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خطای نسبی خروجی ،ورودیها و خروجیهای تحقیق مشخص گردید .مقایسه نمرات کارایی شرکتهای
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مقدمه
تحلیل پوششی دادهها 5رویکردی ناپارامتریک است که با استفاده از ورودیها و خروجیهای
چندگانه ،نمرات کارایی واحدهای تصمیمگیرنده 7را ارزیابی میکند .از آنجاییکه انتخاب
متغیرهای ورودی و خروجی سیستم ،در ارزیابی کارایی یک واحد از اهمیت باالیی برخوردار
است و در عمل تعداد زیادی از متغیرها را میتوان به عنوان عوامل مؤثر بر کارایی در نظر
گرفت؛ بنابراین ،هر متغیر بایستی به عنوان ورودی یا خروجی واحد تعریف شود .صرفنظر از
تشخیص ماهیت یک متغیر از حیث ورودی یا خروجی ،تعداد متغیرهای مؤثر بر عملکرد یک
سیستم معموالً بسیار زیاد هستند .در مدل تحلیل پوششی دادهها با هر منبع به کار گرفته شده
برای یک واحد تصمیمگیرنده باید به عنوان یک متغیر ورودی رفتار شود .متغیرهای خروجی
هم در نتیجه فعالیت بنگاه به منظور تبدیل ورودیها به خروجیها به وجود میآیند .به عالوه
در برخی مواقع متغیرهای محیطی هم که بر فعالیت واحد تأثیر گذارند ،نیز الزم است که در
فهرست متغیرها وارد شوند (کلیمبرگ و پادیکامب.)5771 ،
تعداد زیاد متغیرهای ورودی و خروجی نیازمند ابعاد بیشتری از فضای حل مسأله میباشد
(جنکینس و اندرسون .)7223 ،از طرفی تعداد زیاد متغیرها در تحلیل ،به کاهش تفاوت بین
نمرات کارایی واحدها منجر شده که نتیجتاً تعداد بیشتری از واحدها کارا به نظر خواهند
رسید .در واقع تعداد بیشتر متغیرها در تحلیل پوششی دادهها نه تنها منجر به افزایش نمرات
کارایی شده بلکه تعداد واحدهای کارا را نیز افزایش داده و کاهش قدرت تشخیص مدل را
در پی دارد (گوالنی و رول.)5787 ،
به منظور شناسایی مرتبطترین متغیرها در مدلهای تحلیل پوششی دادهها ،تاکنون
رویکردهای متعددی توسعه یافتهاند .یکی از این مهمترین این رویکردها شامل غربالگری
فهرست متغیرها بر اساس نظر متخصصان است که از بین آنها میتوان به روش دلفی یا روش
تحلیل سلسلهمراتبی اشاره کرد (بوسوفاین.)5775 ،
)1- Data Envelopment AnalysiS (DEA
)2- Decision Making Units (DMUS
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رویکرد دیگری که به منظور کاهش متغیرها به کار گرفته میشود ،روش تحلیل رگرسیون
و همبستگی بین متغیرها میباشد (سالیناس و اسمیت .)5771 ،در مدلسازی به وسیله تحلیل
پوششی دادهها مشخص شد زمانی که یک متغیر در تحلیل همبستگی متغیری زاید محسوب
شود ،لزوماً در مدل تحلیل پوششی دادهها نیز محدودیت زاید نمیباشد .به این معنی که وجود
همبستگی باال بین متغیرها به این معنا نیست که لزوماً این متغیر در تحلیلهای بعدی تحلیل
پوششی دادهها بدون تأثیر خواهد بود .بنابراین کاربرد تحلیل همبستگی به منظور کاهش
متغیرها در مدل تحلیل پوششی دادهها غیر منطقی خواهد بود (نوماماکر.)5781 ،
در تقابل با این روشها ،در روش دیگری به متغیرهای مدل قبل از استفاده در مدل تحلیل

پوششی دادهها نگریسته و تالش میشود که اثر این متغیرها بر روی تغییر نمرات کارایی حاصل
از حذف یا کاربرد آنها ارزیابی شود .در این راستا ،بنکر آزمون آماری را به منظور ارزیابی
اثر مدیریتی بر نمرات کارایی متغیرهایی که به مدل اضافه و یا از مدل حذف میشوند ،توسعه
داد (بنکر ،5773 ،بنکر .)5771
با توجه به مطالعات صورت گرفته و عدم تمرکز مطالعات جدید بر روی استفاده از یک
روش علمی در انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی در تحلیل پوششی دادهها ،در این
پژوهش با استفاده از قدرت پیشبینی باالی شبکه عصبی ،ابتدا متغیرهای اصلی تأثیرگذار بر
تغییرات کارایی شرکتهای برق منطقهای ایران شناسایی شده و سپس نمرات کارایی
شرکتها با استفاده از تحلیل پنجره محاسبه شده و تغییرات کارایی ،قبل و بعد از کاهش
متغیرها مشخص شده است.

