
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Zastosowanie sieci neuronowych
do analizy rynku energii elektrycznej w Polsce

Rozprawa doktorska
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3.2.1 Wybrane zagadnienia neurobiologii . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.2.2 Model sztucznego neuronu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
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3.2.4 Sieć o radialnych funkcjach bazowych . . . . . . . . . . . . . . . . 54
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6.2.2 Portfel kontraktów w perspektywie czasu . . . . . . . . . . . . . . 172

6.2.3 Ryzyko na rynku energii elektrycznej w literaturze . . . . . . . . . 174

6.3 Identyfikacja i ocena ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
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Rozdział 1

Wprowadzenie

1.1 Cel pracy

1.1.1 Sektor energetyczny i procesy rynkowe

Przeprowadzona w Polsce reforma sektora energetycznego, polegająca na przejściu od go-
spodarki centralnie planowanej do konkurencyjnego modelu biznesowego, postawiła nowe
wymagania wobec podmiotów uczestniczących w rynku energii elektrycznej. Wymusiła re-
organizację procesów biznesowych a przez to zmianę, unowocześnienie a niejednokrotnie
stworzenie od podstaw metodologii i systemów informatycznych wspierających działalność
gospodarczą. Konkurencyjny charakter rynku energii elektrycznej daje impuls pracom ba-
dawczym prowadzonym w celu opracowania nowych, bardziej efektywnych metod wspo-
magających zarządzanie procesami biznesowymi podmiotów działających na tym rynku t.j.
wytwórców i odbiorców energii oraz pośredników w handlu energią. Problemy decyzyjne
wytwórców były rozważane w pracach [171, 186]. Istnieje zapotrzebowanie na jakościowo
lepsze rozwiązania wspomagania podejmowania decyzji w obszarze przedsiębiorstw zaj-
mujących się obrotem energią elektryczną. Procesami, które wspomagają podejmowanie
decyzji ekonomicznych na rynku energii elektrycznej są: prognozowanie zapotrzebowania
na energię elektryczną, prognozowanie cen, zarządzanie portfelem kontraktów wraz z ich
optymalizacją oraz analiza, pomiary i zarządzanie ryzykiem. Niniejsza praca jest próbą od-
powiedzi na potrzeby, które pojawiły się w życiu gospodarczym sektora energetycznego w
kraju. Uwagę skupiono na dwóch z wymienionych zagadnień: prognozowaniu oraz analizie
ryzyka.

1.1.2 Prognozowanie zapotrzebowania energetycznego i cen energii

Prognozowanie szeregów czasowych jest zagadnieniem, które doczekało się wielu opraco-
wań w literaturze. Stale prowadzone są prace badawcze, które podejmowane są ze względu
na zapotrzebowanie na coraz dokładniejsze prognozy w wielu dziedzinach oraz zmieniające

5



1. Wprowadzenie 6

się uwarunkowania społeczne i ekonomiczne. Ze względu na złożoność zagadnień i trudno-
ści w opracowaniu modeli ogólnych, metody prognozowania są opracowywane na potrzeby
danej dziedziny (np. inne metody są stosowane dla prognoz indeksów giełd finansowych,
inne dla prognoz pogody w meteorologii, a inne dla energetyki itd.). Dlatego mówi się
o prognozowaniu zapotrzebowania na energię elektryczną oraz prognozowaniu cen energii
jako o oddzielnych zagadnieniach, które są niezwykle istotne dla funkcjonowania sektora
energetycznego. Mimo, że opracowano wiele metod prognozowania w elektroenergetyce1,
to reforma rynku energii elektrycznej spowodowała, że metody te okazały się niewystacza-
jące dla przedsiębiorstw działających w tym sektorze gospodarki. Zaczęły one poszukiwać
precyzyjniejszych metod przewidywania optymalnej oferty wytważania i sprzedaży na po-
szczególnych segmentach rynku, czyli towarowej giełdzie energii elektrycznej, ogólnie poję-
tym obszarze kontraktów wzajemnych oraz rynku bilansującym [114]. Zatem problem pro-
gnozowania obciążeń elektroenergetycznych jest nadal aktualny, a także pojawiło się nowe
wyzwanie w postaci modelowania cen na rynku energii elektrycznej. Obie prognozy istotnie
wpływają na strategię podmiotu na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej [114]. Istot-
ność tych zagadnień podkreśla fakt, iż w 2003 roku laureatami nagrody Nobla z dziedziny
ekonomii zostali prof. Robert Engle i prof. Clive Granger, którzy zajmowali się między in-
nymi prognozowaniem krótko i długoterminowego zapotrzebowania na energię elektryczną,
a także badaniem sezonowej współzależności obrotu energią elektryczną i czynników po-
godowych2. Wymienieni nobliści byli prekursorami badań ekonometrycznych rynku energii
elektrycznej. Metody statystyczne okazują się jednak być niewystarczające do prognozo-
wania zapotrzebowania na energię elektryczną ze względu na występujące nieliniowości w
procesie zużycia energii elektrycznej. Problem ten został poruszony w rozprawie doktor-
skiej W. Bartkiewicza [25]. Wykazano w niej nieliniowy związek pomiędzy temperaturą
minimalną i maksymalną dnia a zużyciem energii elektrycznej. W pracy tej dowiedziono,
że modele statystyczne regresji są niewystarczające i zaproponowano modele oparte o wie-
lowarstwową sieć perceptronową (MLP3) oraz sieci neuronowo - rozmyte. Rozważania po-
parto doświadczeniami przeprowadzonymi na danych dla jednej z krajowych spółek dystry-
bucyjnych. Natomiast w rozprawie doktorskiej K. Siwka [162] wykazano doświadczalnie
przydatność sieci samoorganizujących się (SOM4) i wielowarstwowych sieci perceptrono-
wych do prognozowania zapotrzebowania na energię całego kraju. Przytoczone argumenty
dają podstawę do poszukiwania nowych rozwiązań w dziedzinie prognozowania zapotrze-
bowania na energię elektryczną w obszarze sztucznych sieci neuronowych. W szczególności
zostaną przedstawione modele oparte o wielowarstwowe sieci perceptronowe oraz sieci o
radialnych funkcjach bazowych (RBF5) z zastosowaniem klasyfikacji modeli na podstawie

1Omówienie ich znajduje się w rozdziale 4.
2Według wypowiedzi profesora Aleksandra Werona dla portalu energetycznego www.cire.pl.
3MLP - MultiLayered Perceptron (ang.) - perceptron wielowarstwowy.
4SOM - SelfOrganizing Map (ang.) - samoorganizująca się mapa.
5RBF - Radial Basic Function (ang.) - radialna funkcja bazowa.
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wiedzy eksperckiej oraz przy użyciu sieci samoorganizującej się. Pierwszym celem pracy
jest opracowanie metod krótkoterminowego prognozowania zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną, które zapewnią uzyskanie prognoz o jakości akceptowalnej przez pod-
miot uczestniczący w konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. Cel ten zostanie
ociągnięty poprzez budowę neuronowych systemów prognozowania trenowanych z za-
stosowaniem historycznych danych zużycia energii i różnych czynników pogodowych.
Pierwszy system prognozowania składać się będzie z wielowarstwowych sieci percep-
tronowych połączonych szeregowo w metamodel, gdzie każda składowa metamodelu
będzie modelować odpowiedni dzień prognozy, przy czym przyporządkowanie poszcze-
gólnych dni do modeli zostanie dokonane arbitralnie na podstawie wiedzy eksperckiej
oraz w oparciu o cechy dni tygodnia i dni świątecznych. Drugi proponowany system
prognozowania to dwustopniowy układ: klasyfikator - predyktory. Klasyfikator będzie
odpowiedzialny za grupowanie godzin doby w kategorie, które będą reprezentowane
przez predyktory - modele. Jako klasyfikator zostanie zastosowana sieć samoorganizu-
jąca się z algorytmem Kohonena, natomiast jako predyktory zostaną zastosowanie wie-
lowarstwowe sieci perceptronowe lub sieci o radialnych funkcjach bazowych. Propo-
nowane systemy prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną zostaną pod-
dane krytyce i porównaniom w stosunku do opracowań zamieszczonych w literaturze
światowej.

Prognozowanie cen na rynku energii jest zagadnieniem nowym i trudnym w realizacji, po-
nieważ rynek ten jest jeszcze stosunkowo młody i niestabilny. Jednak poszukiwanie akcepto-
walnych modeli prognozowania cen jest pożądane, gdyż prognozy te są przydatne do opty-
malnego zarządzania portfelem kontraktów6 np. w celu maksymalizacji zysku7. W pracy
zostanie przedstawione prognozowanie cen na rynku dnia następnego giełdy energii z zasto-
sowaniem klasycznego, statystycznego modelu autoregresji oraz neuronowego modelu auto-
regresji i regresji. Rozszerzeniem pierwszego celu pracy jest opracowanie akceptowalnej
metody prognozowania cen energii elektrycznej. Cel zostanie ociągnięty poprzez zbu-
dowanie modelu neuronowego autoregresji i regresji na bazie wielowarstwowej sieci
perceptronowej, a następnie wykonaniu prognoz i porównaniu z klasycznym, liniowym
modelem autoregresji.

1.1.3 Ryzyko na rynku energii i zarządzanie portfelem kontraktów

Procesy liberalizacji gospodarki objęły ostatnio rynki energetyczne i w wielu krajach za ich
sprawą powstał wolny, konkurencyjny rynek energii elektrycznej. Wolność gospodarcza, ze
swoimi wszystkimi dobrodziejstwami, niesie także pewne ryzyko, które jako zjawisko go-
spodarcze należy poznać, zmierzyć, by móc odpowiednio na nie reagować. Metody pomiaru
i zarządzania ryzykiem, które są obecnie znane, zostały opracowane dla sektora finansowego

6Podjęcie portfela kontraktów będzie omawiane w rozdziale 6.
7Istnieje wiele innych kryteriów optymalnego portfela kontraktów, będzie o tym mowa w rozdziale 6.
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tzn. banków, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych itd. Dokonano sze-
regu prób adaptacji tych metod dla rynku energii elektrycznej [120, 175], jest on jednak dość
specyficznym rynkiem towarowym. Unikalność jego polega na tym, że nie istnieją metody
przechowywania towaru - energii elektrycznej8. Dlatego istnieje potrzeba przeprowadza-
nia badań polegających na identyfikacji i ocenie ryzyka występującego na rynku energii
elektrycznej, a następnie opracowania adekwatnych metod pomiaru ryzyka oraz zarządza-
nia nim. Identyfikacja źródeł ryzyka związanych z ogólnie pojętym zarządzaniem portfelem
kontraktów i ich odpowiednia ocena jest pracą analityczną, do której wymagana jest głę-
boka znajomość struktury rynku i procesów gospodarczych zachodzących na nim. Zostanie
przeprowadzona taka analiza, a jej wynikiem będzie określenie czynników ryzyka, które
wpływają na ryzyko całego portfela kontraktów, a tym samym na ryzyko podmiotu uczest-
niczącego w rynku. Celem pracy jest identyfikacja i ocena czynników ryzyka występu-
jących u przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem na konkurencyjnym rynku energii
elektrycznej w Polsce.

Kolejnym zagadaniem wymagającym rozważania jest metoda pomiaru ryzyka związanego z
portfelem kontraktów. Należy się zastanowić jakie miary ryzyka są odpowiednie dla rynku
energii elektrycznej. W pracy będą przedstawione różne miary ryzyka wywodzące się z
rynków finansowych oraz zostanie przeprowadzona dyskusja o zasadności stosowania miary
VaR9 dla rynku energii. Miara VaR jest obecnie zalecanym narzędziem do pomiaru ryzyka
przez czołowe instytucje finansowe świata [30]. Stosując miarę VaR do pomiaru ryzyka
należy pamiętać o tym, że nie pokazuje ona ryzyka zdarzeń nietypowych, ekstremalnych.
Mówi się o ryzyku z pewnym poziomem ufności, np. że z 95% prawdopodobieństwem strata
nie przekroczy więcej niż określoną kwotę, a pomijane 5% prawdopodobieństwa odpowiada
zdarzeniom rzadkim, które nie są uwzględnianie w kalkulacji ryzyka i tym samym nie mogą
być podjęte odpowiednie działania zabezpieczające przed nimi. Z drugiej strony należy
pamiętać, że zabezpieczenie się przed wszelkimi możliwymi zdarzeniami ryzykownymi jest
kosztowne i nie zawsze zasadne. Oprócz miary VaR zostanie zastosowana miara CVaR10, w
celu zmierzenia ryzyka wykraczających poza wartość VaR. W pracy będą mierzone ryzyka
pochodzące z następujących źródeł: modele prognozowania i portfele kontraktów.

Modele prognozowania dostarczają danych, które mogą mieć wpływ na kształt portfela pod-
miotu na rynku energii, są one obarczone pewnymi błędami, które generują ryzyko podjęcia
nieodpowiednich decyzji rynkowych, dlatego należy opracować metodę oceny modeli pro-
gnozowania w kontekście ryzyka finansowego. W rozdziale 6 zostanie przedstawiona no-
watorska metoda pomiaru ryzyka modeli prognostycznych w oparciu o miary VaR i CVaR.
Celem pracy jest opracowanie metody pomiaru ryzyka modeli prognozowania. Aby to
osiągnąć zostaną zastosowane statystyczne miary ryzyka: wartość narażona na ryzyko
(VaR) oraz warunkowa wartość narażona na ryzyko (CVaR).

8Możliwe jest stratne magazynowanie energii na bardzo małą skalę w elektrowniach szczytowo-
pompowych.

9VaR - Value at Risk (ang.) - wartość narażona na ryzyko.
10CVaR - Conditional Value at Risk (ang.) - warunkowa wartość narażona na ryzyko.
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Pomiar ryzyka portfela kontraktów energetycznych jest przesłanką do zarządzania nim w
celu jego minimalizacji, redukcji, uniknięcia, kompensacji itp. Zarządzanie ryzykiem port-
fela kontraktów na rynku energii może się odbywać przez zabezpieczenie portfela instru-
mentami pochodnymi11, zastosowanie rożnych typów kontraktów (instrumentów) lub elimi-
nację źródeł ryzyka. W realiach polskiego rynku energii elektrycznej brakuje instrumentów
pochodnych, pozwalających na redukcję ryzyka portfela kontraktów, więc nie jest obec-
nie zasadne ich rozważanie. Dominującym produktem dostępnym na rynku są kontrakty
terminowe typu forward12, a zatem możliwości zróżnicowania zawartości portfela w celu
uzyskania efektu kompensacji ryzyka są ograniczone. Chociaż eliminacja źródeł ryzyka
nie zawsze jest możliwa, to sama jego identyfikacja i zmierzenie uświadamia inwestorowi
zagrożenia i pozwala na podjęcie świadomej, racjonalnej decyzji związanej z obrotem ener-
gią elektryczną. Celem pracy jest zastosowanie miary VaR do pomiaru ryzyka portfela
kontraktów, a także dyskusja nad możliwościami zarządzania ryzykiem w realiach pol-
skiego rynku energii elektrycznej.

1.2 Zakres pracy

Niniejsza praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów merytorycznych, zakończenia i spisu
literatury. Załączony do niej nośnik elektroniczny zawiera: szczegółowe wyniki doświad-
czeń, kody źródłowe programu programu prognozującego i skryptów obliczeniowych oraz
ich dokumentację.

We wprowadzeniu omówiono cele, zakres i tezy pracy.

W rozdziale drugim przedstawiono model rynku energii elektrycznej w Polsce oraz regu-
lacje organizujące europejski rynek energii elektrycznej. Omówiono szczegółowo strukturę
rynku polskiego, role poszczególnych podmiotów tego rynku, a także procesy gospodarcze
jakie występują u podmiotów zajmujących się obrotem energią elektryczną. Ostatecznie
przedstawiono koncepcję systemu informatycznego mającego na celu wspomaganie decyzji
przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem energią elektryczną na polskim rynku.

W rozdziale trzecim zaprezentowano elementy inteligencji obliczeniowej wykorzystywane
w dalszych częściach pracy: wielowarstwową sieć perceptronową, samoorganizującą się sieć
Kohonena i sieć o radialnych funkcjach bazowych. Następnie przedstawiono szczegóły im-
plementacji sieci neuronowych w opracowanej bibliotece.

W rozdziale czwartym zawarto obecny stan wiedzy w zakresie prognozowania szeregów
czasowych, ze szczególnym naciskiem na prognozowanie zapotrzebowania na energię elek-
tryczną oraz moc. Opracowanie wykonano na podstawie dostępnej literatury polskiej i świa-
towej. Omówiono podstawowe pojęcia związane ze statystycznym opisem zjawisk. Przed-

11Instrument pochodny jest produktem rynkowym powiązanym z instrumentem bazowym, czyli energią
elektryczną (patrz rozdział 6).

12Poszczególne typy kontraktów terminowych zostały omówione w rozdziale 6.
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stawiono całą gamę tradycyjnych metod prognozowania takich jak: modele ekstrapolacji
trendu, analiza regresji, modele autoregresji i średniej ruchomej. Następnie omówiono za-
stosowanie metod sztucznej inteligencji w prognozowaniu; przedstawiono sieci neuronowe
oraz rozwiązania oparte o zbiory i logikę rozmytą.

W rozdziale piątym zawarto opis wykonanych doświadczeń prognozowania zapotrzebo-
wania na energię elektryczną oraz prognozowania cen na rynku dnia następnego polskiej
giełdy energii elektrycznej. Wykonano analizę stacjonarności procesu zużycia energii, a
także wpływu czynników pogodowych na poziom jej zużycia. Przedstawiono dwa neuro-
nowe systemy prognozowania: pierwszy to szereg modeli neuronowych (predyktorów), a
drugi to układ klasyfikator - modele (predyktory). Modele obiektu prognozowanego wy-
konano posługując się wielowarstwową siecią perceptronową oraz siecią o radialnych funk-
cjach bazowych, zaś jako klasyfikator zastosowano sieć samoorganizującą się z algorytmem
Kohonena. Następnie opisano przeprowadzone eksperymenty obliczeniowe opierając się na
danych pochodzących z rzeczywistego obiektu. Wykonano także analizę stacjonarności pro-
cesu kształtowania się cen na rynku dnia następnego oraz zamieszczono wyniki prognoz
wykonanych liniowymi modelami autoregresji oraz nieliniowymi modelami neuronowymi
autoregresji i regresji, opartymi o wielowarstwowe sieci perceptronowe.

Rozdział szósty poświęcono zagadnieniu ryzyka; omówiono podstawowe pojęcia związane
z definicją i semantyką ryzyka, instrumentami pochodnymi oraz dokonano identyfikacji i
oceny ryzyka na rynku energii elektrycznej. Przedstawiono stosowane na rynkach finan-
sowych statystyczne miary ryzyka i przeprowadzono dyskusję zasadności stosowania miar
VaR i CVaR do pomiaru ryzyka na rynku energii elektrycznej. Następnie przedstawiono
opracowaną przez autora metodę pomiaru ryzyka modeli prognozowania, przykład pomiaru
ryzyka portfela kontraktów oraz przeprowadzono dyskusję na temat optymalnego zarządza-
nia portfelem kontraktów.

