مقدار  تر بیش نوع هر چهاز ) �R(در این تحقیق که متغیر پاسخ 

  :شودزیر محاسبه میي  هرابط

)5(     MSD = (1 y�
�⁄ + 1 y�

�⁄ + 1 y�
�⁄ + ⋯ )/n  

تعداد تکرارهاي هر آزمـایش   nمقدار متغیر پاسخ براي هر آزمایش و  y در این رابطه،

  .است

بـراي   �R تکرار انجام شده و چهار مقـدار  4آزمایش با  9در این مرحله هر یک از  :5

 براي تحلیل، در نرم افـزار  بار تکرار شده، 4چون هر آزمایش . ه استهر آزمایش ثبت شد

. اسـت  کـار رفتـه   بهبراي تعیین حالت بهینه  S/Nایج، نسبت جاي میانگین نتبه کوالیتک

  .دهدنتایج این مرحله را نشان می ،)3(جدول 
  

  

 

1- Root of Mean Square Error(RMSE) 
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  شده انجام يهاشیآزما جینتا -  3 جدول

حالت   

  چهارم

حالت 

  سوم

حالت 

  دوم

حالت 

  اول

  عصبیي  هپارامترهاي شبک

  هاي پنهانعداد الیهت  1  1  2  2

  تعداد نورون در هر الیه  1  2  1  2

  نرخ یادگیري  1  2  2  1

نسبت 

S/N  

تکرار 

  چهارم

تکرار 

  سوم

تکرار 

  دوم

تکرار 

  اول

ي  هشمار Aعامل  Bعامل  C عامل

  آزمایش

751/4-  57/0  59/0  55/0  61/0  1  1  1  1  

164/3-  70/0  68/0  71/0  69/0  2  2  1  2  

555/4-  59/0  60/0  57/0  61/0  3  3  1  3  

217/2-  77/0  79/0  76/0  78/0  2  1  2  4  

808/1-  82/0  79/0  83/0  81/0  3  2  2  5  

680/2-  73/0  73/0  72/0  76/0  1  3  2  6  

125/4-  64/0  60/0  62/0  63/0  3  1  3  7  

357/3-  66/0  67/0  70/0  69/0  1  2  3  8  

657/3-  65/0  66/0  69/0  63/0  2  3  3  9  

  هاي تحقیقیافته: مأخذ

  

ي هـا و انتخـاب سـطوح بهینـه     آزمـایش  S/Nي مقادیر نسـبت  سبهبه منظور محا :6

افزاري براي تحلیل طراحـی آزمایشـات   که نرم کافزار کوالیتبینی، از نرممتغیرهاي پیش

آزمـایش  آمـده،  هـم  ) 3(کـه در جـدول    رطـو  همـان . ه اسـت تاگوچی است، استفاده شد

 1اپتیموم سپس از منوي. آزمایش داراست 9ین را در ب S/Nبت ین نستر بیش 5ي  شماره

 عوامـل قابـل کنتـرل   هـاي  تا سطوح بهینه از بین تمام حالـت  هافزار استفاده شداین نرم

  :افتدکه حالت بهینه در شرایط زیر اتفاق می ه استنتایج نشان داد. انتخاب شود

 24(دوم  بینی در سـطح ، طول افق پیش)ماهه 2(در سطح دوم ها  زمانی دادهي  دوره

ــه ــم در ســطح دوم   ) ماه ــاز ه ــورد نی ــاهدات م ــداد مش ــه 120(و تع ــودار ). ماه ) 1(نم

   :این وضعیت استي  هدهند نشان

  

 

1- optimum 
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  هاي تحقیقیافته: مأخذ

  کنترل قابل عوامل ينهیبه سطوح - 1 نمودار
  

کـه نتـایج    هام شدبینی انجپیش ي عواملطوح بهینهبر این اساس، آزمایشی با س :7

  .آمده است )4(جدول آن در 

آزمون تأییـدي برابـر    S/Nنسبت دهد، مقدار جدول نشان میاین که نتایج  رطو همان

ایـن موضـوع،   . اسـت  تر بیش )3(جدول  S/Nي مقادیر نسبت است که از همه -625/1با 

افتـد  ق مـی بینی در همان حالتی اتفاي پیشي این مدعاست که حالت بهینهکنندهتأیید

  .دهدکه روش طراحی آزمایشات تاگوچی آن را پیشنهاد می
 

يتأیید آزمون جینتا - 4 جدول  

حالت   

  چهارم

حالت 

  سوم

حالت 

  دوم

حالت 

  اول

ي  هپارامترهاي شبک

  عصبی

  هاي پنهانتعداد الیه  1  1  2  2

  تعداد نورون در هر الیه  1  2  1  2

  نرخ یادگیري  1  2  2  1

نسبت 

S/N 

تکرار 

  ارمچه

تکرار 

  سوم

تکرار 

  دوم

تکرار 

  اول

عامل  Bعامل  Cعامل 

A 

ي  هشمار

  آزمایش

625/1-  81/0  82/0  86/0  83/0  2  2  2  1  

  هاي تحقیقیافته: مأخذ

-4.157

-2.235

-3.713-3.698

-2.777

-3.631-3.569

-3.013

-3.496

-۴.۵

-۴

-٣.۵

-٣

-٢.۵

-٢

-١.۵

-١

-٠.۵

٠

سطح سومسطح دومسطح اولسطح سومسطح دومسطح اولسطح سومسطح دومسطح اول

C عاملB عاملAعامل 
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 ه استد شدبه نرم افزار کوالیتک وار �Rي دست آمدهدر این مرحله مقادیر به :5-8