پیشینه پژوهش
شبکه عصبی همانند یک جعبه سیاه عمل کرده و به دنبال شناسایی روابط ناشناخته در بین
مجموعه دادهها است .این روش دادهکاوی برای زمانی مناسب است که فرمول ریاضی خاصی
جهت شناسایی روابط متغیرهای ورودی و خروجی وجود نداشته و پیشبینی نیز یکی از
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اهداف اصلی مطالعه باشد .در زمینه استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 5همراه با تحلیل پوششی
دادهها مطالعات متعددی صورت گرفته است.
اولین مطالعهای که به مقایسه تحلیل پوششی دادهها و شبکه عصبی به عنوان دو روش
ناپار امتریک ارزیابی عملکرد پرداخته ،توسط آثناسوپولوس و کورام انجام شده است .در این
مطالعه از تکنیک شبیهسازی شده تولید با دو ورودی و یک خروجی با هدف ارزیابی دو
روش تحلیل پوششی دادهها و شبکه عصبی مصنوعی به کار گرفته شد .نتایج این مطالعه
حاکی از آن است که با وجود تفاوتهای بین دو روش ،هر دو روش دامنه مفیدی از
اطالعات را با توجه به ارزیابی عملکرد شعب بانک ارائه میکنند (آثناسوپولوس و کورام،
 .)5771کوستا به ارزیابی عملکرد خدمات حمل و نقل عمومی بر پایه مفهوم کارایی با استفاده
از شبکه عصبی پرسپترون چند الیه  7همراه با تحلیل پوششی دادهها و حداقل مربعات تصحیح
شده 3پرداخت .در این مطالعه مشخص شد که رویکرد شبکههای عصبی پرسپترون چندالیه
نسبت به روشهای سنتی رویکردی ناپارامتریک و احتمالی و انعطافپذیر است (کوستا،
.)5779
پندهارکر و روجر شبکه عصبی مصنوعی برای توابع پیشبینی یکنواخت یادگیری به کار
رود ،به منظور دستیابی به دادههای غربال شده مفید بوده و نمونههای غربال شده نسبتاً راضی
کنندهای را فراهم میکند .در این مطالعه با استفاده از تحلیل پوششی دادهها مجموعه دادههای
یادگیری به دو بخش کارا و ناکارا تقسیم گردید .سپس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
مشخص شد که پیشبینی عملکرد در گروه دادههای کارا از ناکارا بیشتر بوده است (پندهارکر
و روجر.)7223 ،
مینگ و همکاران مدلی برای پیشبینی مدل پیشفرضهای وامگیرندگان را از طریق
ساخت تحلیل تجربی و مطا لعه مشتریان نامطمئن در مؤسسات مالی معین تایوان طراحی کرده
و متغیرهای جمعیت شناختی و نگرش پول وام گیرندگان را به عنوان اطالعات تشخیصی
)1- Artificial Nerual Network (ANN
)2- Multi-Layer Perceptron Neural Networks (MLP
)3- Corrected Least Squares (COLS
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واقعی در نظر گرفتهاند .آنها نشان دادند که قدرت پیشبینی تحلیل پوششی دادههای تحلیل
تشخیصی و شبکه عصبی از رگرسیون لجستیک و آنالیز تشخیصی بیشتر است (مینگ و
همکاران.)7227 ،
وو مدل ترکیبی شامل تحلیل پوششی دادهها ،درخت تصمیم و شبکه عصبی مصنوعی را
جهت ارزیابی تأمینکنندگان به کار گرفته است .ابتدا تأمینکنندگان را به دو دسته کارا و
ناکارا تقسیم و سپس با استفاده از دادهها درخت تصمیم و شبکه عصبی مصنوعی را آموزش
داده و نهایتاً درخت تصمیم آموزش دیده را برای تأمینکنندگان جدید به کار برده است (وو،
.)7227
امروزنژاد و شالی نیز در مطالعه ترکیبی تحلیل پوششی دادهها و شبکه عصبی انتشار به
عقب را جهت حل مشکل مجموعه دادههای بزرگ و ورودیها و خروجیهای زیاد به کار
بستند .شبکه عصبی مصنوعی مجموعه دادهها را در پنج گروه بزرگ ارزیابی و نتایج با تحلیل
پوششی دادههای سنتی مقایسه شده است (امروزنژاد و شالی.)7227 ،
آزاده و همکاران تحلیل پوششی دادهها و شبکه عصبی مصنوعی و تئوری مجموعه راف
را با هدف ارزیابی اثرات کارایی نگرش کارکنان در کارایی کل به کار گرفتند .تحلیل
پوششی داده ها دارای دو نقش اصلی است که ابتدا واحدهای کارا و ناکارا را تعیین و وردوی
شبکه عصبی را مهیا کرده و نهایتاً بهترین کاهش (حداقل زیرمجموعه نگرشها) را از طریق
شبکه عصبی را انتخاب میکند .شبکه عصبی نیز برای تعیین حداقل مجموعه نگرشهای انجام
شده توسط مجموعه تئوری راف و پیشبینی کارایی کل استفاده شده است (آزاده و
همکاران.)7255 ،
الرئاجو و همکاران ذخیره انرژی صنعتی آفریقای جنوبی را در فاصله سالهای  5795تا