Podsumowanie rozprawy, wnioski końcowe, a także możliwe kierunki dalszych badań przed-
stawiono w zakończeniu.

Pracę kończy spis literatury, z której autor korzystał w trakcie pisania rozprawy.
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1.3 Tezy pracy

W rozprawie stawiane są tezy:

1. Złożone modele neuronowe (szereg predyktorów, klasyfikator - predyktory) do-
brze nadają się do prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną od-
biorców detalicznych w horyzoncie krótkoterminowym, sieć neuronowa może być
także stosowana do prognozowania cen na rynku dnia następnego giełdy energii
elektrycznej.

2. Miary statystyczne ryzyka: wartość narażona na ryzyko (VaR) oraz warunkowa
wartość narażona na ryzyko (CVaR) mogą być stosowane do oceny ryzyka modeli
prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną.

Potwierdzenie wiarygodności tych tez ma znaczenie poznawcze, jest też bardzo istotne dla
praktyki przy podejmowaniu decyzji niosących za sobą poważne skutki ekonomiczne. Za-
proponowane systemy zapewniają uzyskanie prognoz, które mogą być stosowane w praktyce
polskiego rynku energii elektrycznej. Klasyfikator oparty jest na sieci samoorganizującej się
z algorytmem Kohonena, zaś predyktorami są wielowarstwowe sieci perceptronowe lub sieci
o radialnych funkcjach bazowych. Wielowarstwowa sieć perceptronowa nadaje się także do
prognozowania cen na rynku dnia następnego giełdy energii elektrycznej i daje porówny-
walne lub lepsze rezultaty niż statystyczny, liniowy model autoregresji. Prognozy uzyskane
z zaproponowanych systemów modelowania szeregów czasowych oraz zmierzone ryzyko
są danymi przydatnymi do stworzenia optymalnego portfela kontraktów na rynku energii
elektrycznej.



Rozdział 2

Rynek energii elektrycznej

2.1 Europejski rynek energii elektrycznej

2.1.1 Rozwój rynków narodowych

Elektroenergetyka jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki i znacząco wpływa na jej kon-
dycję, a nawet, ze względu na to, że energia elektryczna jest niezbędna dla przeprowadzenia
współczesnych procesów gospodarczych, jest warunkiem koniecznym jej istnienia. Właści-
wie we wszystkich krajach świata wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii do schyłku
XX wieku były zmonopolizowane przez wielkie koncerny narodowe. Było to podykto-
wane traktowaniem energetyki jako dziedziny o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
państwa. Działalność gospodarcza człowieka podlega ciągłym przeobrażeniom, zmieniając
uwarunkowania funkcjonowania dziedzin gospodarki, w tym także elektroenergetyki. Z tego
względu poziom produkcji energii elektrycznej jest dostosowywany do aktualnych potrzeb
gospodarczych. Zmiany wielkości produkcji jakie zachodziły w Polsce na przestrzeni lat
przedstawiono na rys. 2.1. Analiza okresu od 1910r. do schyłku XXw. oraz prognoza do
2020r. pozwalają wyróżnić trzy etapy rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce [145]:

• okres wstępny, w którym prywatne źródła energii współpracowały z lokalnymi źró-
dłami;

• okres szybkiego rozwoju, podczas którego budowano wielkie systemy energetyczne
będące własnością państwową;

• okres nasycenia rynku, w którym następuje wprowadzanie mechanizmów rynkowych.

Można przyjąć z pewnym przybliżeniem, że przedstawione etapy rozwoju rynku występo-
wały w większości gospodarek narodowych krajów uprzemysłowionych. Dotychczas pre-
ferowane centralne sterowanie sektorem energetycznym oraz centralne ustalanie cen energii

12
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nie może być adekwatne dla rynku, który znajduje się w okresie nasycenia. Centralne pla-
nowanie dla rynku nasyconego oznacza brak efektywności finansowej. Z tego powodu w
wielu krajach podjęto się budowy konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Prekurso-
rem reform były Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, które w latach 1978 - 1982 prze-
prowadziły reformy umożliwiające powstanie niezależnych wytwórców energii, a w 1992r.
wprowadziły dalsze mechanizmy rynkowe [140]. Pierwszy rynek energii elektrycznej w
Europie uruchomiono w Anglii i Walii w 1990r., był to jednak rynek centralny gdzie jeden
operator sieci określał zapotrzebowanie odbiorców, a wytwórcy konkurowali o pokrycie tych
potrzeb [154]. Pozostałe kraje kontynentu europejskiego także przystąpiły do tworzenia kon-
kurencyjnych rynków energii elektrycznej. Wśród wielu reform prowadzących do budowy
rynku energii elektrycznej, istotne wydają się być te rozpoczęte w Norwegii (1991), w Fin-
landii (1995), w Szwecji (1996) i w Niemczech (1997) [140]. Obecnie większość krajów
europejskich, z wyłączeniem Europy Wschodniej, wprowadziła, bądź wprowadza, mecha-
nizmy konkurencyjności w tej branży. Podobne przeobrażenia gospodarcze miały miejsce
w Ameryce Południowej i Łacińskiej np. w Chile (1982), w Argentynie (1992), w Brazy-
lii (1995) oraz w Australii (1990) i Nowej Zelandii (1996) [80]. W Polsce wejście w życie
nowej ustawy o Prawie Energetycznym [20] w dniu 10 kwietnia 1997r. rozpoczęło proces re-
formy sektora elektroenergetycznego, całkowicie zmieniając dotychczasowe reguły poprzez
wprowadzenie mechanizmów konkurencyjnych. Rynek energii elektrycznej w Polsce rozpo-
czął dojrzały etap swojego rozwoju. Zreformowaniu rynku przyświecały następujące cele:
obniżenie kosztów energii, utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycz-
nego, zmniejszenie negatywnego wpływu wytarzania energii na środowisko naturalne oraz
spełnienie wymogów integracyjnych z Unią Europejską [172].

Rysunek 2.1: Produkcja energii elektrycznej w Polsce (opracowano na podstawie [145]).
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2.1.2 Podstawy prawne rynku europejskiego

Akty podstawowe

W związku z procesem integracji europejskiej rynek energii elektrycznej należy rozumieć
szerzej niż tylko jako jedną z gałęzi gospodarki narodowej. Wielopoziomowa integracja
państw w Unii Europejskiej (UE) obejmuje także budowę jednolitego i konkurencyjnego
europejskiego rynku energii elektrycznej. Głównymi celami tworzonego rynku są: racjo-
nalizacja kosztów zachowania bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska oraz
tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności gospodarki krajów członkowskich [179].
Należy zaznaczyć, że rynek europejski trzeba rozumieć szerzej niż rynek unijny. Podwaliny
współpracy międzynarodowej, a później także współpracy w ramach UE stworzyły następu-
jące porozumienia:

• Europejska Karta Energetyczna podpisana w Hadze w grudniu 1991r. przez 46 państw,
w tym Polskę i władze UE [8];

• Traktat Karty Energetycznej podpisany w Lizbonie 17 grudnia 1994r. przez kraje
europejskie, kraje byłego ZSRR, Japonię, Australię i część krajów śródziemnomor-
skich [19].

Europejska Karta Energetyczna stanowi podwaliny europejskiego rynku energii, jest to do-
kument zawierający zapisy intencyjne o charakterze deklaracji polityczno - gospodarczej.
Główne zapisy Karty zakładają powstanie konkurencyjnego rynku paliw i energii oraz usług
energetycznych, wzajemny i swobodny dostęp do narodowych rynków energetycznych i za-
sobów energetycznych, infrastruktury transportowej, braku dyskryminacji i wprowadzaniu
zasad handlowych do rynku energii, dostępu do kapitału, gwarancje transferu zysków, ko-
ordynację polityki energetycznej poszczególnych krajów oraz dostęp do danych technicz-
nych i ekonomicznych [8]. Natomiast Traktat Karty Energetycznej tworzy międzynarodowe
podstawy prawne dla ograniczenia ryzyka politycznego, prawnego i finansowego inwestycji
energetycznych podejmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz koordynacji wy-
korzystywanych zasobów, technologii, doświadczenia i możliwości finansowych. Reguluje
zagadnienia równego traktowania inwestorów krajowych i zagranicznych, warunki wywłasz-
czenia, międzynarodowego transferu dochodów, rozwijania współpracy handlowej i wiele
innych zagadnień współpracy gospodarczej [26, 179]. Szczegółowe założenia i regulacje
rynku energii elektrycznej zawierają dyrektywy Parlamentu oraz Rady Unii Europejskiej, są
one aktami prawnymi o charakterze ustrojowym a państwa członkowskie UE na ich podsta-
wie stanowią własne prawa. Obszary energetyki objęte prawodawstwem unijnym dzieli się
na: funkcjonowanie rynku energii elektrycznej, zasady tranzytu i przesyłania energii oraz
kierunki rozwoju sektora. Każdy z tych obszarów reguluje szereg dyrektyw, których krótkie
omówienie zostało przedstawione poniżej, przy czym należy pamiętać, że prawodawstwo
UE jest w stanie ciągłego rozwoju [7, 26, 179].



2. Rynek energii elektrycznej 15

Funkcjonowanie rynku energii

Prawodawstwo w obszarze funkcjonowania rynku energii kładzie nacisk na zdefiniowanie
reguł rynkowych i zachowanie ich przejrzystości. Kwestię procedur w UE poprawiających
przejrzystość cen gazu i energii elektrycznej dostarczanych finalnym odbiorcom przemysło-
wym porusza Dyrektywa 90/377/EWG Rady Europy z dnia 29 czerwca 1990r. [4]. Celem
tej regulacji jest utrzymanie konkurencji na rynku, eliminacja praktyk monopolistycznych i
dyskryminujących, zapewnienie wiarygodnych informacji o kształtowaniu się kosztów ener-
gii oraz unifikacja zasad pozyskiwania danych i prowadzenia badań statystycznych w Unii z
jednoczesnym określeniem zasad ich ochrony w celu zachowania poufności danych handlo-
wych [179]. Zasady wewnętrznego, unijnego rynku energii elektrycznej, definiuje Dyrek-
tywa 2003/54/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 26 czerwca 2003r. Jest
to niezwykle ważna dyrektywa stanowiąca ogólne zasady produkcji, przesyłania, dystrybu-
cji i dostarczania energii elektrycznej i zastępująca poprzednią Dyrektywę 96/92/EC, która
zapewniała stopniowe otwarcie rynków narodowych na konkurencję międzynarodową w ra-
mach Unii Europejskiej. Definiuje ona funkcjonowanie systemu przesyłowego i systemu
dystrybucyjnego, określa zasadę dostępu do systemów elektroenergetycznych dla stron trze-
cich a także zwraca uwagę na zagadnienia przejrzystości ksiąg rachunkowych [3].

Tranzyt i przesył energii

Istnienie rozbudowanej infrastruktury przeznaczonej do tranzytu i przesyłu energii oraz jej
dostępność jest warunkiem koniecznym dla istnienia konkurencyjnego rynku. Zasady wyko-
rzystywania sieci przesyłowych krajów członkowskich oraz warunki tranzytu energii elek-
trycznej z wykorzystaniem tych sieci zostały zdefiniowane w Dyrektywie 90/547/EWG Rady
Europy z dnia 29 października 1990, w sprawie przesyłu energii elektrycznej poprzez sieci
przesyłowe wraz z Dyrektywą Komisji nr 98/75/WE z dnia 1 października 1998 aktualizu-
jącą wykaz podmiotów objętych dyrektywą 90/547/EWG [5, 6]. Celem tych działań jest
ustalenie przejrzystych i wolnych od nieuczciwej konkurencji zasad tranzytu, a z drugiej
strony, zapewnienie bezpieczeństwa i jakości tranzytu. Z zagadnieniem przesyłu wiąże się
koncepcja transeuropejskich sieci energetycznych (TENs1), które można nazwać „autostra-
dami energetyki“. Podstawą prawną tej inicjatywy są przepisy traktatu z Maastricht wraz z
późniejszymi szczegółowymi regulacjami Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. TENs
mają na celu integrację narodowych sieci przesyłowych w jeden europejski organizm gospo-
darczy [179]. Mechanizmy dostępu do sieci transgranicznych oraz opłat kompensacyjnych
za koszty poniesione przez operatorów sieci, w wyniku ruchu transgranicznego, są zdefinio-
wane w Rozporządzeniu nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2003r.
w sprawie warunków dostępu do sieci w transgranicznej wymianie energii elektrycznej [17].
Rozporządzenie to ustanawia zasady wymiany transgranicznej energii elektrycznej w celu
stymulowania konkurencji. Sieci transgraniczne wymagają inwestycji w celu umożliwienia

1Trans-European Energy Networks (ang.).
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działania rynku wewnętrznego, ułatwienia rozwoju regionów i zwiększenia bezpieczeństwa
dostaw energii. Priorytetowe dla UE projekty rozwoju, modernizacji i budowy sieci trans-
granicznych, zarówno gazowych jaki i energetycznych, zostały zdefiniowane w Decyzji nr
1229/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 ustanawiającej
zbiór wytycznych dla TENs oraz uchylającej decyzję nr 1254/96/WE [1].

Alternatywne źródła energii

Poszukiwanie i wspieranie rozwoju alternatywnych źródeł energii jest jednym z działań prio-
rytetowych UE. Zasady promowania produkcji energii elektrycznej przez źródła odnawialne
na wewnętrznym rynku energii elektrycznej zostały zawarte w Dyrektywie 2001/77/EC Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001r. Dyrektywa definiuje źródła odna-
wialne i docelowe poziomy produkcji energii ze źródeł odnawialnych, które powinny osią-
gnąć kraje członkowskie do roku 2010. Omawia także zagadnienia świadectw pochodzenia
energii zielonej oraz jej tranzytu [2].

2.1.3 Jednolity rynek unijny

Proces budowy rynku unijnego

Model europejskiego rynku energii elektrycznej przewiduje powstanie wspólnego obszaru
rynkowego, który połączy wszystkie dotychczasowe rynki narodowe. Jego budowa jest pro-
cesem ciągłym i wielotorowym, podzielonym na poszczególne etapy. Na lata 2005-2007
przewidziano kontynuację liberalizacji rynków narodowych lub regionalnych, co rozumie
się jako dążenie do ich pełnego otwarcia. Środkiem prowadzącym do osiągnięcia tego celu
jest rozwój rynków dnia następnego, ciągłych, terminowych, bilansujących lub stworzenie
ich tam gdzie nie występują. Równe szanse w grze rynkowej dla uczestników rynków ma
zapewnić taki sam dostęp do informacji. Założono, że odbiorcy końcowi powinni mieć
możliwość uczestnictwa w rynku hurtowym i detalicznym przy jednoczesnym zniesieniu
cen regulowanych dla tych odbiorców oraz, że należy jak najszybciej zakończyć kontrakty
długoterminowe z uwzględnieniem rekompensat, ponieważ kontrakty te źle wpływają na
konkurencyjność rynku. Ostatnim elementem jest ułatwienie budowy nowych elektrowni i
linii przesyłowych. Okres 2005-2007 to także czas przeznaczony na rozwój regionalny,
który zakłada dalszy rozwój rynków narodowych, ale z zacieśnieniem współpracy w ra-
mach regionów, budowy infrastruktury do transmisji energii w ramach regionów i platform
wspierających handel enegią oraz wymianę danych. Integracja regionalna doprowadzi do:
koordynacji działań inwestycyjnych w ramach budowy połączeń pomiędzy rynkami narodo-
wymi, wypracowania wspólnych standardów bezpieczeństwa i zasobów rezerwowych, po-
dejmowania decyzji o inwestycjach w elektrownie na podstawie cen na rynku energii, oraz
harmonizacji wsparcia rynkowego dla odnawialnych źródeł energii. Następnym etapem roz-
woju rynku europejskiego jest koordynacja pomiędzy regionami, którą przewidziano na
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lata 2005-2010 i przeprowadzana jest równolegle do rozwoju rynku w ramach regionów. Są
to działania mające na celu maksymalne powiększenie obszarów o zmniejszonym ryzyku
cenowym i zwiększonej płynności rynku, a także działania w celu zwiększenia wykorzysta-
nia połączeń sieciowych pomiędzy rynkami, redukcji „wąskich gardeł” w strukturze sieci
przesyłowej i jej rozbudowie na podstawie sygnałów o różnicach cen pomiędzy obszarami
rynku. Perspektywa regionalna powinna być brana pod uwagę przy podejmowania decyzji
o budowie czy rozbudowie sieci przez operatorów systemów energetycznych i rządy naro-
dowe, które to decyzje mają mieć na celu osiągniecie tych samych standardów technicznych
i bezpieczeństwa. Ostatnim etapem ma być integracja na poziomie europejskim zaplano-
wana na lata 2007-2012, której celem jest osiągnięcie jednolitego rynku energii elektrycznej
(detalicznego i hurtowego). Oprócz działań w obszarze definiowania wspólnych rynków:
dnia następnego, terminowego, ciągłego, bilansującego powinny być poczynione inwesty-
cje w rozbudowę sieci elektroenergetycznej tak, aby umożliwić powstanie jak największych
obszarów wspólnych cen energii i uniknąć możliwych przeciążeń sieci [15].

Docelowy model rynku

Docelowy model jednolitego rynku unijnego przewiduje podział na rynek hurtowy i rynek
detaliczny, które będą miały w całości charakter konkurencyjny. Energię elektryczną na ry-
nek hurtowy dostarczają wytwórcy. Część odbiorców pobiera energię bezpośrednio z rynku
hurtowego, ale zdecydowaną większość stanowią odbiorcy detaliczni, którzy są zlokalizo-
wani na obszarze rynku detalicznego. Pomiędzy rynkiem hurtowym a detalicznym wystę-
pują pośrednicy, którzy zajmują się zakupem energii na rynku hurtowym i sprzedażą odbior-
com detalicznym oraz obrotem na rynku hurtowym. Obrot energią odbywa się na giełdach
energii, których obecnie wiele funkcjonuje w Europie np.: POLPX - Giełda Energii SA,
NORDPOOL - giełda krajów skandynawskich, EEX - Niemcy, APX - Holandia, EXAA -
Austria, POWERNEXT - Francja, OMEL - Hiszpania i Portugalia [122] . W sferze rynku
regulowanego pozostaje przesyłanie energii i usługi systemowe na rynku hurtowym, któ-
rymi zajmują się odpowiedni operatorzy narodowych systemów przesyłowych oraz fizyczna
dystrybucja energii na rynku detalicznym, czym zajmują się odpowiednie spółki dystrybu-
cyjne (rys. 2.2).