نتـایج  . بینی بـه دسـت آیـد   پیشقابل کنترل در  هم مشارکت براي هر یک از عواملتا س

 تـأثیر ین تر بیش %484/73با سهم مشارکت ها  زمانی دادهي  دوره عاملد که هد مینشان 

بینـی و تعـداد مشـاهدات    طول افق پیش عوامل. بینی انجام شده داردرا در کیفیت پیش

از  هاي دوم و سـوم در رده% 957/6و % 051/19مورد نیاز نیز به ترتیب با سهم مشارکت 

 جدول آنواي به دست آمده از ایـن مرحلـه  . بینی هستندگذاري بر کیفیت پیشتأثیر رظن

  .ي این موضوع استدهندهنشان، )5(جدول 
  

 Qualitek افزار نرم در آنوا جدول از حاصل جینتا -  5 جدول

سهم مشارکت 

(P) 

جمع مربعات  (V)واریانس 

(S) 

ي  هدرج

  (f)آزادي 

  عوامل مسئله

484/73  

051/19  

957/6  

508/0  

036/3  

791/0  

292/0  

004/0  

073/6  

582/1  

584/0 

009/0  

2  

2  

2  

2  

  هازمانی دادهي  هدور

  بینیطول افق پیش

  تعداد مشاهدات مور نیاز

  خطا

  جمع کل  8  199/8    100%

 هاي تحقیقیافته: مأخذ

  

از سهم مشارکت به خطا اختصاص یافته کـه  % 508/0شود که مشاهده می رطو همان

پوشی بوده و از سوي دیگر پایایی نتایج به دست مقدار بسیار کمی است قابل چشم چون

  .دهدقرار می تأییدآمده را مورد 

 هـا، سـهم  زمـانی داده ي  دوره عامـل شـود کـه   براي تحلیل اثرات اصلی مشاهده مـی 

بنابراین  ،بینی و تعداد مشاهدات مورد نیاز داردطول افق پیش عواملي نسبت به تر بیش

 توان هنگامی کـه مشـخص  یاز را میبینی و تعداد مشاهدات مورد نطول افق پیش عوامل

جـدول  هزینه است، با هم ترکیب کرد تا یـک  بسیار مشکل یا پرها  آن یابی بهشود دست

بـه عبـارت دیگـر    . نشـان داده شـده اسـت   ) 6(آنواي جدید به دست آید کـه در جـدول   

بینـی و  طـول افـق پـیش    اه وضعیت سطح عواملبه صورت دلخو تواندگیرنده می تصمیم

بینـی  تعداد مشاهدات مورد نیاز را بدون اثر گذاشتن قابل توجه بر عملکـرد مـدل پـیش   

  .گیرنده بستگی داردبه تصمیمها  آن کند، اما حذفتعیین
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2.721 

5.014 

  عوامل بیترک از حاصل جینتا - 6 جدول

  عوامل مسئله  (f)زادي آي  هدرج (S)جمع مربعات  (V)واریانس  (P) سهم مشارکت

821/64  
  
  
179/35  

036/3  
  
  
362/0  

073/6  
)582/1(  
)584/0( 

594/  

2  
)2(  
)2(  

6  

  هازمانی دادهي  هدور
  بینیطول افق پیش

  تعداد مشاهدات مورد نیاز
  خطا

  جمع کل  8  25/8    100%

  هاي تحقیقیافته: مأخذ
  

بینی طول افق پیش لشود، با ترکیب دو عامشاهده میم) 6(که در جدول  رطو همان

یابـد کـه   افزایش می% 179/35خطا تا  عاملو تعداد مشاهدات مورد نیاز، سهم مشارکت 

شود هنگامی به همین دلیل پیشنهاد می. بینی بکاهدتواند از دقت مدل پیشاین امر می

موجـود بـه عنـوان ورودي     عوامـل بینی وجود ندارد، تمام که هیچ محدودیتی براي پیش

گیرنـده ابتـدا   صـمیم ي آزمایش محدود است، ترار بگیرند، اما هنگامی که بودجهنظر قمد