 7228را با ترکیب سه رویکرد تحلیل شاخص تجزیه ،5تحلیل پوششی دادهها (تحلیل پوششی
دادهها) و شبکه عصبی مصنوعی (شبکه عصبی مصنوعی) بررسی کردند .در این مطالعه بر
روی سه عامل مؤثر بر تغییرات الگوی مصرف انرژی ،فعالیت ،ساختار و شدت اثرات انجام
)1- Index Decomposition Analysis (IDA
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شده است .با استفاده از تحلیل شاخص تجزیه سهم نسبی سه عامل را در  55بخش صنعتی
ارزیابی نموده است .سه عامل به عنوان ورودی شبکه عصبی و مصرف انرژی در طی زمان به
عنوان خروجی شبکه عصبی در نظر گرفته شد .با تأیید اعتبار نتایج پیشبینی شبکه عصبی
توسط رگرسیون ،با استفاده مدلهای ابرکارایی ،نمرات کارایی و تحلیل حساسیت واحدها
انجام شده و پیشنهاداتی برای  55بخش صنعتی در آفریقای جنوبی ارائه گردید (الرئاجو و
همکاران.)7253 ،
وون و لی در مطالعهای با استفاده از شبکه عصبی انتشار به عقب 5و تحلیل پوششی دادهها
مدلی یکپارچه را جهت ارزیابی کارایی فرایند دو مرحلهای عملیات جذب سپرده و کسب
سود در بانکهای تجاری آمریکا طراحی نمودند .در این مدل از معیارهای پیشبینی و اندازه
به صورت همزمان و با هدف پیشبینی سود افزایشی مطابق با سطح عملکرد هر واحد
تصمیمگیرنده در یک فرایند دو مرحلهای است (لی و وون.)7251 ،
یانگ و همکاران مدل تحلیل پوششی دادههای مبتنی بر متغیرهای کمکی را برای تحلیل
حساسیت نمرات کارایی واحدهای تصمیمگیرنده و تعیین ابعاد بهینه واحدهای ناکارا به کار
بردند .سپس واحدهای بهبودیافته همراه با واحدهای کارا وارد فرایند شبکه عصبی مصنوعی
شده است .نتایج بهینه و ارزشهای حاصل از مدل پیشبینی برای کاهش مصرف انرژی و
راهنمای سیستم تولید اتیلن و بهبود کارایی انرژی استفاده شده است (یانگ و همکاران،
.)7251
شعبانپور و همکاران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل پوششی دادهها رویکرد
برنامهریزی آیندهنگری را به جای ارزیابی و رتبهبندی واحدهای تصمیمگیرنده در تحلیل
پوششی دادهها ارائه نمودهاند .در این مطالعه برای اولین بار شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل
پوششی دادههای پویا برای پیشبینی نمرات کارایی واحدهای تصمیمگیرنده در آینده به کار
برده است .به این ترتیب که میزان ورودیها و خروجیهای سیستم در آینده پیشبینی و سپس
در تحلیل پوششی دادهها پویا به کار رفته است (شعبانپور و همکاران.)7251 ،
)1- Back Propagation Neural Network (BPNN
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میسیوناس و همکاران مطالعه ترکیبی از تحلیل پوششی دادهها و شبکه عصبی مصنوعی را
انجام دادند .آنها ابتدا نمرات کارایی واحدهای تصمیمگیرنده را با استفاده از تحلیل پوششی
دادهها مشخص نمودند .سپس با استفاده از شبکه عصبی مراحل آموزش و پیشبینی شبکه
عصبی مصنوعی را تا دستیابی به دقت الزم در پیشبینی انجام دادند (میسیوناس و همکاران،
.)7251
ولتانز و پرادلس )7259( 5با روش ترکیبی تحلیل پنجره تحلیل پوششی دادهها و شبکه
عصبی مصنوعی به بررسی اثرات زیست محیطی سیاستهای بخش کشاورزی اتحادیه اروپا
پرداختند .در این مطالعه با کاربرد تحلیل پنجره ،ارزیابی کارایی گازهای گلخانهای و شناسایی
تغییرات کارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت تأثیر سیاست کشاورزی رایج انجام شد.
هدف این مطالعه شناسایی اثرات مثبت و منفی سیاستها بر کارایی کشورهای عضو است.
نهایتاً از شبکه عصبی مصنوعی جهت تعیین نمرات کارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا
استفاده شده است.
کاربرد شبکه عصبی در پیشبینی عملکرد واحدهای تصمیمگیرنده همراه با تحلیل پوششی
دادهها در ادبیات موضوع فراوان بهچشم میخورد (وون( ،)7259 ،7وون و همکاران،)7259 ،
(شفیعی و عربلو( ،)7259 ،3بنیادی نائینی و همکاران .)5371 ،اما در زمینه استفاده از قدرت
پیش بینی شبکه عصبی در تعیین رفتار و میزان تغییرات متغیرهای ورودی و خروجی واحدهای
تصمیمگیرنده مطالعه خاصی صورت نگرفته است .بنابراین نوآوری اصلی مطالعه فعلی انتخاب
متغیرهای ورودی و خروجی با استفاده از قدرت پیشبینی شبکه عصبی مصنوعی است.