Rysunek 2.2: Podmioty planowanego europejskiego rynku energii elektrycznej [15].



2. Rynek energii elektrycznej 18

Hurtowy obrót energią elektryczną będzie odbywał się w następujących segmentach: rynek
kontraktów terminowych i opcji2, rynek dnia następnego, rynek ciągły, rynek bilansujący.
Kontrakty terminowe i opcje mogą wiązać się z fizyczną dostawą energii lub być instru-
mentami pochodnymi stosowanymi do zabezpieczania portfela kontraktów przez ryzykiem.
Mogą być zawierane na całe lata, miesiące i dni przed dniem dostawy energii bezpośrednio
przez uczestników rynku energii lub za pośrednictwem giełd energii. Rynek dnia następnego
charakteryzuje się tym, że uczestnicy rynku energii składają na giełdzie energii zlecenia za-
kupu i sprzedaży na dzień poprzedzającym dzień dostawy, a cena energii jest wyznaczana
na sesji giełdy, która odbywa się raz na dobę. Obrót na rynku ciągłym odbywa się w dniu
dostawy, obsługiwany jest także przez giełdy energii gdzie uczestnicy mają możliwość skła-
dania zleceń wielokrotnie w ciągu doby, na kilka godzin przed godziną dostawy. Szczegó-
łowe regulaminy mogą się różnić zależnie od giełdy, ale generalne zasady pozostają takie
same. Rynek bilansujący, tak jak w polskim systemie elektroenergetycznym, jest rynkiem
wynikowym, gdzie bilansowane są w czasie rzeczywistym pozycje kontraktowe poszcze-
gólnych uczestników rynku energii. Bilansowaniem zajmuje się odpowiedni operator sieci
przesyłowej (rys. 2.3).

Rysunek 2.3: Segmenty planowanego europejskiego rynku energii elektrycznej (oznaczenia:
GE - giełda energii, UR - uczestnik rynku, OS - operator systemowy) [15].

Przedstawiony model docelowego europejskiego rynku energii elektrycznej powinien za-
pewnić takie warunki, aby możliwe było „podążanie do optymalnego stanu równowagi eko-

nomicznej, w którym są optymalizowane globalne korzyści ekonomiczne (tzw. dobrobyt eko-

nomiczny) wynikające z obrotu“ [170]. Oferty składane na rynku podlegają prawom selekcji
w ten sposób, że najkorzystniejsza cena i inne jej parametry decydują o jej wyborze przez
potencjalnych kontrahentów. Optymalny rynek energii elektrycznej umożliwia najlepsze z
możliwych działanie systemu elektroenergetycznego w sensie globalnym i nieskrępowaną
konkurencję dla każdego z jego uczestników [170].

2Pojęcia kontraktów terminowych i opcji są objaśnione w rozdziale 6.
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2.2 Rynek energii elektrycznej w Polsce

2.2.1 Struktura rynku

Tradycyjna klasyfikacja rynku

Tradycyjnie w branży elektroenergetycznej podmioty klasyfikuje się ze względu na wolu-
men pobieranej, produkowanej lub przesyłanej energii, stąd wyróżnia się rynek hurtowy i
rynek detaliczny. Na rynku hurtowym operują wytwórcy, pośrednicy w obrocie energią oraz
niektórzy odbiorcy kupujący energię bezpośrednio od wytwórców. Natomiast na rynku de-
talicznym występują pośrednicy dostarczający energię oraz odbiorcy. Przesyłanie energii
odbywa się siecią przesyłową (linie energetyczne o napięciu 750kV, 400kV i 220kV), która
wyznacza technicznie obszar rynku hurtowego. Granice rynku detalicznego wyznacza sieć
rozdzielcza (linie energetyczne 110kV i poniżej), którą jest dystrybuowana energia (rys. 2.4).
Chociaż naturalnymi granicami tych dwóch rynków jest sieć przesyłowa i sieć rozdzielcza,
to mogą wystąpić przypadki ich wzajemnego przenikania się.

Rysunek 2.4: Struktura rynku energii elektrycznej w Polsce.

Spojrzenie z perspektywy ekonomicznej

Ustawa o Prawie Energetycznym [20] z 10 kwietnia 1997r. miała zdecydowany wpływ na
obecny kształt rynku energii elektrycznej w Polsce. Dotychczasowy rynek regulowany zo-
stał uzupełniony przez segmenty rynku o charakterze konkurencyjnym. Stąd rynek energii
elektrycznej klasyfikuje się już nie tylko ze względu na wolumen energii, lecz również ze
względu na występowanie swobód gospodarczych. Zatem biorąc pod uwagę stopień wol-
ności gospodarczej wyróżnia się rynek konkurencyjny i regulowany [180]. Obecnie rynek
energii elektrycznej w Polsce, w znacznej jego części, ma charakter konkurencyjny, jednakże
istnieją obszary rynku o charakterze regulowanym (rys. 2.4), gdzie wymiana handlowa (hur-
towa i detaliczna) odbywa się w oparciu o mechanizmy regulacyjne. W tym przypadku ceny
towaru są ustalane w taryfach zatwierdzanych przez urząd regulacyjny [180], w Polsce taką
funkcję pełni Urząd Regulacji Energetyki. Segmenty rynku, gdzie nie działa zasada kon-
kurencyjności nie są interesujące dla przedmiotu tej pracy. Natomiast procesy gospodarcze
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zachodzące na rynku hurtowym konkurencyjnym t.j. kontraktowym, giełdowym, bilansu-
jącym i detalicznym konkurencyjnym, będą wnikliwie analizowane w dalszych częściach
rozprawy.

Przesyłanie i dystrybucja energii

Na rynku energii występują podmioty o charakterze handlowym i technicznym zarówno w
segmencie rynku hurtowego, jak i rynku detalicznego (rys. 2.5). Krótkiej analizy wyma-
gają podmioty o charakterze technicznym, które zajmują się fizycznym dostarczaniem ener-
gii elektrycznej. W obszarze rynku hurtowego występuje tylko jeden podmiot techniczny:
Operator Sieci Przesyłowej (OSP), którego funkcję w Polsce pełni przedsiębiorstwo Polskie
Sieci Energetyczne SA, będące właścicielem całej sieci przesyłowej. Do głównych zadań
OSP należy między innymi:

• zapewnienie sprawnego działania sieci przesyłowej i tranzyt energii w obszarze rynku
hurtowego;

• koordynacja działania rynku i zatwierdzanie planów dostaw energii wszystkich jego
uczestników;

• bilansowanie rynku hurtowego3;

• zakup ofert bilansujących, będących gotowością do produkcji i do redukcji produkcji
lub poboru energii;

• rozliczanie energii bilansującej wynikającej z niezbilansowania pozycji kontraktowych
uczestników rynku energii.

Rynek detaliczny dzieli się na szereg rynków lokalnych, których granice są wyznaczone
poprzez infrastrukturę techniczną - sieci dystrybucyjne. Dla rynków lokalnych odpowied-
nimi podmiotami technicznymi są Operatorzy Sieci Rozdzielczej (OSR), których funkcję
pełnią spółki dystrybucyjne popularnie nazywane Zakładami Energetycznymi. Obecnie, w
związku z przeprowadzaną konsolidacją sektora w Polsce, spółki dystrybucyjne są łączone w
grupy energetyczne np. ENEA, ENION, ENERGIA-PRO, Wschodnia Grupa Energetyczna,
Energetyka Podkarpacka4. Do głównych zadań OSR należą między innymi:

• zapewnienie sprawnego działania sieci rozdzielczej i fizyczne dostarczanie energii od-
biorcom końcowym;

3Stąd czasem rynek hurtowy konkurencyjny nazywany jest rynkiem bilansującym w przeciwieństwie do
rynku bilansowego, jaki miał miejsce przed wprowadzeniem reformy.

4Ilość przedsiębiorstw jest zmienna w czasie, ponieważ łączenie lub dzielenie spółek skarbu państwa jest
uzależnione od aktualnych sił politycznych. Podane dane były aktualne na rok 2005, autor pracy uznał za
bezcelowe ciągłe aktualizowanie tych danych.
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• bilansowanie na rynku lokalnym podmiotów, które korzystają ze swobodnego wyboru
dostawcy5;

• rozliczanie detalicznych odbiorców końcowych oraz odbiorców korzystających ze swo-
bodnego wyboru dostawcy w zakresie energii bilansującej;

• aktywny udział w rynku hurtowym w celu zakupu energii dla własnych odbiorców
oraz osiągnięcia zysków z obrotu energią.

Rysunek 2.5: Uczestnicy rynku energii.

2.2.2 Rynek hurtowy

Uczestnicy rynku hurtowego

Zasady funkcjonowania rynku hurtowego zostały zdefiniowane w odpowiednich regulami-
nach [9, 10, 13, 11, 12, 14] opublikowanych przez Operatora Sieci Przesyłowej. Jako ry-
nek hurtowy energii elektrycznej rozumie się obszar ograniczony poprzez sieć przesyłową,
w którym uczestnicy tego rynku zawierają dowolnie transakcje zakupu i sprzedaży energii
elektrycznej. Transakcje są zawierane w trzech podstawowych segmentach tego rynku: kon-
traktowym, giełdowym i bilansującym (rys. 2.4 na stronie 19). Podmioty, które dokonują
transakcji uczestnicząc w rynku hurtowym dzielimy na trzy zasadnicze grupy, z których
każda pełni specyficzne role na rynku i posiada odpowiednie kompetencje (rys. 2.6 na stro-
nie 23):

• wytwórcy energii elektrycznej, a w szczególności elektrownie systemowe;

• odbiorcy energii elektrycznej o dużym zużyciu energii, którzy są włączeni bezpośred-
nio w sieć przesyłową;

• pośrednicy w handlu energią, którymi są spółki dystrybucyjne, przedsiębiorstwa ob-
rotu, giełdy energii i platformy obrotu.

5Zagadnienie to jest szerzej opisane w rozdziale 2.2.3.



2. Rynek energii elektrycznej 22

Wytwórcy energii na rynku hurtowym zajmują się wytwarzaniem energii elektrycznej, a
także sprzedażą jej na rynku. Producent energii może scedować handel energią na wyspe-
cjalizowane przedsiębiorstwo obrotu, ponieważ w jego interesie leży jak najkorzystniejsze
wykorzystanie swoich mocy produkcyjnych. Wyodrębnia się cztery grupy wytwórców: elek-
trownie systemowe, elektrownie lokalne6, elektrociepłownie i odnawialne źródła energii.
Jedynie elektrownie systemowe są włączone w sieć przesyłową krajowego systemu elek-
troenergetycznego i uczestniczą bezpośrednio w segmencie hurtowym rynku. Elektrownie
systemowe produkują energię elektryczną ze spalania paliw kopalnych i z tego powodu są
nazywane elektrowniami konwencjonalnymi. W Polsce głównym paliwem elektrowni kon-
wencjonalnych jest węgiel kamienny i brunatny. W innych krajach może być to ropa naftowa
i gaz ziemny. W Europie i na świecie popularne są również elektrownie atomowe.

Pośrednicy w obrocie hurtowym energią zajmują się handlem energią pośrednicząc pomię-
dzy wytwórcami i odbiorcami. Wyróżnia się następujące grupy pośredników: spółki dystry-
bucyjne, przedsiębiorstwa obrotu, platformy obrotu i giełdę energii. Spółki dystrybucyjne
zajmują się dystrybucją energii elektrycznej na lokalnych rynkach energii oraz zajmują się
obrotem energią na rynku hurtowym. Spółki dystrybucyjne są zazwyczaj stroną kupującą
dokonując zakupów w celu pokrycia zapotrzebowania na energię swoich odbiorców deta-
licznych i zajmując się jednocześnie fizyczną dostawą energii poprzez własną sieć dystry-
bucyjną tzw. sieć rozdzielczą. Przedsiębiorstwa obrotu to podmioty, które nie posiadają
infrastruktury technicznej w postaci sieci przesyłowej czy rozdzielczej, a tym samym do za-
kresu ich obowiązków nie należy fizyczna dostawa towaru. Można powiedzieć, że zajmują
się jedynie pośrednictwem w obrocie energią, ale jednocześnie są stroną każdej transakcji.
Platformy obrotu są to elektroniczne tablice ogłoszeń, na których uczestnicy rynku ener-
gii publikują swoje oferty i mają dostęp do ofert innych podmiotów, co ułatwia zawieranie
transakcji. Na rynku polskim na uwagę zasługują dwa przedsiębiorstwa tej kategorii, są
to: Internetowa Platforma Obrotu Energią Elektryczną (w skrócie POEE) oraz Kantor Ener-
gii. Uczestnicy rynku energii mogą za pośrednictwem POEE zawierać kontrakty terminowe,
przy czym POEE nie uczestniczy w transakcji, a jednie udostępnia mechanizmy kojarzenia
partnerów transakcji. Kantor Energii, w przeciwieństwie do POEE, jest stroną każdej trans-
akcji, ponieważ skupuje i wystawia na sprzedaż energię przez swój system informatyczny.
Towarowa Giełda Energii (TGE) działa na zasadach giełdy towarowej, gdzie uczestnicy se-
sji giełdowej składają zlecenia zakupu i sprzedaży towaru, którym jest energia elektryczna.
Towarowa giełda energii nie jest stroną transakcji i z tego powodu wymaga od stron transak-
cji odpowiednich zabezpieczeń finansowych. Do podstawowych obowiązków TGE należy:
prowadzenie sesji giełdowych, prowadzenie rozliczeń będących opłatami za uczestnictwo w
giełdzie i prowizjami giełdy za zawarte transakcje, zgłaszanie wszystkich zawartych trans-
akcji na fizyczną dostawę energii do Operatora Sieci Rozdzielczej.

Odbiorcy są konsumentami energii elektrycznej, wśród których wyróżnia się: hurtowych
odbiorców włączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej, odbiorców taryfowych oraz od-

6Omówienie wytwórców lokalnych znajduje się w rozdziale 2.2.3 na stronie 28.
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biorców korzystających z zasady TPA7. Tylko odbiorcy energii z bezpośrednim dostępem do
sieci przesyłowej (zazwyczaj zakłady przemysłu ciężkiego np. huty) znajdują się w obszarze
rynku hurtowego; pozostałe grupy odbiorców zalicza się do rynku detalicznego8. Odbiorcy
hurtowi mogą uczestniczyć w wolnym rynku energii lub korzystać z możliwości zakupu
energii po cenach ustalonych w odpowiedniej trafie przez Urząd Regulacji Rynku Energii.
Należy zaznaczyć, że odbiorcy posiadający przyłącze do sieci przesyłowej są rzadkością, a
ze względu na fakt przyłączenia do sieci przesyłowej są nazywani odbiorcami sieciowymi.

Rysunek 2.6: Podmioty rynku hurtowego i detalicznego.

Hurtowy rynek kontraktowy

Hurtowy rynek kontraktowy (OTC9) to jeden z segmentów rynku hurtowego, który jest „ob-
szarem”, gdzie uczestnicy rynku energii zawierają kontrakty terminowe wzajemne na zakup
i sprzedaż energii elektrycznej. Strony mogą zawrzeć umowę na dowolnych warunkach,
ale należy także zauważyć, że cześć obrotu energią może mieć również charakter regulo-
wany. Zasadniczo wyróżnia się następujące typy kontraktów zawieranych w ramach rynku
kontraktowego hurtowego:

• Kontrakty długoterminowe (KDT). Są to kontrakty zawarte pomiędzy wytwórcami
energii a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE SA), gdzie wytwórcy maja
zapewnioną sprzedaż energii po określonej cenie, a kupującym jest narodowy operator
sieci przesyłowej PSE SA. Kontrakty te są zabezpieczeniem kredytów zaciągniętych
na modernizację elektrowni systemowych. Energię zakupioną przez PSE SA mają
obowiązek kupować uczestnicy rynku hurtowego (spółki dystrybucyjne) w ilości i po
cenach zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zatem ten obszar

7TPA - Thrid Party Access (ang.) - trzeci typ podmiotu po dostawcach i dystrybutorach energii, który ma
pośredni dostęp do sieci przesyłowej.

8Grupy te zostaną przedstawione w rozdziale 2.2.3.
9OTC - Over The Counter (ang.) - termin zwyczajowo używany dla rynku hurtowego-kontraktowego,

pozagiełdowego.
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rynku ma charakter regulowany. Obecnie 45% krajowego zapotrzebowania na ener-
gię10 znajduje się w KDT (w połowie lat 90-tych było to 75%). KDT mają wygasnąć
w niedalekiej przyszłości, ponieważ są one uważane za poważną przeszkodę w libera-
lizacji rynku energetycznego11.

• Kontrakty bilateralne średnioterminowe. Są to kontrakty zawierane na dowolny okres
pomiędzy uczestnikami rynku energii bez żadnego pośrednictwa stron trzecich. Ilości
i ceny energii są ustalane dowolnie przez strony transakcji. Okres obowiązywania
kontraktu zazwyczaj wynosi od 1 miesiąca do 1 roku, chociaż występuje tutaj pełna
dowolność. Spotyka się następujące rodzaje kontraktów na zakup i sprzedaż energii:

– kontrakty w postaci zdeterminowanego planu dostaw tzw. grafiku, w którym
określona jest ilość energii wyrażonej w MWh, dla każdej godziny z okresu obo-
wiązywania kontraktu;

– kontrakty na sumaryczną ilości energii wyrażoną w MWh, w okresie jego obwią-
zywania, ale nie mniej i nie więcej niż określone pasmo mocy w MW; dokładne
plany dostaw energii są ustalane przez kontrahentów w odpowiednim czasie pod-
czas realizacji kolejnych części kontraktu np. plany na cały miesiąc dostaw;

– kontrakty na określone pasmo mocy w okresie obowiązywania umowy, gdzie
strony zobowiązują się, że nie będą przekraczane pewne minimalne i maksy-
malne poziomy mocy; w trakcie realizacji kontraktu są ustalane dokładne plany
dostaw energii pomiędzy jego stronami.

W każdym z wymienionych przypadków cena za energię może być ustalona dla każ-
dej godziny doby, szczytu porannego, wieczornego i reszty dnia lub jest taka sama
dla całego dnia. Mogą wystąpić pewne wariacje powyższych typów kontraktów np.
kontrakt na sumaryczną ilość energii, ale w określonym paśmie mocy.

• Kontrakty bilateralne krótkoterminowe - tzw. rynek SPOT. Podobnie jako kontrakty
bilateralne średnioterminowe są zawierane pomiędzy uczestnikami rynku energii bez
pośrednictwa stron trzecich. Podstawową różnicą jest to, że są to wyłącznie kontrakty
zawierane na jedną dobę lub kilka dni. Kontrakty określają dokładne ilości energii i
cenę za nią dla każdej godziny doby.