اهمیـت را ترکیـب   کـم  سپس عوامل. دکنندي و بررسی بقابل کنترل را رتبه تمام عوامل

 . هایی تمرکز کند که اثر قابل توجهی دارندکرده و در نهایت بر آن

بینـی  ي کارایی سه نوع پـیش یسهاز میانگین درصد قدر مطلق خطا براي مقاها در انت

بینـی  نوع اول مربوط است به پیش، )2(طبق نمودار . ه استاستفاده شد در تقاضاي برق

ي  شـبکه بینی نوع دوم پیش. عصبی بدون استفاده از طراحی آزمایشات تاگوچیي  شبکه

. ددهـ نشان می و با حضور تمام عوامل کارگیري طراحی آزمایشات تاگوچیعصبی را با به

کارگیري طراحی آزمایشـات تـاگوچی اسـت،    عصبی با بهي  شبکهبینی نوع سوم نیز پیش

حضـور دارد و عوامـل طـول افـق     ) Aعامـل  (هـا   ي زمـانی داده  ها عامل دورهاما در آن تن

هـا بـا    به دلیل کاهش هزینه) Cعامل (و تعداد مشاهدات مورد نیاز ) Bعامل (بینی پیش

  . اندشدههم ترکیب 
  

 

 

 

 

 

 
  

  هاي تحقیقیافته: مأخذ
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عصـبی بـا   ي  شـبکه بینـی  نشان داده شده اسـت، پـیش  ) 2(که در نمودار  رطو همان

چـون   )بینی نوع دومپیش( عواملکارگیري طراحی آزمایشات تاگوچی و با حضور تمام  به

تـري   ینی نوع اول و سوم داراي میانگین درصد قـدر مطلـق خطـاي کـم    بنسبت به پیش

  .بینی برخوردار استاز کارایی بهتري نسبت به دو نوع دیگر پیش است،

  

  و پیشنهادات گیرينتیجه  - 6

اي کـه  بینیدر این تحقیق، روش طراحی آزمایشات تاگوچی براي سنجش مدل پیش

کـارگیري  بـه . ه اسـت کـار بـرده شـد    ز است بهچندین عامل قابل کنترل و نوی تأثیرتحت 

هاي متعامد درونی و بیرونی در طراحی آزمایشات تاگوچی و ترکیـب آن بـا   زمان آرایه هم

بینی زمـانی  د که بهترین پیشده میعصبی نشان ي  شبکهگرفته توسط انجام بینی  پیش

ماهـه و تعـداد    24بینـی  ماهه، طول افق پـیش  2ها  ي زمانی دادهافتد که دورهاتفاق می

 بنـدي عوامـل قابـل   در نهایت نیـز ارزیـابی و رتبـه   . باشد هماه 120مشاهدات مورد نیاز 

در نتـایج   48/73بـا درصـد مشـارکت    هـا   ي زمـانی داده کنترل مشخص کـرد کـه دوره  

  . بینی انجام شده داردرا در کیفیت پیش تأثیرین تر بیش آزمایش،

بینی، الگوي پیشنهادي این پیش ي شده در زمینه در مقایسه با سایر تحقیقات انجام

کنش عوامـل قابـل کنتـرل، امکـان     زمان به اثرات اصلی و برهمتحقیق از طریق توجه هم

به عالوه با پیکربنـدي  . کندبینی فراهم میي کارآمد را براي اهداف پیشآوري دادهجمع

ي متعامـد  در یـک آرایـه   بینی انتخاب شده به عنوان عوامل نـویز پارامترهاي روش پیش

در نهایت نیز این الگـو، بـا ایجـاد    . کندبیرونی، الگوي پیشنهادي نتایج پایاتري تولید می

گیرنـده  بینـی، بـه تصـمیم   در پیش مؤثربندي سهم مشارکت عوامل امکان بررسی و رتبه

  .بینی توازن برقرار کندهاي آزمایش و عملکرد پیشدهد تا میان هزینهاجازه می

ي بهبــود کــارایی انتهــاي ایــن پــژوهش، بــه منظــور تحقیقــات آینــده در زمینــه در

  :شودبینی، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می پیش

زمـانی  ي  دورهبینـی شـامل   سه عامل قابل کنترل مدل پـیش ها  در این تحقیق تن -

نهاد پیشـ . ه اسـت ، طول افق و تعداد مشاهدات مورد نیاز مـورد توجـه قـرار گرفتـ    ها داده

  . دگیر ي مورد تحقیق قرارتر بیش د عواملشود در تحقیقات آینده تعدا می

سـازي  ي فوق ابتکاري ماننـد بهینـه  ها روششود در تحقیقات آینده از پیشنهاد می -

بینی استفاده شود و نتـایج آن  انبوه ذرات و کلونی مورچگان نیز براي بهبود کیفیت پیش

 .گوچی مقایسه شوداز جمله روش تاها  روشبا سایر 
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بینـی از جملـه روش   هاي پیشبه منظور بهبود عملکرد انواع مدلشود پیشنهاد می -

کارگیري روش تـاگوچی  پذیري بههاي ترکیبی، امکانبینی خاکستري و مدلآریما، پیش

 .بررسی شودها  در این مدل
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