روششناسی پژوهش
این پژوهش از حیث هدف از نوع پژوهشهای کاربردی -توسعهای بوده و در واقع به ارائه
یک روش برای حل مسئله در دنیای واقعی میپردازد و از لحاظ متغیر ،تحقیقی کمی است.
1- Vlontzos and Pardalos
2- Kwon
3- Saghafi and Arabloo
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مراحل انجام پژوهش را میتوان بهصورت گامهای ذیل خالصه نمود .شکل  5گامهای انجام
این تحقیق را بهصورت یک فلوچارت نشان میدهد.

شرو

انتخاب واحدهای تصمیمگیرنده

ع

تعیین فهرست اولیه ورودیها و
خروجیها
تعیین نمرات کارایی با تحلیل
پنجرهای
آموزش شبکه عصبی با الگوهای واحدهای
تصمیمگیرنده
تست شبکه عصبی
خیر
تحلیل
حساسیت

تعیین ورودیها و
خروجیهای مدل

آیا شبکه عصبی

بلی

از دقت کافی

پایا
ن

شکل  -1مراحل انجام پژوهش
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گام اول :تعیین واحدهای تصمیمگیرنده
در این تحقیق به بررسی کارایی  51شرکت برق منطقهای ایران پرداخته میشود .دادههای
مورد استفاده در این پژوهش مربوط به عملکرد سالهای  5387تا  5372شرکتهای برق
منطقه ای ایران است .اطالعات مزبور از سالنامه آماری صنعت برق ایران استخراج شدهاند .در
واقع ،شرکتهای برق منطقهای (شرکتهای برق منطقهای آذربایجان ،اصفهان ،باختر ،تهران،
خراسان ،خوزستان ،زنجان ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،غرب ،فارس ،کرمان،
گیالن،مازندران ،هرمزگان ،یزد) بهعنوان واحدهای تصمیمگیرنده انتخاب گردید.

گام دوم :تعیین نمرات كارایی اولیه
ابتدا فهرستی از متغیرهای موجود و در دسترس تأثیرگذار بر نمرات کارایی شرکتهای
برق منطقهای ایران تعیین میشود .پس از آن نمرات کارایی شرکتهای مزبور در بازه زمانی
( )5372-5387با استفاده از تحلیل پنجره تحلیل پوششی دادهها محاسبه خواهد شد (رمضانیان
و همکاران.)5375 ،
 nتا واحد تصمیمگیرنده

)DMU j : ( j  1, 2,..., n

در دورههای زمانی

) (t  1, 2,...,Tمفروض است که با مصرف ) i : (i  1,2,...,mورودی )r : (r  1,2,...,s

خروجی را تولید میکنند .با در نظر گرفتن تعداد واحدهای تصمیمگیرنده و تعداد دورههای
زمانی موجود در تحلیل ،مجموعه امکان تولیدی شامل ) (n  Tواحد تصمیمگیرنده خواهیم

j
داشت .مشاهده nام در دوره زمانی tام ،یعنی  DMU tدارای یک بردار  mبعدی از

ورودیها

j
Xtj  (x1tj , x 2tj ,...., x mt
)

و یک بردار  sبعدی از خروجیها

j
j
j
j
)  Yt  (y1t , y2t ,..., y tاست .این ویژگی تحلیل پنجره ،هنگام مطالعه واحدهای

تصمیمگیرنده با تعداد ناکافی منجر به افزایش تعداد واحدهای تصمیمگیرنده میشود

) .(Asmild et all., 2004با استفاده از مجموعه ورودیها و خروجیها در  Tدوره زمانی
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میتوان مدل تحلیل پنجرهای ورودیگرا را تحت فرض بازده به مقیاس متغیر را به صورت
مدل ( )5نوشت (.)Banker et all., 1984

( )5

Min
s.t : X t  X k w  0
Yk w  Yt  0
j 1

n
j1



) j  0, ( j  1, 2,..., n  w

گام سوم :تحلیل حساسیت نمرات كارایی با كاربرد شبکه عصبی مصنوعی
مدلهای مرسوم رگرسیون خطی میتوانند با روش حداقل مربعات ،اطالعات را جمعآوری
کرده و آنها را بهصورت ضریب رگرسیون ذخیره کنند .از این منظر این روش یک شبکه
عصبی است .در واقع ،میتوان این طور استدالل کرد که رگرسیون خطی یک حالت خاص از
شبکههای عصبی مشخص است .با این تفاوت که ،رگرسیون خطی دارای یک ساختار مدل
نامنعطف و مجموعه فرضیاتی است که قبل از یادگیری اطالعات اعمال میشوند .تعریف باال
نیاز به ساختار مدل و فرضیات را حداقل میکند .بنابراین یک شبکه عصبی میتواند بازه
وسیعی از مدلهای آماری را بدون نیاز به فرض رابطه مشخص بین متغیرهای وابسته و مستقل،
تخمین بزند .در عوض ،نوع ارتباط متغیرها با متغیر عملکرد واحدها حین فرآیند یادگیری
مشخص میشود .در صورتی که رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته مناسب باشد ،نتایج
شبکههای عصبی باید به تخم ین مدل رگرسیون خطی نزدیک باشند .اگر رابطه غیرخطی
مناسبتر باشند ،شبکه عصبی بهصورت خودکار ساختار صحیح مدل را تخمین خواهد زد
(وون و لی.)7251 ،
ابتدا با کاربرد تعداد مناسبی از الگوهای آموزشی شبکه عصبی پرسپترون چندالیه را به
روش آموزش پس از انتشار خطای ارتجاعی ،آموزش داده میشود .پس از آن شبکه عصبی
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آموزش داده شده جهت تحلیل حساسیت پارامترهای شبکه عصبی که همان ورودیها و
خروجیهای تحلیل پوششی دادهها هستند ،استفاده میشود.
پس از آموزش شبکه عصبی ،عملکرد شبکه عصبی با استفاده از الگوهای تست ،مورد
بررسی قرار میگیرد .هدف این بررسی تعیین مقداری از  RMSEاست که بیانگر دقت باالی
شبکه عصبی آموزش داده شده باشد.
نهایتاً با استفاده از شبکه حاصل به تحلیل حساسیت پارامترهای شبکه عصبی پرداخته
میشود .تحلیل حساسیت بدین صورت انجام میگیرد که پارامترهای شبکه به میزان ده درصد
افزا یش یافته و تغییرات حاصل در نمرات کارایی نسبت به قبل از افزایش سنجیده میشوند.
این اندازهها مقدار میانگین خطای نسبی خروجی شبکه عصبی را نشان میدهد .پارامترهایی که
دارای میانگین خطای نسبی خروجی بزرگتری هستند ،بهعنوان پارامترهای تأثیرگذار بر روی
نمرات کارایی انتخاب میشوند .بزرگ بودن مقدار میانگین خطای نسبی برای یک پارامتر
ورودی در واقع نشان دهنده آن است که تغییر در پارامتر منجر به تغییر بزرگی در خروجی
سیستم میشود (شریفیان و شریفیان.)7251 ،5