• Kontrakty bilateralne zawierane przy pomocny stron trzecich. Zawieranie kontraktów
wzajemnych wymaga zaufania do partnerów i wcześniejszego poznania się, a więc
jest czasochłonne i bardziej adekwatne dla kontraktów zawieranych na dłuższy okres.
Próbą odpowiedzi na te problemy było powstanie Internetowej Platformy Obrotu Ener-
gią Elektryczną, która pełni funkcję tablicy ogłoszeń, gdzie strony mogą umieszczać
swoje oferty, a system zabezpieczeń finansowych gwarantuje bezpieczeństwo transak-
cji. Kontrakty terminowe na POEE mogą być zawierane na okres 1, 3, 6 i 12 godzin,

10Dane dla roku 2005.
11Kontrakty długoterminowe mogą zostać zlikwidowane przed ukazaniem się tej pracy.
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dni, tygodni, miesięcy w przedziale 2 lat. POEE umożliwia zawieranie kontraktów
na zakup i sprzedaż energii konwencjonalnej12, energii wytwarzanej w skojarzeniu z
produkcją ciepła13, praw majątkowych, które są pochodnymi świadectw pochodzenia
energii produkowanych ze źródeł odnawialnych14.

• Kontrakty bilateralne zwierane w systemie notowań ciągłych. Na rynku polskim ist-
nieje system notowań ciągłych tzw. Kantor Energii, gdzie uczestnicy rynku mogą ku-
pować lub sprzedawać energię w dwóch sesjach w dni robocze, a stroną każdej trans-
akcji jest właśnie Kantor Energii. Podczas porannej sesji, trwającej od 7:15 do 9:00
można dokonywać obrotu energią z dostawą na wszystkie godziny dnia następnego.
Podczas sesji popołudniowej trwającej od 12:00 do 13:00 transakcje są zawierane na
wszystkie godziny doby na dwa dni w przód. Sesje mają charakter notowań ciągłych,
podczas których ceny ulegają ciągłym zmianom w zależności od obecnej sytuacji na
rynku. Dostęp do informacji dla uczestników rynku zapewnia odpowiedni system in-
formatyczny. System notowań ciągłych jest oferowany także przez Towarową Giełdę
Energii.

Rynek giełdowy

Towarowa Giełda Energii w Polsce oferuje rynek dnia następnego z fizyczną dostawą energii,
rynek terminowy będący rynkiem instrumentów finansowych bez fizycznej dostawy energii
elektrycznej, rynek praw majątkowych oraz pozagiełdowe zlecenia dobilansowujące [16].
Działalność rynku terminowego została zawieszona15 ze względu na brak zawierania trans-
akcji. Z tego powodu ten segment rynku TGE nie będzie dalej omawiany, tak jak i rynek praw
majątkowych, który dotyczy handlu świadectwami pochodzenia energii wyprodukowanej w
odnawialnych źródłach energii. Interesujący dla przedmiotu pracy jest rynek dnia następ-
nego (RDN), gdzie podmioty w nim uczestniczące składają zlecenia zakupu lub sprzedaży
energii elektrycznej. Zlecenia są składane na wszystkie godziny doby, w której ma nastąpić
dostawa energii i charakteryzują się następującymi parametrami [18]:

• zlecenie może obejmować 23, 24, 25 godziny16 doby, przy czym każda godzina jest
oddzielnym zleceniem nie skorelowanym z pozostałymi;

• minimalną jednostką zlecenia jest 1MWh;

12W żargonie środowiskowym jest nazywana energią czarną.
13Energia produkowana przez elektrociepłownie. Na uczestnikach rynku energii, a głównie na spółkach

dystrybucyjnych spoczywa ustawowy obowiązek zakupu określonej ilości takiej energii. Taki stan prawny
wynika z prowadzonej polityki jak najlepszego wykorzystania surowców naturalnych zużywanych w procesie
spalania. Kwestie związane z tym typem energii nie będą rozważane w tej pracy.

14Energia podchodząca ze źródeł odnawialnych jest promowana obecnie w kraju i w Unii Europejskiej. Na
uczestnikach rynku energii spoczywa obowiązek zakupu określonej ilości takiej energii w ciągu roku. Kwestie
związane z tym typem energii nie będą rozważane w tej pracy.

15Uchwała 35/18/2006 Zarządu Towarowej Giełdy Energii SA z dnia 27 marca 2006r.
1623 i 25 godziny występują w dni zmiany czasu, kiedy doba jest krótsza lub dłuższa o jedną godzinę.
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• zlecenie na daną godzinę musi zawierać: rodzaj oferty (zakup, sprzedaż), ilość energii,
cenę za 1MWh.

Zlecenia mogą być składane od sześciu dni przed dniem dostawy energii aż do godziny 8:30
w dniu porzedzającym dzień fizycznej dostawy energii17. O godzinie 8:30 następuje sesja
giełdy, na której jest wyznaczana cena za energię, oddzielnie dla każdej godziny doby. Od-
bywa się to w ten sposób, że dla danej godziny tworzone są zagregowane krzywe popytu i
podaży tzn. sumowane są wszystkie oferty zakupu oraz wszystkie oferty sprzedaży dla danej
ceny. Tak zagregowane oferty sprzedaży są szeregowane narastająco od ceny najmniejszej
do największej, a oferty zakupu są szeregowane malejąco od ceny największej do najmniej-
szej (rys. 2.7). Punkt przecięcia krzywych wyznacza cenę za jaką będą realizowane oferty
kupna i sprzedaży złożone na daną godzinę, na danej sesji giełdy, przy czym w całości zre-
alizowane zostaną oferty zakupu powyżej tej ceny i w całości oferty sprzedaży poniżej tej
ceny. Jeżeli oferty zakupu lub sprzedaży są równe cenie wyznaczonej na sesji giełdy, to
mogą być zrealizowane w całości, zredukowane wg odpowiedniego mechanizmu redukcji
lub mogą być niezrealizowane w całości.

Rysunek 2.7: Zagregowana krzywa popytu i podaży dla jednej godziny podczas sesji giełdy
na rynku dnia następnego [18].

Giełda oferuje jeszcze jeden produkt - pozagiełdowe zlecenia dobilansowujące przeznaczone
dla uczestników rynku energii, którzy nie mają fizycznego dostępu do sieci przesyłowej i nie
mogą mieć niezbilansowanego portfela kontraktów, gdyż zabrania im tego regulamin rynku
energii. Dotyczy to przedsiębiorstw obrotu, które mogą za pośrednictwem towarowej giełdy
energii zakupić energię bilansującą od Operatora Sieci Przesyłowej. Przedsiębiorstwo obrotu
uzyskuje w ten sposób pewną formę dostępu do rynku bilansującego. Zlecenia dobilanso-
wujące są możliwe dla każdej z 24 godzin doby i mogę być składane do godziny 11:00 w
dniu porzedzającym dzień dostawy energii [16].

17Stąd pochodzenie nazwy rynek dnia następnego (RDN).
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Rynek bilansujący

Energia jest towarem, który nie może być magazynowany. Uczestnicy rynku energii nie
mogą robić jej zapasów, a zatem muszą zakupić dokładnie tyle energii ile potrzebują lub
inaczej, ile zużyją odbiorcy, którym ją dostarczają. Niestety nie jest to praktycznie moż-
liwe, więc istnieje ostatni segmenty rynku - rynek bilansujący, który jest rynkiem wyni-
kowym, gdzie następuje bilansowanie pozycji kontraktowych poszczególnych uczestników
[28]. W rynku bilansującym uczestniczą bezpośrednio podmioty posiadające dostęp do sieci
przesyłowej, głównie elektrownie systemowe oraz spółki dystrybucyjne, natomiast przedsię-
biorstwa obrotu mają dostęp pośredni poprzez zlecenia dobilansowujące na giełdzie energii.
Jeżeli dany uczestnik rynku poprzez swoje przyłącze pobierze lub dostarczy do sieci prze-
syłowej inną ilość energii niż to wynika z zawartych kontraktów na daną chwilę, to różnicę
pomiędzy deklarowaną pozycją kontaktową a rzeczywistą dostawą energii będzie musiał
zakupić lub sprzedać na rynku bilansującym. Oczywiście uczestnik rynku nie dokonuje
tych zakupów na bieżąco - wykonuje je za niego Operator Sieci Przesyłowej, który zarzą-
dza rynkiem bilansującym. OSP, aby zapewnić fizyczne bilansowanie portfeli uczestników
rynku energii w czasie rzeczywistym kupuje na rynku oferty bilansujące, czyli gotowość do
wznowienia lub zaprzestania produkcji w ciągu określonej jednostki czasu. OSP zajmuje się
także rozliczaniem podmiotów, które pobierały lub dostarczały energię do segmentu bilansu-
jącego. Bardzo ważną kwestią jest cena energii bilansującej, którą wyznacza Operator Sieci
Przesyłowej za pomocą odpowiednich, publicznych algorytmów [11]. Według aktualnych
regulacji, wyznaczane są trzy ceny energii bilansującej dla każdej godziny dnia bilansowa-
nia:

• CRO - cena rozliczeniowa za zakup i sprzedaż energii bilansującej stosowana, jeżeli
odchylenie od pozycji kontraktowej danego podmiotu w danej godzinie jest mniejsze
niż 1%;

• CROS - cena rozliczeniowa za sprzedaż energii bilansującej występująca, gdy odchy-
lenie od pozycji kontraktowej danego podmiotu w danej godzinie jest większe niż 1%
i jest to odchylenie dodatnie, tzn. podmiot pobrał lub sieci przesyłowej mniej energii
lub dostarczył więcej niż to wynikało z jego bilansu kontraktów;

• CROZ - cena rozliczeniowa za zakup energii bilansującej występująca, gdy odchyle-
nie od pozycji kontraktowej danego podmiotu w danej godzinie jest większe niż 1% i
jest to odchylenie ujemne, tzn. podmiot pobrał z sieci przesyłowej więcej energii lub
dostarczył mniej niż to wynikało z jego bilansu kontraktów.

Cykl rynku energetycznego obejmuje obrót energią w trzech głównych segmentach: kon-
traktowym, giełdowym i bilansującym, który jako ostatnie ogniwo zamyka proces handlowy.
Ogólny harmonogram pracy rynku jest następujący (rys. 2.8):

• uczestnicy rynku zawierają kontrakty wzajemne;
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• sesja rynku dnia następnego na giełdzie energii odbywa się do godziny 8:30 dnia po-
rzedzającego dzień dostawy, a zatem do tej godziny można składać zlecenia na zakup
i sprzedaż energii;

• wszystkie kontrakty wzajemne oraz zlecenia dobilansowujące muszą być zgłoszone do
Operatora Sieci Przesyłowej do godziny 11:00 w dniu poprzedzającym dzień dostawy,
a zatem obrót na rynku kontraktowym trwa do tej godziny;

• portfel kontraktów każdego uczestnika rynku energii jest bilansowany w czasie rze-
czywistym przez Operatora Sieci Przesyłowej, na każdą godzinę dnia dostawy są wy-
znaczane ceny energii bilansującej oraz naliczane należności i zobowiązania.

Rysunek 2.8: Ramy czasowe rynku bilansującego, dnia następnego i kontraktowego [151].

2.2.3 Rynek detaliczny

Uczestnicy rynku detalicznego

Rynek detaliczny, zarówno o charakterze konkurencyjnym jak i regulowanym, nazywa się
rynkiem lokalnym ze względu na jego terytorialne ograniczenie do pewnego obszaru ograni-
czonego poprzez sieć rozdzielczą. Sieciami rozdzielczymi zarządzają operatorzy sieci roz-
dzielczej, których rolę pełnią spółki dystrybucyjne - grupy energetyczne (rys. 2.5 na stro-
nie 21). Można powiedzieć, że mamy tyle rynków lokalnych o charakterze detalicznym, ilu
jest operatorów sieci rozdzielczej, a zatem w polskim modelu rynku energetycznego wystę-
puje jeden globalny rynek bilansujący oraz wiele rynków lokalnych. Podmioty, które prze-
prowadzają transakcje i uczestniczą w rynku detalicznym, podobnie jak na rynku hurtowym,
dzielimy na na trzy zasadnicze grupy (rys. 2.6):

• pośrednicy w handlu energią - podmioty zajmujące się dostarczeniem energii odbior-
com; są nimi głównie spółki dystrybucyjne i niektóre przedsiębiorstwa obrotu;

• lokalni wytwórcy energii elektrycznej - producenci energii, którzy nie mają bezpo-
średniego dostępu do sieci przesyłowej: elektrociepłownie, odnawialne źródła energii,
inni wytwórcy lokalni; elektrociepłownie produkują tzw. energię skojarzoną z wy-
twarzaniem ciepła i oczywiście energię konwencjonalną; natomiast odnawialne źródła
energii wytwarzają energię z tzw. źródeł odnawialnych; wyróżnia się: elektrownie
wodne, elektrownie wiatrowe, elektrownie wykorzystujące przypływy mórz (w Polsce
nie występują), spalarnie biomasy, itd;



2. Rynek energii elektrycznej 29

• odbiorcy energii elektrycznej (korzystający z zasady TPA i odbiorcy taryfowi) - od-
biorcy taryfowi są odbiorcami pasywnymi, nie uczestniczą w rynku energii a jedynie
pobierają energię od spółki dystrybucyjnej według cen ustalonych w taryfie (stąd po-
jęcie odbiorcy taryfowi) zatwierdzanej przez Urząd Regulacji Energetyki; natomiast
odbiorcy korzystający z zasady TPA są odbiorcami aktywnymi, którzy dowolnie wy-
bierają dostawcę energii elektrycznej i ponoszą pełną odpowiedzialność ekonomiczną
z tym związaną.

Zasada TPA

Rynek energii w Polsce jest stopniowo deregulowany, co przejawia się między innymi w
tym, że odbiorcy taryfowi stopniowo uzyskują prawo do swobodnego wyboru dostawcy, i
jeżeli skorzystają z tego prawa, stają się odbiorcami TPA. Harmonogram uzyskiwania przez
odbiorców praw do wyboru dostawcy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6
sierpnia 1998r. (Dz. U. Nr 107, poz. 267, 20.08.1998) z późniejszymi zmianami wynika-
jącymi z uwzględnienia dyrektywy 2003/54/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
z 26 czerwca 2003r. Głównym kryterium jest ilość odbieranej energii w ciągu roku (tabela
2.1). Podstawowe cechy rynku dla podmiotów korzystających z zasady TPA to:

• najmniejszą jednostką czasu jest 1 godzina, co oznacza, że najmniejszą transakcję
można zawrzeć na jedną godzinę;

• wszystkie transakcje, w przeddzień dostawy, musza zostać sprecyzowane w postaci
planu dostaw zawierającego dokładne ilości energii na każdą godzinę doby i zostać
zgłoszone do odpowiedniego Operatora Sieci Rozdzielczej, który zapewnia fizyczną
dostawę towaru;

• Operator Sieci Rozdzielczej zajmuje się bilansowaniem portfeli kontraktów uczestni-
ków TPA w ten sposób, że dostarcza energię bilansującą z rynku bilansującego dla
danego podmiotu na rynku lokalnym przenosząc na podmiot lokalny koszty bilanso-
wania, jakie poniósł na jego rzecz na rynku bilansującym.

Roczne zużycie energii elektrycznej Data uzyskania prawa TPA
conajmniej 500 GWh w chwili wejścia w życie rozporządzenia
conajmniej 100 GWh 1 stycznia 1999
conajmniej 40 GWh 1 stycznia 2000
conajmniej 10 GWh 1 stycznia 2002
conajmniej 1 GWh 1 stycznia 2004

wszyscy przedsiębiorcy 1 lipca 2005
wszyscy odbiorcy 1 lipca 2007

Tabela 2.1: Warunki i harmonogram uzyskiwania praw przesyłowych [20].
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Operator grup bilansujących

Podmioty zlokalizowane w obszarze rynku lokalnego mogą skorzystać z prawa dostępu do
sieci przesyłowej dla stron trzecich (TPA) i samodzielnie dokonywać zakupu lub sprzedaży
energii na rynku hurtowym. W przypadku odbiorcy nie jest możliwe dokładne przewidzenie
jakie ilości energii należy zakupić w kontraktach, natomiast w przypadku wytwórcy energii
może nie być możliwe precyzyjne planowanie produkcji. Dla podmiotu lokalnego kontrakt,
w którym najmniejszą możliwą ilością energii jest 1MWh jest nieracjonalny, ponieważ za-
zwyczaj nie zużywa lub produkuje on takich ilości energii. Brak możliwości zawierania kon-
traktów z dokładnością do 1kWh spowoduje automatycznie poważne odchylenia od dekla-
rowanej pozycji kontraktowej, a tym samy zakup lub sprzedaż drogiej energii bilansującej.
Na tej podstawie można postawić tezę, że pojawi się nowy typ podmiotu na rynku - operator
grup bilansujących, który będzie się zajmował pośrednictwem w handlu energią na rynku
detalicznym. Podmiot ten będzie dokonywał zakupów energii na poszczególnych segmen-
tach rynku hurtowego oraz od lokalnych wytwórców i będzie sprzedawać ją dla odbiorców
TPA zlokalizowanych w różnych sieciach rozdzielczych. Taki operator może posiadać także
własną sieć rozdzielczą. Powstanie operatorów grup bilansujących jest zasadne z tego po-
wodu, że na rynku hurtowym minimalną jednostką energii w transakcji jest 1MWh. Cały
zysk płynący z powstania takiej grupy podmiotów wspólnie bilansujących się, polega na
możliwości zakupu hurtowych ilości energii przez jeden podmiot - operatora grupy i sprze-
daży detalicznej poszczególnym odbiorcom TPA, którzy uzyskają dostęp do konkurencyjnej
oferty sprzedaży z ceną, z jednoczesnym przekazaniem kosztów bilansowania na operatora
grupy.

2.3 Model gospodarczy podmiotu na rynku energii

2.3.1 Procesy rynkowe

Podstawowymi cechami konkurencyjnego rynku są przejrzystość i jednakowy dostęp do in-
formacji dla wszystkich podmiotów w nim uczestniczących. Wytwórcy, pośrednicy i od-
biorcy prowadzą działalność gospodarczą w jednakowym środowisku ekonomicznym, zde-
finiowanym przez regulacje i organizację rynku energii, ale mimo działalności na tym sa-
mym rynku każdy z tych podmiotów ma inne cele, dla osiągnięcia których realizuje własną
strategię gospodarczą. Celem odbiorcy energii jest bezpieczeństwo dostaw energii z jedno-
czesnym dążeniem do jak najniższej ceny. Celem pośrednika jest maksymalizacja dochodu
z obrotu energią przy jak najmniejszym ryzyku18. Natomiast celem dostawcy energii jest
optymalne wykorzystanie mocy wytwórczych i osiągniecie jak najwyższej ceny za energię
również przy jak najmniejszym ryzyku. Uczestnictwo w tym samym rynku powoduje, że
wiele procesów biznesowych jest takich samych u wymienionych podmiotów. Jednakże

18Ryzyko występujące na rynku energii zostało przedstawione w rozdziale 6.



2. Rynek energii elektrycznej 31

różne cele powodują występowanie także odmiennych procesów gospodarczych. W tym
rozdziale zostaną przedstawione modele gospodarcze dla przedsiębiorstw pełniących rolę
pośredników. Procesy decyzyjne dla wytwórców bardzo dobrze zostały przedstawione w
pracach [171, 186]. Modele gospodarcze dla wytwórców i odbiorców nie będą omawiane,
jednak wiele przestawionych informacji jest adekwatne dla tych podmiotów, z wyłączeniem
uczestników rynku lokalnego. Główne procesy gospodarcze, które występują w przedsię-
biorstwie zajmującym się obrotem energią elektryczną zostały przedstawione na rys. 2.9.

Rysunek 2.9: Procesy gospodarcze pośrednika w obrocie energią. Kolorem szarym zazna-
czono zagadnienia, które będą poruszane w rozprawie.

Pomiary energii elektrycznej są procesem gospodarczo-technicznym polegającym na od-
czycie pomiarów energii czynnej i biernej oraz na monitowaniu poziomu poboru mocy do-
stawców i odbiorców. Dane pomiarowe energii elektrycznej są składowane i agregowane w
bazach danych. Wykorzystuje się je na potrzeby procesów prognozowania zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną oraz rozliczeń transakcji handlowych. Najbardziej rozbudowane
systemy pomiarowe posiadają podmioty o charakterze technicznym czyli: Operatorzy Sieci
Rozdzielczej i Operator Sieci Przesyłowej, którzy są zobowiązani do udostępniania wyników
pomiarów zainteresowanym podmiotom handlowym. Pomiary mogą być także wykonywane
bezpośrednio przez wytwórców, pośredników i odbiorców energii.

Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną jest procesem analitycznym po-
legającym na przewidywaniu przyszłego zużycia energii i mocy przez odbiorców końcowych
danego obszaru (miasta, regionu, itd.) lub odbiorców danej kategorii (przemysł, hotele, itd.).
Prognozy te są niezwykle istotne dla procesów zarządzania portfelem kontraktów: plano-
wania zakupu, obrotu lub produkcji energii elektrycznej. Prognozy wykonywane są dla
różnych horyzontów czasowych i z różnym krokiem czasowym, w zależności od potrzeb
danego przedsiębiorstwa. Specyfika rynku polskiego powoduje, że najczęściej wykonywane
są prognozy z krokiem jednogodzinnym o następującym wyprzedzeniu:

• prognoza na jeden rok w przód - wykorzystywana każdego roku podczas planowania
długoterminowego portfela kontraktów;
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• prognoza na miesiąc do dwóch w przód - wykorzystywana do średnioterminowego
zarządzania portfelem kontraktów, ustalania z dokładnością do godziny miesięcznych
planów dostaw i poboru energii elektrycznej;

• prognoza na dwa dni w przód - wykorzystywana do krótkoterminowego zarządzania
portfelem kontraktów, bilansowania portfela w horyzoncie dnia następnego, szybkich
decyzji zakupu i sprzedaży energii.

Prognozowanie zapotrzebowania energetycznego dla danego obszaru jest najczęściej wyko-
nywane przez pośredników w obrocie energią, którzy zaopatrują w energię odbiorców deta-
licznych. Może być również wykonywane przez odbiorców energii korzystających z zasady
TPA.

Analiza i prognozowanie rynków są procesami analitycznymi polegającymi na analizie
poszczególnych segmentów rynku energii i prognozowaniu cen na tych segmentach. W pol-
skich realiach można prognozować ceny na rynku dnia następnego giełdy energii elektrycz-
nej oraz ceny rynku bilansującego. Taka prognoza będzie przydatna dla każdego podmiotu
uczestniczącego aktywnie w grze rynkowej, szczególnie w zarządzaniu portfelem kontrak-
tów i jego optymalizacji. Wiarygodne prognozowanie cen jest niezwykle trudne, dlatego za-
stępuje się je pojęciem analizy rynku, gdzie eksperci na podstawie doświadczenia oceniają
przyszłe trendy i zachowania rynku energetycznego. Praca eksperta może być wspomagana
informatycznie poprzez odpowiednie narzędzia raportujące i zestawiające dane rynkowe.

Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej na rynku energii, a więc
analiza i zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych procesów gospodarczych. Wła-
ściwie wszystkie podmioty będące stronami kontraktów na wolnym rynku energii są wyeks-
ponowane ryzyko. Nie obarczeni ryzykiem są odbiorcy detaliczni taryfowi oraz platformy
obrotu nie będące stronami kontraktu. Podmioty są narażone na wiele niebezpieczeństw, w
szczególności na następujące rodzaje ryzyka:

• ryzyko rynkowe - jest to ryzyko ceny i wolumenu aktywów znajdujących się w portfelu
kontraktów; może dotyczyć całego portfela kontraktów lub tylko wybranej oferty;

• ryzyko kredytowe - występujące w przypadku posiadania w portfelu kontraktów na
realizację których zostały zaciągnięte kredyty bankowe;

• ryzyko prawne i regulacyjne - wiąże się ze zmianą regulaminów rynku energii i praw
ustalających reguły gry rynkowej; podmioty rynku energii są niezwykle podatne na
ten typ ryzyka, a ze względu na strategiczny charakter tej branży gospodarki istnieje
duże niebezpieczeństwo manipulacji politycznych;

• ryzyko operacyjne - na rynku energii wiąże się ono z możliwością awarii technicznej
powodującej niemożność wyprodukowania lub dostarczenia energii elektrycznej;



2. Rynek energii elektrycznej 33

• ryzyko płynności rynku - związane z możliwością wystąpienia zaburzeń w danym
segmencie rynku energii; przykładem mało płynnego rynku jest rynek dnia następ-
nego giełdy energii elektrycznej, gdzie niewielka liczba uczestników rynku powoduje,
że jedna nietypowa oferta może zaburzyć ceny lub spowodować brak towaru na tym
rynku i tym samym zaburzyć jego przewidywalność.

Analiza i zarządzanie ryzykiem obejmuje identyfikację i pomiar oraz zrządzaniem ryzykiem.
Zarządzanie ryzykiem polega na eliminacji ryzyka mierzonego odpowiednią miarą. Metody
eliminacji ryzyka to: działania zapobiegawcze, transfer ryzyka, redukcja, kompensacja, ra-
cjonalizacja, retencja, podział i unikanie ryzyka [128].

Zarządzanie i optymalizacja portfela kontraktów jest procesem gospodarczym obejmują-
cym wycenę kontraktów, planowanie i optymalizację portfela oraz doprowadzenie do tech-
nicznej realizacji kontraktu zgodnie z procedurą obowiązującą na rynku energii. Czynno-
ści te wykonywane są przez wszystkie podmioty uczestniczące w konkurencyjnym rynku
energii. Optymalizacja portfela kontraktów, ze względu na wielokryterialność funkcji celu,
jest zagadnieniem nietrywialnym. Generalnie celem optymalizacji jest takie skonstruowanie
portfela, aby zagwarantować zakup i sprzedaż wymaganych ilości energii i przynieść jak
największy zysk z tych operacji przy jednoczesnym zachowaniu określonego poziomu ry-
zyka19. Funkcja celu będzie się różnić w szczegółach w zależności od kategorii podmiotu
handlowego np. specyficznym zagadnieniem dla wytwórców jest optymalne wykorzystanie
bloków produkcyjnych, zaś u odbiorców TPA występuje konieczność optymalnego pokrycia
zapotrzebowania. W przypadku pośredników może występować jednocześnie zarówno za-
gadnienie zakupu i sprzedaży energii w celu spekulacyjnym jak i pokrycia zapotrzebowania
odbiorców detalicznych. Z tego powodu zagadnienie optymalizacji nie może być genera-
lizowane i musi być rozpatrywane w kontekście specyfiki danego podmiotu. Zarządzanie
i optymalizacja portfela kontraktów jest ściśle powiązane z procesem analizy i zrządzania
ryzykiem.

Zgłaszanie kontraktów do Operatora Sieci Przesyłowej jest procesem technicznym wy-
maganym przez regulamin rynku, który mówi, że wszystkie transakcje muszą zostać zgło-
szone do OSP do godziny 11:00 w dniu porzedzającym dzień dostawy. Zgłoszenia, które
zawiera plany zakupy i sprzedaży we wszystkich transakcjach, na wszystkie godziny doby
dostawy z dokładnością do 1MWh, dokonują jego obie strony transakcji: kupująca i sprze-
dająca. Zgłoszenia są dokonywane drogą elektroniczną przez System Wymiany Informacji
na Rynku Energii (WIRE), który jest kanałem wymiany informacji pomiędzy OSP a uczest-
nikami rynku posiadającymi dostęp do sieci przesyłowej lub będącymi przedsiębiorstwami
obrotu w roli Operatora Handlowego. Podmioty korzystające z zasady TPA, nie zgłaszają
swoich kontraktów do OSP bezpośrednio, ale poprzez odpowiedniego Operatora Handlo-
wego, który jest zwykle Operatorem Sieci Rozdzielczej. OSP może przyjąć zgłoszenie w
całości, bądź ze zmianami lub nie przyjąć zgłoszenia z powodów technicznych albo pro-

19Szerzej o zagadnieniu optymalnego portfela kontraktów będzie mowa w rozdziale 6.
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ceduralnych. System WIRE służy także to przekazywania danych pomiarowych w sieci
przesyłowej oraz informacji rozliczeniowych za energię bilansującą.

Rozliczenia transakcji to bardzo istotny proces biznesowy w przedsiębiorstwie, który może
zdecydować o jego płynności finansowej. Brak efektywnych rozrachunków finansowych
może nawet doprowadzić do upadłości podmiotu. Pośrednik handlowy posiadający wła-
snych odbiorców realizuje następujące rozrachunki finansowe [148]:

• rozliczenia obrotu energią elektryczną (zakup i sprzedaż) na rynku hurtowym;

• kontrola rozliczeń za zakup i sprzedaż energii elektrycznej i opłat giełdowych na rynku
dnia następnego giełdy energii (stroną wystawiająca rozliczenie jest Giełda Energii);

• kontrola należności i zobowiązań w rozliczeniach z OSP (strona wstawiająca rozlicze-
nie) za sprzedaż i zakup energii bilansującej oraz za tranzyt energii siecią przesyłową;

• rozliczenia z podmiotami TPA na rynku lokalnym za zakup i sprzedaż energii;

• rozliczenia z podmiotami TPA na rynku lokalnym za przesyłanie energii i za energię
bilansującą pozycje kontraktowe podmiotów TPA;

• rozliczenie zakupu energii skojarzonej z produkcją ciepła oraz energii ze źródeł odna-
wialnych;

• rozliczenia za sprzedaż energii odbiorcom taryfowym.

Procesy rozliczeniowe wytwórców i odbiorców różnią się od tych przedstawionych powyżej,
jednak nie będą omawiane.

2.3.2 System informatyczny wspomagający obrót energią elektryczną

Model organizacyjno-informatyczny przedsiębiorstwa na rynku energii powinien zapewnić
efektywne uczestnictwo w rynku energii a ostatecznie maksymalizację zysków przedsię-
biorstwa przy zachowaniu racjonalnego poziomu ryzyka. Osiągane jest to przez niezawodną
obsługę procesów biznesowych przedstawionych w rozdziale 2.3.1. Proponowany system in-
formatyczny [71, 121, 147, 148, 153] do wspomagania udziału w rynku energii, posiada mo-
duły: prognozowania zapotrzebowania na energię i prognozowania cen, analizy i zarządzania
ryzykiem oraz zarządzania portfelem kontraktów (rys. 2.10). Moduły odpowiedzialne za re-
alizację procesów technicznych związanych z uczestnictwem energii zostały pominięte jako
nieistotne dla bieżących rozważań. Moduł prognozowania zapotrzebowania energetycznego
wykonuje prognozy zapotrzebowania na energię ilościowe na jeden rok, miesiąc, lub godzinę
na podstawie historycznych danych zużycia energii, historycznych danych czynników pogo-
dowych oraz prognoz przyszłych wartości czynników pogodowych wykonywanych przez
odpowiednie instytucje meteorologiczne. W rozdziale 5 zostanie szczegółowo omówione
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działanie modułu prognozowania krótkoterminowego; zostaną przedstawione metody pro-
gnozowania z zastosowaniem sieci neuronowych oraz wyniki eksperymentów. Drugim kom-
ponentem analitycznym systemu jest moduł odpowiadający za analizy i prognozowania ryn-
ków energetycznych. Moduł ten ma na celu przygotowanie odpowiednich raportów o zmia-
nach cen na poszczególnych segmentach rynku, wyliczenie zdefiniowanych indeksów ceno-
wych a także prognozowanie cen na podstawie historycznych danych o wolumenie i cenie
obrotu na poszczególnych rynkach. W rozdziale 5 przedstawiono eksperymenty progno-
zowania cen na rynku dnia następnego giełdy energii z zastosowaniem wielowarstwowej
sieci perceptronowej. Prognozy zapotrzebowania na energię, prognozy cen i analizy ryn-
ków, a przede wszystkim oferty kontraktów, są danymi niezbędnymi do stworzenia portfela
kontraktów. Moduł zarządzania portfelem kontraktów wspomaga ten proces i jest odpowie-
dzialny za rejestrowanie kontraktów oraz tworzenie i optymalny dobór portfela kontraktów.
Optymalny portfel jest wybierany na podstawie odpowiedniego kryterium np. maksymaliza-
cji przychodu i minimalizacji ryzyka. Moduł analizy i zarządzania ryzykiem odpowiada za
pomiar ryzyka portfela kontraktów, a także za pomiar ryzyka prognoz. Szerzej o pomiarze
ryzyka i optymalnym portfelu kontraktów jest powiedziane w rozdziale 6.

Rysunek 2.10: System wspomagający obrót energią.

2.4 Podsumowanie

W rozdziale przedstawiono strukturę i procesy gospodarcze polskiego, zreformowanego
rynku energii elektrycznej, a także proces legislacyjny i plany tworzenia jednolitego rynku
europejskiego. Na koniec omówiono procesy gospodarcze zachodzące u pośrednika w ob-
rocie energią elektryczną i zaproponowano system informatyczny, który wspomaga uczest-
nictwo rynku energii elektrycznej. W dalszych częściach rozprawy będą omawiane moduły
tego systemu realizujące prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną, progno-
zowanie cen na giełdzie energii oraz analizę i zarządzanie ryzykiem.



Rozdział 3

Elementy inteligentnych systemów
obliczeniowych

3.1 Wprowadzenie

Obliczenia inteligentne, albo stosując dokładne tłumacznie inteligencja obliczeniowa, jest
obszarem nauki, który zajmuje się rozwijaniem inteligentnych algorytmów obliczeniowych.
Historycznie wyróżnia się trzy podstawowe obszary inteligentnych obliczeń: sieci neuro-
nowe, zbiory rozmyte oraz algorytmy ewolucyjne (rys. 3.1). W rozdziale zostaną przed-
stawione tylko niektóre sieci neuronowe, gdyż nie jest intencją autora dokładne opisywanie
wszystkich znanych inteligentnych obliczeń, a jedynie przedstawienie tych, które będą miały
lub mogą mieć zastosowanie w eksperymentach zaprezentowanych w dalszych rozdziałach
rozprawy.

Rysunek 3.1: Podstawowe metody obliczeń inteligentnych [133].

Sztuczne sieci neuronowe powstały jako dalece uproszczony model systemu nerwowego,
ich rozwój został zapoczątkowany sformułowaniem modelu sztucznego neuronu w 1943
roku przez McCullocha i Pittsa, a pierwszy komercyjny neurokomputer powstał na Uni-
wersytecie Stanforda w 1960 roku. Była to sieć Madaline1 złożona z liniowych neuronów
Adaline2 uczona metodą Widrowa-Hoffa3. Model neuronu, nazwany perceptronem prostym

1Multiple Adaline (ang.) - wielokrotny Adaline.
2Adaline - Adaptive Linear Neuron (ang.) - Liniowy Neuron Adaptacyjny.
3Metoda jest znana także pod nazwą reguła delta, istnieją jej późniejsze modyfikacje Madaline II i Mada-

line III [95, 157, 168].

36



3. Elementy inteligentnych systemów obliczeniowych 37

lub jednowarstwową siecią perceptronową, zaproponował w 1958 roku Frank Rosenblatt, a w
1962 roku opublikował dowód zbieżności algorytmu uczenia tej sieci. Rozwój sieci neurono-
wych został zatrzymany pod wpływem książki „Perceptrons“ autorstwa Marvina Minskyego
i Seymoura A. Paperta opublikowanej w 1969 roku, w której wykazano, że ówczesne sieci
neuronowe nie potrafią rozwiązać problemu XOR4. Po tym wydarzeniu świat nauki zapo-
mniał na pewien czas o sztucznych sieciach neuronowych. Dopiero w 1982 John J. Hopfield
opublikował artykuły o sieci rekurencyjnej nazwanej od jego nazwiska siecią Hopfielda, a
Teuvo Kohonen przedstawił samoorganizującą się mapę cech nazywaną obecnie siecią Ko-
honena. Znaczący przełom nastąpił w 1986 roku, kiedy to David E. Rumelhart, Geoffrey E.
Hilton i Ronald J. Williams rozwinęli ideę algorytmu wstecznej propagacji błędu dla wielo-
warstwowej sieci perceptronowej, którego idea pierwotnie została opracowana w 1974 roku
przez Paula Werbosa. Wydarzenia te zapoczątkowały dynamiczny rozwój sieci neurono-
wych, powstało szereg praktycznych zastosowań, a same sieci zadomowiły się w programach
nauczania na uczelniach wyższych. Warto wspomnieć jeszcze o powstaniu w 1990 roku sieci
o radialnych funkcjach bazowych [34, 95, 97, 117, 131, 132, 133, 157, 158, 168, 169, 187].

Zbiory rozmyte i logika rozmyta jest dziedziną sztucznej inteligencji, w której próbuje się
dokonać opisu rzeczywistości za pomocą pojęć nieprecyzyjnych, subiektywnych, zbliżonych
do sposobu opisu świata i rozumowania używanego przez człowieka. W przeciwieństwie do
obliczeń neuronowych nie używa się precyzyjnych wartości liczbowych, lecz zbiorów, liczb
i reguł rozmytych. Pojęcie zbioru rozymtego zostało wprowadzone przez Lotfi A. Zadeha
w 1965 roku, co zapoczątkowało rozwój logiki rozmytej. Obecnie znane są zbiory roz-
myte typu 1, ze stopniem przynależności do zbioru rozymtego będącym liczbą rzeczywistą,
oraz zbiory rozmyte typu 2, w których stopień przynależności jest także rozmyty. W wy-
niku połączenia koncepcji logiki rozmytej i sieci neuronowych powstały sieci neuronowo
- rozmyte, ich głównymi przedstawicielami są systemy typu Mamdaniego i Takagi-Sugeno
[133, 157, 158, 182].