گام چهارم :محاسبه نمرات كارایی با ورودیها و خروجیهای انتخاب شده
با انتخاب ورودیها و خروجیهای تأثیرگذار بر نمرات کارایی ،کارایی واحدهای
تصمیمگیرنده با استفاده تحلیل پنجرهای در بازه زمانی ( )5377-5387محاسبه شده و با نمرات
کارایی قبل مقایسه میشود.

یافتههای پژوهش
با استفاده از متغیرهای ورودی و خروجی مطالعات مشابه و مصاحبه بتا کارشناستان و خبرگتان
صنعت برق ،مجموعهای از  53متغیتر ورودی و خروجتی ،بتهعنتوان مجموعته متغیرهتای اولیته

Shariﬁan and Shariﬁan

1
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پژوهش انتخاب گردید که فهرست آن ها بته همتراه تعریتف هریتک از متغیرهتای متذکور در
جدول شماره  5ارائه میشود:
جدول  -1فهرست متغیرهای ورودی و خروجی اولیه

تعریف

متغیرها

مقدار انرژی الکتریکی که توسط تجهیزات کمکی و جنبی یک واحد،
مصارف داخلی نیروگاهها

جهت راهبری آن چه در حالت کار و چه در حالت توقف الزم است و
برحسب کیلووات ساعت و در طول یک دوره مشخص محاسبه

متغیرهای ورودی

میشود.
سوخت مصرفی

میزان سوخت مصرفی نیروگاه

طول خطوط انتقال ( 444و 234

مجموع فاصله دکلهای خط بین دو نقطه مبدأ خط و مقصد آن یا اولین

کیلوولت)

پست بعد از پست مبدأ به کیلومتر است .به عبارت دیگر طول مسیر یک

طول خطوط فوق توزیع ( 132و

مدار یا خط الکتریکی (متر یا کیلومتر) ،اعم از هوایی یا زیرزمینی

 63کیلوولت)

عبارت است از طول تصویر واقعی آن.

ظرفیت پستهای انتقال ( 444و

ظرفیت نامی یک ایستگاه برق براساس مجموع قدرت ظاهری

 234کیلوولت)

ترانسفورماتورهای نصب شده در آن بر حسب مگاولت آمپر و یا

ظرفیت پستهای فوق توزیع

براساس ظرفیت حرارتی شینه بر حسب کیلوآمپر می باشد.

نیروی انسانی شرکت برق

تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت

( 132و  63کیلوولت)
منطقهای

متغیرهای خروجی

قدرت نامی یک دستگاه تولیدی نیروی محرکه از طرف سازنده بر
قدرت نامی نیروگاهها

روی پالک مشخصات آن برای شرایط معینی بر حسب اسب بخار یا
مگاوات نوشته شده است.

قدرت عملی نیروگاهها

بیشترین توان قابل تولید مولد در محل نصب با در نظر گرفتن شرایط
محیطی (ارتفاع از سطح دریا ،دمای محیط و رطوبت نسبی) است.

حداکثر بار تولیدی در پیک

حداکثر بار همزمان از مجموع بار حداکثر شبکه به هم پیوسته و بار

همزمان

مناطق مجزا به مگاوات ،بطور همزمان به دست میآید.
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جمع انرژی تولیدی مولدهای برق یک نیروگاه که در طی یک دوره
تولید ناویژه نیروگاهها

زمانی معین روی پایانه خروجی مولدها بر حسب کیلووات ساعت یا
مگاوات ساعت اندازه گیری میشود.
عبارت است از تولید انرژی برق ناویژه منهای مصرف داخلی نیروگاهها

تولید ویژه

در یک دوره معین و برحسب کیلووات ساعت یا مگاوات ساعت
محاسبه میشود.

راندمان
انرژی تحویلی

از طریق فرمول به دست میآید که همان نسبت خروجی به ورودیها
است.
مقدار انرژی که به شرکتهای توزیع برق انتقال داده میشود.