Algorytmy ewolucyjne naśladują proces ewolucji. Środowisko naturalne jest miejscem
gdzie przebiegała i przebiega ewolucja, natomiast dla metod ewolucyjnych takim środowi-
skiem są maszyny obliczeniowe. Odróżnia się metody ewolucyjne od algorytmów genetycz-
nych, które są metodami optymalizacji wykorzystującymi operatory genetyczne. Rozpoczę-
cie badań nad programowaniem ewolucyjnym rozpoczęło się w roku 1966, kiedy to Law-
rence Fogel dowiódł doświadczalnie, że automaty mogą nauczyć się wyrażeń nieznanego
języka. Powstanie idei strategii ewolucyjnych zawdzięcza się eksperymentom prowadzonym
przez Ingo Rechenberga, który zaproponował mutację biologiczną i losowe zmiany parame-
trów definiujących obiekty oraz Hansa-Paula Schewefela, który sprawdzał je w praktyce. W
1975 roku John Holland stworzył podstawy matematyczne dla klasycznego algorytmu ge-
netycznego z reprezentacją binarną i dalej następuje rozwój nowej dziedziny inteligentnych
obliczeń. Duży wkład w rozwój algorytmów genetycznych wniosły praktyczne opracowa-
nia, niektóre z nich to: J.D. Bagley stworzył w 1967r. środowisko programów grających (gra

4Exclusive OR (ang.) - Alternatywa wykluczająca.
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w sześć pionków); R.S. Rosenberg w 1967r. zastosował algorytmy genetycznej do rozwią-
zywaniem pierwiastków równań; De Jong w 1975 przedstawił zastosowania w optymalizacji
[24, 70, 127, 157, 158, 182].

Podstawowym nośnikiem informacji w algorytmie genetycznym jest populacja osobników
znajdująca się w środowisku, które definiuje rozwiązywany problem. Populacja osobników
zmienia się w kolejnych iteracjach algorytmu (odpowiada to jednemu pokoleniu istot żywych
w środowisku naturalnym) za sprawą operacji reprodukcji (przekazanie materiału genetycz-
nego potomkom), operacji genetycznych (mutacja i krzyżowanie) oraz selekcji. Każdy z
osobników jest oceniany w zakresie przystosowania do środowiska za pomocą funkcji przy-
stosowania, która może być stała lub zmienna w czasie trwania ewolucji. Cechy charakte-
rystyczne osobnika populacji nazywa się jego fenotypem; fenotyp poruszający się w prze-
strzeni rozwiązań pozwala na ocenę przystosowania danego osobnika do środowiska. Jest
on określany na podstawie genotypu osobnika składającego się z chromosomów, z których
co najmniej jeden jest fenotypem. Chromosom natomiast jest złożony z genów będących
obiektami elementarnymi [24, 127, 157, 158, 182].

3.2 Sztuczne sieci neuronowe

3.2.1 Wybrane zagadnienia neurobiologii

System nerwowy

Organizm biologiczny, aby spełniać nawet podstawowe funkcje życiowe, musi posiadać sys-
tem wymiany informacji pomiędzy komórkami, a w szerszym ujęciu pomiędzy organami. U
zwierząt o wyższym stopniu rozwoju ewolucyjnego na taki system informacyjny składają się
systemy: nerwowy i hormonalny. System immunologiczny pełni również funkcje informa-
cyjne. Najbardziej interesujący dla dalszej dyskusji jest system nerwowy, na który składają
się trzy podsystemy [95, 135, 146]:

• ośrodkowy (centralny) system nerwowy - stanowią go mózg i rdzeń kręgowy, które
przetwarzają i analizują informacje;

• obwodowy system nerwowy - system komunikacyjny, odpowiedzialny za przesyłanie
informacji z receptorów do systemu centralnego oraz sygnałów sterujących od sys-
temu centralnego do efektorów, które odpowiadają za wykonanie rozkazów np. ruch
mięśni;

• autonomiczny system nerwowy - koordynuje pracą narządów wewnętrznych odpowie-
dzialnych za procesy wegetatywne; jak wynika z nazwy jest on niezależny od innych
systemów i nie można nim kierować z poziomu świadomości.
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Komórka nerwowa

Około sto lat temu Santiago Ramón y Cajal odkrył, że system nerwowy nie stanowi struktury
ciągłej, lecz zbudowany jest z komórek nerwowych (neuronów). Ciało neuronu (rys. 3.2a),
zwane somą lub perikarionem, zawiera wewnątrz jądro komórkowe. Z jednej strony ciała
neuronu, ze wzgórka aksonu, wychodzi włókno nerwowe zwane aksonem o długości rzędu
kilku centymetrów. Akson może posiadać wiele odnóg zakończonych kolbkami synaptycz-
nymi. Z drugiej strony neuronu wychodzą wypustki zwane dendrytami rozgałęziające się na
wszystkie strony. Włókna nerwowe (aksony) są wyjściami sygnałów z komórki neuronowej,
zaś dendryty zbierają sygnały wejściowe. Komórka nerwowa otoczona jest błoną komór-
kową, a jedynym punktem wymiany informacji z innymi neuronami jest połączenie kolbki
aksonu z dendrytem lub ciałem komórki nazywanej synapsą. Sygnał, którym jest impuls
chemiczno - elektryczny (tzw. potencjał czynnościowy) o amplitudzie 100mV, czasie trwa-
nia około 1ms i prędkości dochodzącej do 120m/s, aby przedostać się z jednego neuronu do
drugiego, musi pokonać połączenie synaptyczne, które stanowi w rzeczywistości niewielka
szczelina synaptyczna. Gdy sygnał dociera do zakończenia synaptycznego, wydziela ono
substancję chemiczną, zwaną neuroprzekaźnikiem, który pokonuje szczelinę synaptyczną i
dociera do drugiego neuronu, czyli do jednego z dendrytów lub do samego ciała neuronu.
Zakończenia synaptyczne dzielą się na pobudzające i hamujące. Taki podział wynika z faktu,
iż synapsy pobudzające wydzielają neuroprzekaźnik, który pobudza następny neuron do wy-
słania nowego sygnału wzdłuż aksonu, zaś synapsy hamujące wydzielają neuroprzekaźnik,
który hamuje pobudzenie następnego neuronu. Jeżeli działanie wszystkich aktywnych w
danej chwili synaps pobudzających jest większe od działania wszystkich aktywnych synaps
hamujących o pewną krytyczną wielkość, kolejny neuron wysyła sygnał [95, 135, 146].

a) biologiczny b) sztuczny

Rysunek 3.2: Model biologicznego [146] i model sztucznego neuronu [157].
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Mózg człowieka

Komórki nerwowe nie rozmnażają się ani nie regenerują się, dlatego organizmu od chwili
narodzin posiada całkowity ich zapas na całe życie. Człowiek w chwili urodzenia posiada
około 1018 komórek nerwowych, z których część jest od razu zorganizowana w sieci i od-
powiada za podstawowe umiejętności jakie posiada noworodek oraz umożliwia zdolność
uczenia się. Proces uczenia się polega na tworzeniu połączeń pomiędzy neuronami czyli
organizowaniu ich w sieci, które są zlokalizowane w mózgu. W mózgu dorosłego człowieka
znajduje się około 1011 miliardów komórek nerwowych między którymi występuje około
1015 połączeń. Odpowiadają one za funkcje inteligencji, emocji, pamięci i zdolności twór-
czych. Mózg człowieka dzieli się na kresomózgowie i móżdżek. W kresomózgowiu można
wyróżnić półkulę prawą i lewą a ponadto płat czołowy i potyliczny oraz płaty ciemieniowe i
skroniowe. Zewnętrzna, względnie cienka warstwa móżdżka i kresomózgowia o szarym za-
barwieniu zwana jest korą móżdżka i korą kresomózgowia. Na wewnętrzną warstwę białej
substancji składają się długie włókna nerwowe, za pomocą których komunikują się poszcze-
gólne części mózgu. Za poszczególne funkcje człowieka odpowiadają różne części kory
mózgowej [95, 135, 146, 168]:

• część pierwszorzędowa zawiera korę wzrokową, korę słuchową i korę czuciową od-
powiadające za zmysły wzroku, słuchu i dotyku oraz korę ruchową, która koordynuje
ruchy poszczególnych części ciała (jest jeszcze kora węchowa, lecz o jej działaniu
współczesna neurologia wie bardzo mało);

• część drugorzędowa, która przetwarza informacje zebrane z pierwszorzędowych czę-
ści kory mózgowej odpowiadających za odbiór bodźców zmysłowych, tworząc plany
ruchu przesyłane z powrotem do części pierwszorzędowej, gdzie w korze ruchowej są
tłumaczone na bezpośrednie instrukcje dla mięśni;

• część trzeciorzędową, gdzie zachodzą procesy najbardziej abstrakcyjne, analiza in-
formacji pochodzących z różnych ośrodków zmysłowych, zapamiętywane są dane,
tworzony obraz świata zewnętrznego, formułowana i rozumiana mowa.

Oczywiście budowa mózgu człowieka, jak też całego systemu nerwowego, jest o wiele bar-
dziej skomplikowana, jednakże nie jest to tematem tej pracy, dlatego zainteresowanych od-
syła się do fachowej literatury z zakresu neurobiologii.

3.2.2 Model sztucznego neuronu

Sztuczny neuron jest matematycznym, uproszczonym modelem komórki nerwowej, który
podobnie jak jego biologiczny odpowiednik, rozpatruje się jako przetwornik sygnałów (rys.
3.2b). Sygnały wejściowe x0, ..., xN są „ważone” (mnożone) przez współczynniki wag
w0, ..., wN , a następnie sumowane w bloku sumowania

∑
. Sygnał progu aktywacji x0 = −1
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i waga progu aktywacji w0 określają strefę nieczułości neuronu, tzn. barierę jaką musi po-
konać neuron, aby wysłać sygnał wyjściowy. Sygnał ϕ wychodzący z bloku sumowania
(3.1) poddawany jest dalszemu przetwarzaniu przez blok aktywacji neuronu f , w wyniku
czego otrzymuje się wielkość wyjściową neuronu y (3.2). Blok sumowania odpowiada ją-
dru komórki neuronu biologicznego, a funkcja aktywacji oddaje jego właściwości, natomiast
sygnał wyjściowy odpowiada sygnałowi jaki jest wysyłany poprzez akson do dendrytów in-
nych neuronów. Sygnał wyjściowy sztucznego neuronu jest wyznaczany następująco:

ϕ =
N∑

i=0

wiui (3.1) y = f(ϕ) (3.2)

Istotnym elementem neuronu jest jego funkcja aktywacji f(ϕ), ponieważ decyduje o jego
charakterze: liniowy - nieliniowy, ciągły - dyskretny. W najprostszym modelu, sformu-
łowanym w 1943 roku przez McCullocha i Pittsa, neuron był aktywowany jeżeli suma ϕ

przekroczyła pewien poziom ϕh

y(ϕ) =

{
1 gdy ϕ > ϕh

0 gdy ϕ ≤ ϕh

(3.3)

Tak sformułowany neuron nie miał zastosowania praktycznego, ale był początkiem badań
nad sztucznymi sieciami neuronowymi. W 1958 roku Frank Rosenblatt zaproponował jedno-
warstwową sieć neuronową nazwaną perceptronem prostym, który posiadał warstwę wej-
ściową i wyjściową. Funkcją aktywacji perceptronu była funkcja skoku jednostkowego (3.4)
lub funkcja bipolarna signum (3.5) (rys. 3.3a,b).

y(ϕ) = 1 (ϕ) =

{
1 gdy ϕ > 0

0 gdy ϕ ≤ 0
(3.4) y(ϕ) = sgn(ϕ) =

{
1 gdy ϕ > 0

−1 gdy ϕ ≤ 0
(3.5)

Pochodna tych funkcji ma postać

y′(ϕ) =

{
0 gdy ϕ 6= 0

brak gdy ϕ = 0

Najczęściej obecnie stosowaną funkcją aktywacji w sieciach perceptronowych jest funkcja
sigmoidalna unipolarna (rys. 3.3e)

y(ϕ) =
1

1 + e−βϕ
(3.6)

lub bipolarna (rys. 3.3f)

y(ϕ) = tgh(βϕ) =
eβϕ − e−βϕ

eβϕ + e−βϕ
(3.7)
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gdzie β jest parametrem i jeżeli β → ∞ to y(ϕ) → 1(ϕ) w przypadku funkcji unipolarnej
(3.6) oraz jeżeli β →∞ to y(ϕ) → sgn(ϕ) w przypadku funkcji bipolarnej (3.7). Przyczyną
popularności tych funkcji aktywacji jest łatwość obliczenia pochodnych, które wynoszą:

y′(ϕ) = β · y(ϕ) · (1− y(ϕ)) (3.8)

dla funkcji unipolarnej (3.6);
y′(ϕ) = β · (1− y2(ϕ)) (3.9)

dla funkcji bipolarnej (3.7). Ze względu na rodzaj funkcji aktywacji wyróżniamy neu-
rony liniowe i nieliniowe. Sieci neuronowe zbudowane z neuronów o nieliniowej funkcji
aktywacji nazywa się sieciami nieliniowymi. Wśród funkcji o charakterze liniowym wy-
różnia funkcje proporcjonalne liniowe (3.10) i liniowe z nasyceniem (3.11) (rys. 3.3c,d)
[95, 132, 131, 157, 158, 168, 169].

y = kϕ, gdziek ∈ < (3.10) f(ϕ) =





1 gdy ϕ > 1

−1 gdy ϕ < −1

kϕ gdy |ϕ| ≤ 1

(3.11)

a) funkcja skoku jednostkowego b) funkcja signum

c) funkcja liniowa d) funkcja linowa bipolarna z nasyceniem

e) funkcja sigmoidalna unipolarna f) funkcja sigmoidalna bipolarna

Rysunek 3.3: Przykłady funkcji aktywacji neuronu.
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3.2.3 Wielowarstwowa sieć perceptronowa

Budowa i symulacja sieci

Sieć wielowarstwową tworzą neurony ułożone w warstwach ukrytych i wyjściowej, przy
czym zazwyczaj stosuje się jedną lub dwie warstwy ukryte lub tylko warstwę wejściową
i wyjściową5, przy czym warstwa wejściowa nie zawiera neuronów, lecz stanowi jedynie
wejścia sygnałów do sieci. Neurony w danej warstwie nie są połączone ze sobą, ważone
połączenia występują pomiędzy neuronami sąsiadujących warstw np. neuron Nk

i (i − ty

w warstwie k − tej) jest połączony ze wszystkim neuronami warstwy następnej k + 1 i
poprzedniej k − 1 o ile takie warstwy występują (rys. 3.4).

Rysunek 3.4: Schemat wielowarstwowej sieci perceptronowej [157] posiadającej warstwę
wejściową, dwie warstwy ukryte neuronów i warstwę wyjściową neuronów.

Przepływ informacji następuje tylko w jednym kierunku: od warstwy wejściowej do warstwy
wyjściowej. Sygnały wejściowe

x(t) = [x0(t), x1(t), ..., xL0(t)]
T (3.12)

gdzie: t = 1, 2, ... jest dyskretnym czasem, a L0−liczbą wejść w warstwie wejściowej, są
podawane na pierwszą warstwę ukrytą neuronów. Neuron Nk

i (i−ty w warstwie k−tej) ma
Nk−1 wejść, zatem sygnał wejściowy neuronu Nk

i jest powiązany z sygnałem wyjściowym
neuronów warstwy k − 1 w następujący sposób:

x
(k)
i (t) =





xi(t) dla k = 1

y
(k−1)
i (t) dla k = 2, ..., K

x
(k)
0 (t) dla i = 0, k = 1, ..., K

(3.13)

przy czym k = 1, ..., K oznacza kolejne warstwy, a K jest maksymalną liczbą warstw sieci.

5Problem doboru architektury sieci jest przedstawiony szerzej w rozdziale 3.2.3 na następnej stronie.
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Jeżeli wektor wag związanych z neuronem Nk
i zostanie zapisany jako:

wk
i (t) =

[
wk

i,0(t), wk
i,1(t), ...,wk

i,Lk−1
(t)

]T

(3.14)

gdzie: k = 1, ...,K, i = 1, ...,Lk, to wagi neuronów warstwy k tworzą macierz wag Wk.
Sygnał wyjściowy neuronu Nk

i w chwili t− tej, dla t = 1, 2, ... jest określony jako:

ϕ
(k)
i (t) =

Lk−1∑
j=0

w
(k)
ij (t)x

(k)
j (t) (3.15)

y
(k)
i (t) = f

(
ϕ

(k)
i (t)

)
(3.16)

zaś sygnał wyjściowy całej k − tej warstwy sieci wynosi

y(k)(t) = f
(
x(k)(t) ·W(k)(t)

)
(3.17)

i przepływając przez kolejne warstwy sieci osiąga warstwę wyjściową, stając się jednocze-
śnie sygnałem wyjściowym całej sieci [95, 131, 132, 157, 158, 168, 187].

Problem doboru architektury sieci perceptronowej

Uniwersalny aproksymator. Wielowarstwowa sieć perceptronowa dokonuje przekształ-
cenia wielowymiarowego zbioru wektorów wejściowych x ∈ RN w zbiór wektorów wyj-
ściowych y ∈ RM dokonując aproksymacji pewnej liniowej bądź nieliniowej funkcji. Mówi
się, że sieć perceptronowa jest uniwersalnym aproksymatorem, ponieważ potrafi aproksy-
mować dowolnie złożony problem z dowolną dokładnością. Jakość aproksymacji jest za-
leżna od ilości elementów aproksymujących, czyli od neuronów, które są ułożone w war-
stwach sieci. Stąd projektowanie architektury sieci perceptronowej polega na określeniu
ilości warstw sieci oraz ilości neuronów w każdej z nich. Najmniejsza z możliwych sieci po-
siada warstwę wejściową (rozdzielacz sygnałów) i warstwę wyjściową z jednym neuronem.
Udowodniono6, że sieć z jedną warstwą ukrytą neuronów może aproksymować z dowolną
dokładnością funkcję składającą się ze skończonego zbioru punktów, określoną na zwar-
tym zbiorze i ciągłą. W przypadku rozwiązywania problemu, w którym występuje funkcja
przedziałami ciągła, nie spełniająca powyższych warunków, stosuje się sieć z dwoma war-
stwami ukrytymi. Stąd wynika, że stosowanie więcej niż dwie warstwy ukryte, nie poprawi
zdolności sieci do uczenia się, a jedynie zwiększy nakład obliczeniowy podczas treningu.
Poza doborem ilości warstw sieci ważnym problemem jest określenie ilości neuronów w po-
szczególnych warstwach. Zbyt mała liczba neuronów będzie skutkowała brakiem zdolności
odpowiedniego dopasowania się sieci do problemu, natomiast zbyt duża ich ilość, spowoduje
wydłużenie procesu uczenia, powstanie wielu minimów lokalnych oraz, co najistotniejsze,

6Mówi o tym twierdzenie Kołmogorowa, które można znaleźć w literaturze np. [102].
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groźbę utraty zdolności do generalizacji problemu, co oznacza, że sieć nauczy się dokład-
nie odtwarzać problemy z dziedziny zbioru uczącego, ale nie będzie zdolna do rozwiązania
nowego, nieznanego jeszcze problemu np. wykonania prognozy na podstawie nieznanych
wcześniej danych wejściowych [102, 131].

Praktyka. Według twierdzenia Kołmogorowa wystarczające jest, aby sieć neuronowa po-
siadała 2LK − 1 neuronów ukrytych przy LK wyjściach sieci. W rzeczywistości optymalna
architektura sieci często bywa inna, niż mówi to ta teoria [131]. Dobór ilości neuronów jest
zazwyczaj dokonywany eksperymentalnie; istnieje szereg zalecanych dobrych praktyk i me-
tod projektowania architektury sieci perceptronowej. Zaleca się, aby ilość neuronów w ko-
lejnych warstwach dawała postęp geometryczny, przyczym o ilości neuronów w warstwach
wejściowej i wyjściowej decyduje rozwiązywany problem tzn. rozmiar wektora wejścio-
wego ze zbioru danych uczących [118, 187]. Architekturę sieci można określić procedurą
walidacji krzyżowej7, gdzie jest wybierana optymalna sieć z pewnego założonego a priori

zbioru rozwiązań i wybierana ta, która zapewnia najlepszą generalizację problemu. W meto-
dzie wzrostu poszukiwania optymalnej architektury rozpoczyna się od sieci z możliwie małą
ilością warstw i neuronów, a następnie stopniowo odbudowuje się sieć, badając odpowiedni
błąd sieci dla każdego przypadku. Wielokrotny trening sieci dla różnych konfiguracji po-
woduje, że metoda jest kosztowna obliczeniowo, a także może być wybrana sieć, która zbyt
wiernie odwzorowuje zbiór uczący przy jednoczesnej utracie zdolności do generalizacji pro-
blemu [58]. Odwrotnym podejściem niż metoda wzrostu jest zastosowanie technik redukcji
sieci, gdzie punktem startowym poszukiwań jest sieć o architekturze dostatecznej lub nad-
miarowej dla danego problemu. Następnie wykonywana jest redukcja warstw ukrytych lub/i
połączeń synaptycznych pomiędzy neuronami [58]. Usuwanie połączeń synaptycznych jest
stosowane w metodach analizy wrażliwości, które polegają na tym, że za pomocą miary ja-
kości architektury sieci, badany jest wpływ usunięcia danego połączenia synaptycznego na
jakość sieci (inaczej mówiąc badana jest wrażliwość danego połączenia). Jeżeli wszystkie
połączenia synaptyczne danego neuronu zostaną usunięte, to tym samym usuwany jest cały
neuron z sieci. Najpopularniejszym algorytmem w tej kategorii jest algorytm OBD8[131].
Następną metodą dostosowywania architektury sieci jest zastosowanie funkcji kary, gdzie
karane (usuwane) są nadmiarowe połączenia synaptyczne, czyli te, które posiadają wagi
o znikomej wartości oraz karane są neurony, których wyjścia nie ulegają zmianie podczas
procesu uczenia [58, 131]. Architektura sieci może być ustalana za pomocą algorytmu gene-
tycznego. Dzieje się to w ten sposób, że architektury sieci są reprezentowane przez chromo-
somy, z których powstają nowe osobniki dzięki mutacji i krzyżowaniu [58]. Także algorytm
symulowanego wyżarzania jest przydatny do określenia budowy sieci [132]. W algorytmie
tym wstępuje parametr określający temperaturę układu, który maleje w miarę minimalizacji
jego energii, czyli doboru optymalnej architektury sieci [58, 132].

7Procedury walidacji krzyżowej są omówione w rozdziale 4.3.2 na stronie 90.
8Optimal Brain Damage (ang.)



3. Elementy inteligentnych systemów obliczeniowych 46

Określanie właściwości neuronu. Klasa rozwiązywanego problemu determinuje właści-
wości neuronu takie jak liniowość i ciągłość. Zasadniczo do rozwiązania problemu linio-
wego wystarczające są neurony z liniową funkcją aktywacji. W przypadku problemów nie-
liniowych stosuje się nieliniowe funkcje aktywacji; zazwyczaj są to funkcje sigmoidalne.
Jeżeli jest to funkcja unipolarna to zbiór danych musi być znormalizowany9 do przedziału
(0, 1), a w przypadku funkcji bipolarnej do przedziału (−1, 1). Współczynniki nachylenia
funkcji aktywacji są określane doświadczalnie, lub przyjmuje się β = 1 [58, 118, 131, 132,
182].

Podstawowy algorytm wstecznej propagacji błędu

Perceptron prosty. W 1958 roku Frank Rosenblatt zaproponował jednowarstwową sieć
neuronową nazwaną perceptronem prostym. Sieć posiadała tylko warstwę wejściową i wyj-
ściową, a funkcją aktywacji neuronu była funkcja skoku jednostkowego (3.4) lub funkcja
signum (3.5). W roku 1962 Rosenblatt sformułował twierdzenie mówiące o tym, że je-
żeli istnieje wektor wag w, za pomocą którego perceptron odwzorowuje poprawnie zbiór
wektorów wejściowych X na odpowiedni zbiór wartości oczekiwanych na wyjściu y, to
istnieje metoda uczenia, która gwarantuje zbieżność do wektora wag w. Proces uzyskania
odpowiedniego wektora w zwany procesem uczenia, jest równoważny optymalizacji metodą
największego spadku [95].

Algorytm w teorii. W 1986 David E. Rumelhart, Geoffrey E. Hilton i Ronald J. William
opracowali algorytm wstecznej propagacji błędu dla wielowarstwowej sieci perceptronowej.
Uczenie sieci perceptronowej odbywa się z nauczycielem, którym jest para wzorców uczą-
cych {x, d}, gdzie d jest oczekiwaną odpowiedzią na impuls wejściowy x (rys. 3.5).

Rysunek 3.5: Trening z nauczycielem [146].

W pierwszym etapie następuje analiza sieci neuronowej o zwykłym kierunku przepływu
informacji (od warstwy wejściowej do warstwy wyjściowej). Na wejście w sieci jest po-
dawany wzorzec uczący x, który jest elementem zbioru uczącego X. Dokonując symulacji
sieci tzn. wyznaczając wyjścia poszczególnych neuronów wg zależności (3.15) i (3.16), roz-
poczynając od pierwszej warstwy, poprzez kolejne aż do wyjściowej, uzyskuje się sygnały

9Szerzej o normalizacji jest mowa w rozdziale 4.3.1 na stronie 88.
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wyjściowe sieci y. Porównując uzyskane wyjście sieci z sygnałem wzorcowym d wyznacza
się błąd dopasowania odpowiedzi sieci do wzorca, stosując miarę:

E(t) =

LK∑
i=1

(
di − y

(K)
i (t)

)2

(3.18)

gdzie LK jest liczbą neuronów wyjściowych. Drugi etap treningu polega na utworzeniu sieci
wstecznej propagacji poprzez odwrócenie kierunku przepływu sygnału, zastąpieniu funkcji
aktywacji przez ich pochodne, a także przyłożeniu na byłym wyjściu (obecnie wejściu) sieci
wymuszenia w postaci błędu dopasowania sieci do wzorca. Sieć jest uczona adaptacyjnie
poprzez stopniowe korygowanie wag według reguły najszybszego spadku, tak aby minima-
lizować błąd (3.18). Według tej reguły wagi są korygowane z pewnym krokiem η w kierunku
wyznaczonym przez pochodną funkcji kosztu:

w
(k)
ij (t + 1) = w

(k)
ij (t) + η · g(k)

i (t) (3.19)

gdzie gradient

g
(k)
i (t) =

∂E(t)

∂w
(k)
ij (t)

(3.20)

jest kierunkiem poszukiwania minimum funkcji celu, a w
(k)
ij jest wagą łączącą i− ty neuron

z warstwy k− tej z j− tym neuronem z warstwy k−1. Pochodną cząstkową można zapisać
następująco :

∂E(t)

∂w
(k)
ij (t)

=
∂E(t)

∂y
(k)
i (t)

· ∂y
(k)
i (t)

∂w
(k)
ij (t)

=
∂E(t)

∂y
(k)
i (t)

· x(k)
j (t) (3.21)

przyjmując

δ
(k)
i (t) = −1

2
· ∂E(t)

∂y
(k)
i (t)

(3.22)

otrzymuje się
∂E(t)

∂w
(k)
ij (t)

= −2 · δ(k)
i (t) · x(k)

j (t) (3.23)

i w rezultacie korekta wag ma postać:

w
(k)
ij (t + 1) = w

(k)
ij (t) + 2 · η · δ(k)

i (t) · x(k)
j (t) (3.24)

Równanie (3.24) przedstawia klasyczną postać algorytmu wstecznej propagacji błędu. Błąd
δ
(k)
i (t) dla każdego neuronu z warstwy wyjściowej sieci wynosi:

δ
(K)
i (t) = −1

2
· ∂E(t)

∂y
(K)
i (t)

= −1

2
· ∂

∑LK

i=1(di − y
(K)
i (t))2

∂y
(K)
i (t)

= ε
(K)
i (t) · y′(ϕ(K)

i (t)) (3.25)

gdzie ε
(K)
i (t) = di−y

(K)
i (t) jest błędem dopasowania wyjścia sieci do wzorca. Sygnał wzor-

cowy jest znany tylko dla wyjść sieci, więc nie ma możliwości bezpośredniego wyznaczenia
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tych błędów dla wyjść neuronów w warstwach ukrytych. Problem ten został rozwiązany
przez zastosowanie wstecznej propagacji błędu. Błędy δK

i (t) z warstwy wyjściowej są pro-
pagowane poprzez odpowiednie wagi do neuronów z warstw ukrytych, kolejno od wyjścia
do wejścia [131, 132, 157, 158, 187]:

δ
(k)
i (t) = ε

(k)
i (t) · f ′

(
ϕ

(k)
i (t)

)
(3.26)

gdzie:

ε
(k)
i (t) =

{
di(t)− y

(k)
i (t) dla k = K∑Lk+1

m=1 δ
(k+1)
m (t) · w(k+1)

mi (t) dla k = 1, 2, ..., K − 1
(3.27)

Algorytm w praktyce. Trening sieci odbywa się poprzez wielokrotną prezentację wzor-
ców uczących ze zbioru treningowego i korektę wag według zależności (3.24), przy czym
korekta może odbywać się po każdej prezentacji wzorca uczącego lub może być wykony-
wana skumulowana korekta wynikająca z poprawek obliczonych dla wszystkich wzorców ze
zbioru uczącego. Szczegółowy praktyczny algorytm składa się z następujących elementów
[58, 74, 95, 117, 130, 131, 132, 157, 158, 168, 169, 187]:

1. Inicjalizacja sieci: utworzenie architektury sieci, losowanie wag sieci,
t = 0, epoka = 0.

2. Wykonanie jednej epoki treningu:

(a) losowanie bez powtórzeń wzorca uczącego {x(t), d(t)} ze zbioru uczącego X;

(b) symulacja sieci dla wzorca {x(t), d(t)} dająca sumy ϕ(k)(t) (3.15) wyjścia
y(k)(t) (3.16) wszystkich neuronów;

(c) wsteczna propagacja błędu, dla każdego neuronu wyznaczane są błędy ε(k)(t)

(3.27) δ(k)(t) (3.26);

(d) wyznaczenie nowych wag poszczególnych neuronów zgodnie z regułą (3.24) (w
tym punkcie może nie następować modyfikacja wag, a jedynie obliczenie sku-
mulowanych poprawek wag - wtedy modyfikacja wag jest wykonywana po wy-
konaniu całej epoki treningu);

(e) jeżeli są wzorce do losowania w zbiorze X to:

i. następuje powrót do pkt (a), t = t + 1

ii. w przeciwnym wypadku następuje koniec epoki treningu i wykonywany jest
pkt 3.

3. Sprawdzenie warunku zatrzymania algorytmu:

(a) obliczenie błędu treningu sieci np. SSE określonego zależnością (3.28);
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(b) jeżeli błąd treningu sieci osiągnął założony poziom lub ilość epok została wy-
czerpana to:

i. zakończ trening,

ii. w przeciwnym wypadku i idź do pkt. 2., epoka = epoka + 1, t = 0.

Współczynnik uczenia

Współczynnik uczenia η decyduje o długości kroku minimalizacji w kierunku wyznaczonym
przez gradient (3.20). Krok zbyt duży spowoduje, że algorytm może nie znaleźć minimum,
ale krok zbyt mały będzie skutkował długim czasem podążania w kierunku minimum funkcji
celu. Istnieje kilka metod wyznaczania optymalnej wartości tego parametru. Najprostsze jest
przyjęcie współczynnika uczenia o stałej wartości dla całego procesu uczenia dobieranego
do każdego problemu eksperymentalnie. Praktyka wskazuje, że współczynnik uczenia może
przybierać wartości z przedziału η ∈ 〈0.001, 10〉 [187]. Zasadniczo współczynnik η stosuje
się dla całej sieci, ale istnieją propozycje stosowania różnych wartości η dla każdej z warstw
sieci np. dla warstwy k wyznacza się współczynnik jako η ≤ min

(
1

L(k−1)

)
gdzie Lk−1

oznacza liczbę wyjść w warstwie k− 1 [131]. Współczynnik uczenia może być wyznaczany
adaptacyjnie podczas trwania treningu sieci. Istnieje kilka propozycji adaptacji parametru η

w powiązaniu z zsumowanym błędem średniokwadratowym:

SSE(t) =

√√√√
p∑

n=1

LK∑
i=1

(di,p − yi,p(t))
2 (3.28)

gdzie LK jest liczbą neuronów warstwie wyjściowej, a p jest liczbą wzorców w zbiorze
uczącym. Algorytm ze współczynnikiem wzrostu błędu zakłada, że jeżeli SSE(t) w danej
iteracji t zwiększy się o pewien współczynnik wzrostu błędu err = 1.04 w stosunku do
SEE(t− 1) dla poprzedniej prezentacji wzorca uczącego tzn. SSE(t) > err · SSE(t− 1)

to wówczas współczynnik η jest zmniejszany, a w przeciwnym wypadku następuje jego
zwiększenie. Odbywa się to następująco:

η(t) =

{
η(t− 1) · αd gdy SSE(t) > err · SSE(t− 1)

η(t− 1) · αi gdy SSE(t) ≤ err · SSE(t− 1)
(3.29)

gdzie αd to współczynnik zmniejszania stałej uczenia (przyjmuje się αd = 0.7), αi jest
współczynnikiem wzrostu (przyjmuje się αi = 1.05) [58]. Oczywiście istnieje wiele innych
metod wyznaczania współczynnika uczenia, które można znaleźć w odpowiedniej literaturze
np. [58, 74, 95, 117, 157, 158, 130, 131, 132, 168, 169, 187]
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Współczynnik momentum

Klasyczny algorytm wstecznej propagacji błędu (3.24) może utykać w lokalnych minimach
funkcji celu. W celu zapobieżeniu temu stosuje się zmodyfikowany algorytm z tzw. współ-
czynnikiem momentum α:

w
(k)
ij (t + 1) = w

(k)
ij (t) + 2ηδ

(k)
i (t)x

(k)
j (t) + α(w

(k)
ij (t)− w

(k)
ij (t− 1)) (3.30)

Współczynnik momentum zapobiega utknięciu algorytmu w lokalnym minimum i przyspie-
sza szybkości treningu, ponieważ wprowadza pewną bezwładność algorytmu. Powoduje
zwiększenie przyrostów wag w przypadku, gdy minimalizacja funkcji celu w kolejnych kro-
kach odbywa się w tym samym kierunku oraz powoduje, że zmiana kierunku minimalizacji
na podstawie wskazań gradientu (3.20) odbywa się z pewnym opóźnieniem. Zazwyczaj
współczynnik α przyjmuje wartości wartości z przedziału < 0.7, 0.9 >, ale domyślnie na-
daje mu się wartość 0.9. Momentum nie może całkowicie zdominować procesu uczenia,
gdyż mogłoby to spowodować niestabilności algorytmu np. opuszczenie strefy przyciągania
lokalnego minimum, dlatego kontroluje się jego wartość. Jeżeli w kolejnych iteracjach t oraz
t + 1 jest spełniona relacja:

SSE(t + 1) < εwzg · SSE(t) (3.31)

to krok jest akceptowany i następuje uaktualnienie wartości wag (współczynnik εwzg = 1.04

jest maksymalnym błędem względnym), w przeciwnym wypadku czynnik momentum jest
pomijany w

(k)
ij (t)− w

(k)
ij (t− 1) = 0 [58, 95, 132, 131].