در گام بعدی به منظور بررسی نمرات کارایی واحدهای تصمیمگیرنده و با توجه به تعداد
کم واحدهای تصمیم گیرنده ،نمرات کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پنجره محاسبه
گردید .روش تحلیل پنجره با امکانپذیر ساختن ترکیب مشاهدات در سریهای زمانی و
مقطعی ،مشکل ناکافی بودن مشاهدات را در ارزیابیهای زمانی برطرف میکند .این وضعیت
باعث افزایش تعداد دورههای مورد بررسی در تحلیل میشود که در هنگام مطالعه نمونههایی
در اندازه کوچک مفید است (رمضانیان و همکاران.)5375 ،
تحلیل پنجره بهطور ضمنی فرض میکند که تغییر جدی در مرزهای کارای دورههای
موجود در عرض پنجره وجود ندارد .به عبارتی هنگام انتخاب عرض پنجره این فرض اساسی
باید رعایت گردد .با رعایت این فرض اساسی نمرات کارایی در تحلیل پنجره ،دربردارنده
تغییرات بهرهوری واحدها و تغییرات جزئی مرزهای کارا در بین دورههای موجود در تحلیل
خواهد بود.
به منظور محاسبه کارایی واحدها از فرم ورودیگرای مدل  BCCاستفاده گردید .ابتدا
نمرات کارایی واحدها در هر یک از دورهها بهطور مستقل با استفاده از نرمافزار تحلیل
پوششی دادهها -Solverمحاسبه شد .سپس واحدهای بهبودیافته در هر دوره به دست آمده و
نهایتاً نمرات کارایی مجموعه واحدهای کارا و بهبودیافته در یک مجموعه مجدداً محاسبه
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گردید .سپس با استفاده از نرمافزار  ،SPSSآزمونهای فریدمن و ویلکاکسون در سطح
معنیداری یک درصد انجام گردید و وضعیت مرزهای کارا در بین  1دوره زمانی موجود در
تحلیل ( )5372-5387بررسی شد که نتایج آن در جدول شماره  7آمده است (رمضانیان و
همکاران.)5375 ،
جدول  -2نتایج آزمونهای آماری برای تعیین وضعیت مرزهای كارا
تصمیم نهایی

P-Value

نوع آزمون

پذیرش فرض صفر

2/227

ویلکاکسون

پذیرش فرض صفر

2/257

فریدمن

5375-5372-5387

پذیرش فرض صفر

2/231

فریدمن

5377-5375-5372-5387

پذیرش فرض صفر

2/273

فریدمن

5373-5377-5375-5372-5387

پذیرش فرض صفر

2/2225

فریدمن

5372-5373-5377-5375-5372-5387

سالهای موجود در تحلیل

5372-5387

بنابراین در سطح خطای  1درصد ،انتقال مرز در بین دورههای مورد بررسی وجود ندارد.
بنابراین تحلیل پنجرهای به عرض  1دوره زمانی در نظر گرفته شده و نمرات کارایی واحدها
محاسبه گردید که نتایج آن در جدول شماره  3آمده است:
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جدول  -3نمرات كارایی واحدها با استفاده از تحلیل پنجره

نمره کارایی
DMUS

5387

5372

5375

5377

5373

5372

5/222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

2/7751

شرکت برق منطقهای اصفهان

2/785

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای باختر

2/782

5/2222

5/2222

2/7252

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای تهران

5/222

2/775

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای خراسان

5/222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای زنجان

5/222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای سمنان

5/222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای سیستان

5/222

5/2222

5/2222

2/7723

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای غرب

2/7178

2/7199

5/2222

5/222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای فارس

5/2222

2/7313

2/7153

5/222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای کرمان

5/2222

5/2222

5/2222

2/7877

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای گیالن

5/2222

5/2222

5/2222

2/7188

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای مازندران

5/2222

2.8152

2/8732

2/7189

2/7193

2/7752

5/2222

2/7822

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای
آذربایجان

شرکت برق منطقهای
خوزستان

شرکت برق منطقهای
هرمزگان
شرکت برق منطقهای یزد

در نهایت با استفاده از الگوهای آموزشی بهدست آمده و با استفاده از تحلیل حساسیت به
کمک شبکه عصبی ،مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر روی نمرات کارایی واحدها محاسبه
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میشود .روش به کار رفته در این مقاله برای اولین بار در مرجع (شریفیان )7251 ،بیان شده
است و نتایج حاصله نشان دهنده کارایی و دقت روش بیان شده میباشد.
با توجه به مطالب ذکر شده در جدول  52 ،5پارامتر در محاسبه نمرات کارایی واحدها
تاثیرگذر می باشند که به عنوان ورودی شبکه عصبی در نظر گرفته شده است .خروجی شبکه
عصبی نیز نمرات کارایی واحدها میباشد .برای آموزش شبکه عصبی نیز از نمرات کارایی
موجود در جدول  3استفاده شده است .از میان  71داده موجود 85 ،داده برای آموزش شبکه
عصبی و  51داده برای تست شبکه استفاده شده است .به منظور تشریح دقیق پارامترهای تنظیم
شده برای شبکه عصبی در جدول  2خالصه شده است.
جدول  -4پارامترهای تنظیم شده شبکه عصبی
توضیحات

مشخصات
نوع شبكه

شبکه عصبی  MLPبا دوالیه پنهان

تعداد الیههای پنهان

 7الیه

تعداد نرون الیه ورودی

 53نرون

تعداد نرون الیه خروجی

 5نرون

تعداد نرون الیه پنهان

 51نرون

تابع عملكرد نرونهای الیه پنهان

تابع غیر خطی tansig

تابع عملكرد نرونهای الیه خروجی

تابع خطی purelin

روش آموزش پس از انتشار خطای

آموزش پس از انتشار خطای ارتجاعی trainrp

ارتجاعی
شرایط توقف آموزش شبكه

حداکثر تکرار در فاز آموزش برابر با  3222تکرار یا رسیدن
به مقدار میانگین مربع خطا ( )MSEبرابر با 2/2221

مدت زمان آموزش شبكه

 7ثانیه

تعداد تكرار در فاز آموزش

 5987تکرار

برای انجام تحلیل حساسیت ابتدا با استفاده از  85الگوی آموزشی یک شبکه  MLPآموزش
داده شد و سپس از این شبکه عصبی آموزش داده شده برای تحلیل حساسیت متغیرهای
ورودی استفاده شد .شبکه عصبی بهکار رفته یک شبکه  MLPدو الیه است که دارای 53
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نرون در الیه ورودی و  51نرون در الیه پنهان و یک نرون در الیه خروجی است .تابع
عملکرد نرونهای الیه پنهان  tansigو برای نرون خروجی تابع عملکرد از نوع خطی در نظر
گرفته شد و از روش آموزش پس از انتشار خطای ارتجاعی برای آموزش آن استفاده شده
است .برای شبیهسازی شبکه عصبی از جعبه ابزاز شبکههای عصبی نرم افزار  Matlabاستفاده
شده است .این شبکه عصبی با در نظر گرفتن مقدار میانگین مربع خطا ( )MSEبرابر با
 2/2221و پس از  5987تکرار داده شد .منحنی یادگیری شبکه عصبی طرح شده در شکل 7
نشان داده شده است.

شکل  -2منحنی آموزش شبکه عصبی

پس از آموزش شبکه عصبی ،عملکرد شبکه عصبی با استفاده از الگوهای تست ،مورد
بررسی قرار گرفت .مقدار  RMSEمریوط به  51الگوی تست برابر با  2/2717بهدست آمد
که نشاندهنده دقت باالی شبکه آموزش داده شده است .عالوه بر این مقدار واقعی و مقدار
تخمین زده شده نمرات کارایی واحدها توسط شبکه عصبی برای  51داده تست در شکل  7با
یکدیگر مقایسه شده است.

578
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شکل  -3مقایسه مقدار واقعی و مقدار تخمین زده شده نمرات كارایی واحدها توسط شبکه عصبی

ابتدا برای هر یک از  51الگوی داده تست مقدار خروجی (نمرات کارایی واحدها) را با
استفاده از شبکه عصبی تخمین زده شد و سپس برای هر یک از  52متغیر ورودی مربوط به 51
الگوی تست ،بهصورت جداگانه مقدار هر یک از متغیر ورودی ده درصد افزایش داده شد و
در مقدار سایر متغیرهای ورودی تغییری ایجاد نشد و دوباره با استفاده از شبکه عصبی آموزش
دیده مقدار خروجی برای شرایط جدید محاسبه شد .این عمل برای هر یک از  52متغیر
ورودی و برای  51الگوی تست تکرار شد .پس از انجام مراحل فوق ،مقدار میانگین خطای
نسبی خروجی شبکه عصبی قبل و بعد از تغییر هر کدام از ورودیها به میزان ده درصد
بهدست آمد (شریفیان .)7251 ،میانگین خطای نسبی بر طبق رابطه ( )5تعریف میشود.
()2

p
p
1 n PFi ' PFi
PFi  
n p1
PFi p
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در رابطه فوق  PFiمیانگین خطای نسبی خروجی برای تغییر در متغیر ورودی iام است.

همچنین  PFi pمقدار خروجی برای حالتی که متغیر ورودی iام در الگوی آموزشی pام

تغییری نکرده باشد و '  PFi pمقدار خروجی برای حالتی که متغیر ورودی iام در الگوی
آموزشی pام به اندازه ده درصد مقدار اولیه افزایش پیدا کرده باشد ،هستند (شریفیان.)7251 ،

پس از انجام محاسبات مقدار میانگین خطای نسبی خروجی (  ) PFبهدست آمده که نتیجه
حاصل در جدول ذکر شده است.
جدول  -5مقدار میانگین خطای نسبی مربوط به نمرات كارایی واحدها
میانگین خطای نسبی
خروجی

متغیر ورودی

نوع متغیر

نتیجه نهایی

2/22513

مصرف داخلی پست

ورودی



2/22272

تولید ناویژه

خروجی



2/22281

ظرفیت پستهای فوق توزیع

ورودی



2/22291

ظرفیت پستهای انتقال

ورودی



2/22223

انرژی تحویلی

خروجی



2/22227

قدرت نامی نیروگاهها

خروجی

-

2/22225

قدرت عملی نیروگاه

خروجی

-

2/22238

راندمان

خروجی

-

2/22232

طول خط فوق توزیع

ورودی

-

2/22279

طول خط انتقال

ورودی

-

2/22272

سوخت مصرفی

ورودی

-

2/22277

نیروی انسانی

ورودی

-

2/22272

تولید ویژه

خروجی

-

2/222258

حداکثر بار همزمان

خروجی

-

با توجه به نتایج حاصل می توان متغیرهای ورودی مصرف داخلی پستها ،ظرفیت
پستهای فوق توزیع  222و  732کیلو ولت ،ظرفیت پستهای انتقال  13و  537کیلو ولت و

مطالعات مدیریت صنعتی – سال شانزدهم ،شماره ،15،زمستان 79

722

تولید ناویژه و متغیر خروجی انرژی تحویلی انتخاب شده و نمرات کارایی واحدهای
تصمیمگیرنده مجدداً محاسبه و در جدول  1آمده است.
جدول  -5نمرات كارایی تحلیل پنجرهای با متغیرهای انتخاب شده

واحدهای تصمیمگیرنده

نمرات کارایی
5387

5372

5375

5377

5373

5372

شرکت برق منطقهای آذربایجان

2/7782

2/7789

2/7155

2/7851

2/7895

2/7182

شرکت برق منطقهای اصفهان

2/9173

2/8121

2/7299

2/8172

2/7557

2/8819

شرکت برق منطقهای باختر

2/9217

2/9219

2/9721

2/9772

2/9719

2/9215

شرکت برق منطقهای تهران

2/7752

2/7739

2/7127

2/7812

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای خراسان

2/7871

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای خوزستان

5/2222

2/7397

2/7188

2/7295

2/7191

5/2222

شرکت برق منطقهای زنجان

2/7171

5/2222

5/2222

2/7895

2/7597

2/8773

شرکت برق منطقهای سمنان

5/2222

5/2222

5/2222

2/7787

2/7837

2/7933

شرکت برق منطقهای سیستان

2/7118

5/2222

5/2222

2/7917

2/7137

5/2222

شرکت برق منطقهای غرب

5/2222

2/1832

2/1735

2/9278

2/9718

2/9227

شرکت برق منطقهای فارس

2/8731

2/8755

2/8713

2/8189

2/8921

5/2222

شرکت برق منطقهای کرمان

2/7117

5/2222

2/7921

2/7885

2/7757

5/2222

شرکت برق منطقهای گیالن

5/2222

5/2222

5/2222

2/7128

2/7317

2/7217

شرکت برق منطقهای مازندران

5/2222

2/9191

2/8517

2/8119

2/8175

2/8721

شرکت برق منطقهای هرمزگان

5/2222

2/8751

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای یزد

5/2222

5/2222

5/2222

2/7189

2/7387

2/7255

نتیجهگیری و پیشنهادها
انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی در ارزیابی کارایی یک واحد از اهمیت باالیی برخوردار
است .در عمل تعداد زیادی از متغیرها را میتوان به عنوان ورودی و خروجی در نظر گرفت.
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از طرفی تعداد زیاد متغیرها صرفنظر از ورودی یا خروجی بودن آنها میتواند به کاهش
قدرت تشخیص مدل و دشواریهای محاسباتی منجر شود.
نقطه قوت این پژوهش استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با هدف تعیین مهمترین متغیرهای
تأثیرگذار بر روی نمرات کارایی شرکتهای برق منطقهای است .نتایج حاصل از بکارگیری
شبکه عصبی نشان میدهد که با توجه به جدول  1مهمترین متغیرهای ورودی و خروجی
تأثیرگذار بر روی نمرات کارایی واحدها شامل متغیرهای ورودی مصرف داخلی پستها،
ظرفیت پستهای فوق توزیع  222و  732کیلو ولت ،ظرفیت پستهای انتقال  13و  537کیلو
ولت و تولید ناویژه و متغیر خروجی انرژی تحویلی تعیین گردید .مصاحبه با کارشناسان
صنعت برق حاکی از قابل اتکا بودن نتایج محاسبه شده است .در راستای مقایسه نمرات
کارایی و تعداد واحدهای کارا قبل و بعد از انتخاب متغیرها دورهها را میتوان به تفصیل مورد
بررسی قرار داد .در سال  5372با  52متغیر ورودی و خروجی در بین  82واحد تصمیمگیرنده
دارای  52واحد کارا و دو واحد ناکارا بوده است .بعد از انتخاب متغیرهای تأثیرگذار بر روی
نمرات کارایی تعداد واحدهای کارا به  9واحد کاهش یافته است .مقایسه نمرات کارایی در
قالب نمودار شکل  2به خوبی قابل رؤیت است.

مقایسه نمرات کارایی دوره ششم
A3

A2

A1

A4
A5

1.0000
A16
A15
A14 0.5000
0.0000

A6
A7

A13
A12

A8

5-5372

A9

A11
A10

7-5372

شکل  -4مقایسه نمرات كارایی قبل و بعد از انتخاب متغیرها در سال 1394
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همچنین در یک نگاه کلی نمرات کارایی واحدهای تصمیمگیرنده در مجموعه امکان
ادغام شده تحلیل پنجره قبل و بعد از انتخاب متغیرها در شکلهای  1و  1نشان داده شده است.
بنابراین با مقایسه نمرات کارایی قبل و بعد از کاهش متغیرها میتوان بهوضوح تفاوت نمرات
کارایی را در واحدهای تصمیمگیرنده مشاهده نمود .همچنین تعداد واحدهای کارا نیز از 98
واحد به  33واحد کاهش یافته است.

نمرات کارایی بعد از انتخاب متغیرها

20

15
5387

10
5372

5375

5
5377

5373

0

1.2000
1.0000
0.8000
0.6000
0.4000
0.2000
0.0000

5372

شکل  -5مقایسه نمرات كارایی بعد از انتخاب متغیرها

نمرات کارایی قبل از انتخاب متغیرها
1.0500
1.0000
0.9500
0.9000
0.8500
20
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5387

10
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شکل  -6مقایسه نمرات كارایی قبل از انتخاب متغیرها
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با توجه به نتایج و بررسیهای انجام شده در این مطالعه میتوان موضوعاتی را برای انجام
مطالعات آتی مطرح نمود .تهیه فهرست متغیرهای تأثیرگذار از طریق روشهای دیگر مانند
تحلیل مؤلفههای اصلی ،تحلیل همبستگی ،رگرسیون ،استفاده از نظر خبرگان با روش دلفی
می توان دقت و قدرت شبکه عصبی در انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی را مورد ارزیابی
قرار داد .همچنین لحاظ کردن ترکیبها و تعداد مختلف ورودیها و خروجیهای تحلیل
پوششی دادهها در شبکه عصبی نیز موضوعی است که میتواند در مطالعات آتی مد نظر قرار
گیرد.
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