Algorytm heurystyczny QuickProp

Wadą algorytmu wstecznej propagacji błędu jest dość powolna zbieżność dla pewnych pro-
blemów optymalizacyjnych. Rozwiązaniem tego problemu jest dynamiczne sterowanie dłu-
gością kroku w danym kierunku oraz dodanie członu bezwładności jak to przedstawiono
powyżej. Skutecznym narzędziem doboru optymalnych wag sieci są algorytmy gradien-
towe bazujące na rozwinięciu szeregu Taylora w sąsiedztwie rozwiązania np. niezwykle
skuteczny algorytm Levenberga-Marquardta10. Jednak algorytmy te wymagają obliczenia
hesjanu zawierającego drugie pochodne funkcji celu względem wag sieci, co jest bardzo
kosztowne obliczeniowo. Godną przedstawienia modyfikację algorytmu wstecznej propa-
gacji błędu (3.30) przedstawił Scott E. Fahlman [64]. Algorytm ten łączy w sobie techniki
adaptacyjnego kroku uczenia i momentum oraz pewien rodzaj optymalizacji newtonowskiej
z dawką wiedzy heurystycznej. Po pierwsze, Fahlman zauważył, że podczas wstecznej pro-
pagacji błędu występują przypadki, gdy pochodna sigmoidalnej funkcji aktywacji jest bliska

10Testy implementacji tego algorytmu w pakiecie Matlab wykazały, że potrafi on znaleźć optymalne wagi
dla złożonego problemu optymalizacyjnego w kilku epokach treningu.
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zeru. Wtedy zanika sygnał błędu propagowany od wyjścia do wejścia, gdyż występuje mno-
żenie wartości błędu przez taką bliską zeru pochodną (3.26), co wpływa na wartość korekty
wag. Fahlman zaproponował bardzo proste rozwiązanie tego problemu poprzez dodanie sta-
łej o niewielkiej wartości (np. τ = 0.1) do pochodnej funkcji aktywacji. Uwzględniając tę
modyfikację błąd neuronu wyznaczany jest następująco:

δ
(k)
i (t) = ε

(k)
i (t) ·

(
f
′
(
ϕ

(k)
i (t)

)
+ τ

)
(3.32)

Druga i podstawowa modyfikacja algorytmu polega na nowej strategii modyfikacji wag sieci,
która została wypracowana na podstawie obserwacji zachowania się klasycznego algorytmu
wstecznej propagacji błędu. Przyjęte zostały dwa założenia (sam autor algorytmu określa je
jako ryzykowne): po pierwsze przyjęto, że błąd dla każdej wagi może być aproksymowany
przez parabolę o ramionach skierowanych do góry, a po drugie założono, że zmiany wag są
niezależne, tzn. zmiana wagi nie ma wpływu na pozostałe wagi w danej iteracji algorytmu.
Zależność na zamianę wag jest następująca:

w
(k)
ij (t + 1) = w

(k)
ij (t)− η

(k)
ij (t) · S(k)

ij (t) + α
(k)
ij (t) · 4w

(k)
ij (t− 1) (3.33)

gdzie S
(k)
ij (t) jest gradientem wyznaczanym podczas wstecznej propagacji błędu jak w kla-

sycznym algorytmie, ale z dodatkowym elementem zaburzenia wagi:

S
(k)
ij (t) =

∂E(t)

∂w
(k)
ij (t)

+ γ · w(k)
ij (t) = −2 · δ(k)

i (t) · x(k)
j (t) + γ · w(k)

ij (t) (3.34)

Gradient g = −2 · δ · x jest modyfikowany przez współczynnik γ (przyjmuje się γ = 0.0001

lub podobnego rzędu), który wprowadzając zaburzenie wagi nie pozwala na ich duży wzrost,
odpowiada za utrzymanie wag w pewnych „ryzach“; przyrosty wag nie mogą wzrosnąć do
wartości, które podczas obliczeń numerycznych przekraczają zakresy liczb zmiennoprze-
cinkowych np. typu double. Fahlman zaproponował także odpowiedni algorytm doboru
współczynnika momentum (3.33), który dobierany jest dla każdej wagi oddzielnie w każ-
dym kroku algorytmu według reguły:

α
(k)
ij (t) =

{
αmax, gdy β

(k)
ij (t) > αmax lub S

(k)
ij (t) · 4w

(k)
ij (t− 1) · β(k)

ij (t) < 0

β
(k)
ij (t), w przeciwnym wypadku

(3.35)

gdzie

β
(k)
ij (t) =

S
(k)
ij (t)

S
(k)
ij (t− 1)− S

(k)
ij (t)

(3.36)

Wpółczynnik αmax jest nazywany współczynnikiem maksymalnego wzrostu, którego war-
tość wg Fahlmana powinna wynosić 1.75. W praktyce działanie reguły modyfikacji wag
(3.33) sprowadza się do trzech następujących przypadków:
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1. Jeżeli gradient S
(k)
ij (t) wagi wyznaczony w bieżącym kroku t algorytmu jest mniejszy

niż w poprzednim kroku (t − 1) i posiada ten sam kierunek, to modyfikacja wagi
zostanie wykonana w tym samym kierunku, ponieważ algorytm przesuwa wagę „w
dół“ funkcji celu, w kierunku minimum.

2. Jeżeli gradient S
(k)
ij (t) wagi wyznaczony w bieżącym kroku n algorytmu ma prze-

ciwny kierunek do wyznaczonego w kroku poprzednim (t− 1) algorytmu, to oznacza
to, że nowa waga znajduje się już na „drugiej stronie zbocza“ funkcji celu, przekra-
czając minimum, zatem nowa waga zostanie wyznaczona gdzieś pomiędzy wartością
proponowaną przez bieżący gradient, a wartością z poprzedniego kroku.

3. Jeżeli gradient S
(k)
ij (t) wagi wyznaczony w bieżącym kroku t algorytmu jest równy

bądź większy od gradientu w poprzednim (t− 1) kroku i jest w tym samym kierunku,
to wykonywany jest krok w tym kierunku, ale ograniczany przez parametr αmax.

Modyfikacje wprowadzone w przedstawionym algorytmie mogą przyspieszyć szybkość ucze-
nia mierzoną w ilości integracji średnio o rząd wielkości w stosunku do klasycznego algo-
rytmu wstecznej propagacji błędu (3.24), także w porównaniu z wersją zawierającą adaptację
współczynnika uczenia i człon bezwładności (3.30) [64, 131]. QuickProp nie jest jedynym
znanym algorytmem heurystycznym służącym do treningu sieci MLP. Istnieje modyfikacja
powyższego algorytmu, która uproszcza obliczenia z zachowaniem skuteczności algorytmu
oryginalnego oraz algorytm RPROP,11 który zapewnia przyspieszenie treningu w płaskich
obszarach funkcji celu [131, 132].

Inne algorytmy gradientowe

Algorytmy gradientowe bazują na rozwinięciu funkcji celu E(W) w szereg Taylora w oto-
czeniu optymalnych wag W, przy czym w przypadku użycia dwóch pierwszych składników
rozwinięcia uzyskuje liniowe przybliżenie funkcji celu i metodę największego spadku (3.19).
Natomiast nieliniowe, kwadratowe przybliżenie funkcji celu, w kierunku p z dokładnością
O(h3), uzyskuje się przy użyciu trzech pierwszych składników rozwinięcia szeregu Taylora,
co daje zależność:

E(W + p) = E(W) + [g(W)]T · p +
1

2
· pT ·H(W) · p + O(h3) (3.37)

Niestety obliczenia numeryczne dla tego rozwinięcia są kosztowne i skomplikowane, ponie-
waż wymagane jest wyznaczenie nie tylko gradientów g(W), ale także hesjanu H(W), czyli
macierzy drugich pochodnych cząstkowych funkcji celu względem wag sieci. Zazwyczaj he-
sjan ze wzoru (3.37) jest przybliżany. Takie rozwiązanie znajduje się w algorytmie zmiennej
metryki, lub w już wypominanym algorytmie Levenberga-Marqardta. Z obliczenia hesjanu

11RPROP - Resilient backPROPagation (ang.)
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zrezygnowano całkowicie w metodzie gradientów sprzężonych, która jest pewnym rozwi-
nięciem metody największego spadku (3.19). Modyfikacja klasycznego algorytmu najwięk-
szego spadku polega na tym, że kierunek minimalizacji p(t) funkcji celu (3.18) w t − tym

kroku optymalizacji musi być ortogonalny i sprzężony ze wszystkimi poprzednimi kierun-
kami p(t − 1), p(t − 2), ... Spełnienie tych warunków zostanie osiągnięte, jeżeli kierunek
minimalizacji zostanie wyznaczony następująco [132, 131]:

p(t) = −g(t) · β(t− 1) · g(n− 1) (3.38)

gdzie g(t), g(t− 1) są gradientami wyznaczonymi jako pochodna cząstkowa funkcji celu w
punkcie wag W(t) (3.20), a β(t − 1) jest współczynnikiem sprzężenia. Współczynnik ten
zawiera informacje o poprzednich kierunkach poszukiwań. Może być wyznaczany metodą
Polak-Ribiere-Polyak (3.39) lub Fletcher-Reeves (3.40).

β(t− 1) =
gT (t) · (g(t)− g(t− 1))

gT (t− 1) · g(t− 1)
(3.39) β(t− 1) =

gT (t) · g(t)

gT (t− 1) · g(t− 1)
(3.40)

Obecnie trwa burzliwy rozwój sieci neuronowych i prowadzony jest szereg badań związa-
nych z tą dziedziną inteligencji obliczeniowej. Istnieją opracowania algorytmu wstecznej
propagacji błędu dla liczb zespolonych, które znalazły zastosowania w telekomunikacji, roz-
poznawaniu mowy i przetwarzaniu obrazów [38]. Ułatwieniem w implementacji sprzętowej
jest nieliniowy algorytm wstecznej propagacji błędu, w którym zostały wyeliminowane po-
chodne funkcji aktywacji [75]. Mnogość publikacji nie pozwala na przedstawienie wszyst-
kich opracowań w ramach tej rozprawy.

Przetwarzanie równoległe

Równoległe przetwarzanie informacji jest zagadnieniem, które jest naturalnie implemen-
towalne w perceptronowych sieciach neuronowych. Algorytm wstecznej propagacji błędu
może być wykonywany równolegle przez kilka jednostek obliczeniowych, którymi mogą
być zarówno maszyny wieloprocesorowe jak i klastry stacji roboczych. Takie rozwiąza-
nie zbadano w pracy [42] i testowano dla zadania rozpoznawania pisma. Zauważono, że
zastosowanie maszyn wieloprocesorowych daje dobre rezultaty, natomiast wykorzystanie
szeregu maszyn w klastrze wymaga stosowania szybkiej sieci (10Gb/s). Sieci o niższych
parametrach powodowały, że obserwowano spadek wydajności algorytmu. Zauważono, że
zwiększanie ilości węzłów w klastrze powyżej pewnej wartości nie zwiększa już wydajności
sieci (w tym przypadku było to siedem maszyn). Wydaje się, że najbardziej optymalnym
algorytmem przetwarzania równoległego dla sieci perceptronowej jest algorytm partycjo-
nowania hybrydowego przedstawiony w pracy [166]. Partycjonowanie hybrydowe polega
na tym, że neurony z warstw ukrytych sieci perceptronowej są partycjonowane na poszcze-
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gólne jednostki obliczeniowe, np. grupy neuronów przyprządkowywane są do procesora.
Natomiast neurony warstwy wejściowej i wyjściowej są przypisane do oddzielnej jednostki
obliczeniowej. Metoda ta jest mieszanką metod partycjonowania na poziomie neuronów i
partycjonowania na poziomie połączeń synaptycznych. Autorzy tej pracy określili jaka ilość
procesorów jednostki obliczeniowej jest optymalna dla danej architektury sieci neuronowej.

3.2.4 Sieć o radialnych funkcjach bazowych

Wprowadzenie

Sieć RBF dokonuje odwzorowania zbioru zmiennych wejściowych x ∈ RM na zbiór zmien-
nych wyjściowych y ∈ RN poprzez rozciągniecie nad zbiorem uczącym wielowymiarowej
hiperpłaszczyny dostosowującej się do wartości żądanych [131, 132]. Odwzorowanie prze-
strzeni realizują neurony ukryte, którymi są funkcje zmieniające się radialnie wokół swojego
centrum; ich iloczyn jest realizowany w neuronie wyjściowym dając odwzorowanie całej
przestrzeni. Sieć RBF z jedną warstwą ukrytą i jedną warstwą wyjściową jest uniwersalnym
aproksymatorem [102] i jest drugim, obok sieci MLP, typem sieci neuronowej stosowanej
do zadań aproksymacji funkcji wielu zmiennych, w tym do prognozowania.

(a) sieć RBF (b) funkcja Gaussa

Rysunek 3.6: Budowa sieci RBF (a) [131] i przykład radialnej funkcji bazowej (b).

Architektura sieci RBF

Sieć RBF posiada dokładnie trzy warstwy: wejściową, ukrytą i wyjściową (rys. 3.6a), a
przepływ sygnałów odbywa się tylko w jednym kierunku: od wejścia do wyjścia. War-
stwa wejściowa zawiera wejścia xi, gdzie i = 1, 2, ...L0 są indeksami kolejnych wejść,
odpowiadające za podanie sygnałów do warstwy ukrytej. Każdy z elementów xi wektora
wejściowego x = [x1, x2, .., xL0 ]

T jest argumentem radialnych funkcji bazowych znajdują-
cych się w warstwie ukrytej. Ilość radialnych funkcji bazowych ϕj , gdzie j = 1, 2, ..., L1
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oznacza indeksy funkcji, nie może być większa niż liczba wejść, a zatem musi być speł-
niony warunek L1 ≤ L0. Sygnały wyjściowe z funkcji bazowych wraz z dodatkowym
wejściem ϕ0 = 1 tworzące wektor ϕ = [ϕ0, ϕ1, ϕ2, .., ϕL1 ]

T płyną poprzez ważone połą-
czenia do neuronów w warstwie wyjściowej. Neurony w warstwie wyjściowej są sumato-
rami liniowymi, a ich wyjścia y = [y1, y2, .., yL2 ]

T , gdzie L2 jest ich ilością, są wyjściami
całej sieci neuronowej. Liczba wyjść L2 jest dowolna z zastrzeżeniem, że sieć musi po-
siadać co najmniej jeden neuron wyjściowy. Każdy z neuronów wyjściowych o indeksach
k = 1, 2, ..., L2, jest połączony z warstwą funkcji radialnych bazowych poprzez wektor wag
wk = [w0,k, w1,k, w2,k, .., wL1,k]

T . Łatwo zauważyć, że w przypadku występowania więcej
niż jednego wyjścia sieci, warstwę ukrytą funkcji bazowych z warstwą wyjściową sumato-
rów liniowych łączy macierz wag W o rozmiarach [L1 × L2], której elementami są wagi
wj,k. Dzięki tak sformalizowanemu opisowi sieci można ostatecznie podać wzór na wyzna-
czenie wyjść sieci w postaci operacji macierzowych [58, 81, 131, 132]:

y = ϕ ·W (3.41)

co odpowiada zapisowi:

∧

k=1,2,...,L2

yk = ϕ0 +

L1∑
j=1

(ϕj · wj,k) (3.42)

Radialne funkcje bazowe

Radialna funkcja bazowa ϕj(xp, cj,ρj) jest funkcją zmieniającą się radialnie wokół swego
centrum określonego przez punkt w przestrzeni o współrzędnych cj. Wymiar wektora cen-
trum jest równy wymiarowi wektora wejściowego xp, czyli liczbie wejść do sieci. Drugim
parametrem charakteryzującym funkcję radialną jest jej szerokość (rozmycie) ρ, która po-
winna być zawsze dodatnia (ρ > 0). Występuje wiele rodzajów funkcji stosowanych jako
radialne funkcje bazowe w sieci RBF [81]:

ϕj(xp, cj, ρj) = e

(
− r2

j
2ρj

)

(3.43)
ϕj(xp, cj, ρj) =

(
r2
j + ρ2

j

)β (3.44)

funkcja Gaussa (rys. 3.6) funkcja potęgowa

ϕj(xp, cj,ρj) = ρj · r2
j · ln(rj) (3.45)

ϕj(xp, cj,ρj) =
rj

ρ2
j

(3.46)

funkcja sklejana prosta sferyczna
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Parametr rj = ‖xp − cj‖ jest odległością pomiędzy p − tym wektorem wejściowym xp,
a centrum cj j − tej funkcji bazowej wyznaczanym według odpowiedniej miary odległo-
ści. Najpopularniejszą miarą jest norma euklidesowa (3.75), ale może to być także iloczyn
skalarny (3.76), miara Manhatan (3.77) czy miara maksimum (3.78).

Regularyzacja sieci i wyznaczenie wag

Jeżeli założy się, że istnieje p = 1, 2, ..., P wzorców wejściowych xp, każdy zawierający L0

elementów oraz że istnieje tyle samo L1 = P funkcji radialnych, których centra cj są tego
samego rozmiaru co wektory wejściowe L1 = L0, to w wyniku symulacji sieci z jednym
wyjściem L2 = 1 według zależności (3.41) uzyskuje się następującą zależność macierzową:




ϕ(x1, c1) ϕ(x1, c2) · · · ϕ(x1, cL1)

ϕ(x2, c1) ϕ(x2, c2) · · · ϕ(x2, cL1)
...

... . . . ...
ϕ(xp, c1) ϕ(xp, c2) · · · ϕ(xp, cL1)



·




w1

w2

...
wL1




=




y1

y2

...
yP




(3.47)

lub po prostu:
G ·W = y (3.48)

Jeżeli macierz wartości wyjściowych z funkcji bazowych G jest dodatnio określona oraz
jeżeli jest to macierz kwadratowa (ilość wzorców zbioru uczącego jest równa liczbie centrów
P = L1), to wagi sieci można wyznaczyć poprzez wyznaczenie macierzy odwrotnej wyjść
funkcji bazowych, więc dla każdego z neuronów wyjściowych należy rozwiązać równanie:

∧

k=1,2,...,L2

wk = G−1 · yk (3.49)

Rozwiązanie, w którym ilość neuronów ukrytych jest równa ilości wzorców może prowadzić
do wiernego odwzorowania zbioru uczącego, ale bez zdolności do generalizacji problemu
oraz do wiernego odtwarzania szumów zawartych danych wejściowych. Z tego powodu
stosuje się wygładzanie przestrzeni za pomocną specjalnego czynnika regularyzacyjnego,
który został zaproponowany przez Tihonowa12. Jeżeli d jest wektorem oczekiwanych wyjść
sieci, to funkcja błędu dopasowania sieci jest następująca:

E(y) =
1

2
·

P∑
p=1

(yp − dp)
2 (3.50)

Tihonow zaproponował dodanie członu wygładzającego przestrzeń, przez co funkcja błędu

12Szczegółowy opis regularyzacji Tihonowa został pominięty, można go znaleźć w pracach [81, 131, 132].
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sieci jest następująca:

E(y) =
1

2
·

P∑
p=1

(yp − dp)
2 +

1

2
· λ · ‖Py‖2 (3.51)

gdzie λ jest czynnikiem regularyzacyjnym, a ‖Py‖operatorem pesudoróżniczkowym działa-
jącym stabilizacyjne i wygładzającym przestrzeń będącą wynikiem złożenia funkcji radial-
nych. Uwzględniając człon wygładzający oraz zakładając, że ilość L1 centrów cj może być
mniejsza od ilości P wzorców uczących xp , przez co macierz G nie jest kwadratowa, wzór
na wyznaczenie wag dla każdego z neuronów wyjściowych ma postać13:

∧

k=1,2,...,N2

wk =
(
GT ·G + λ ·G0

)−1 ·GT · d (3.52)

gdzie G0 jest macierzą o postaci:

G0 =




ϕ(c1, c1) ϕ(c1, c2) · · · ϕ(c1, cP )

ϕ(c2, c1) ϕ(c2, c2) · · · ϕ(c2, cP )
...

... . . . ...
ϕ(cP , c1) ϕ(cP , c2) · · · ϕ(cP , cP )




(3.53)

Metodę wyznaczenia wag sieci RBF, przedstawioną równaniem (3.52 ), nazywa się metodą
pseudoinwersii, a odwracanie macierzy wykonuje się np. metodą SVD14 [58, 81, 131, 132].

Dobór centrów sieci

Uczenie sieci RBF składa się z dwóch etapów: wyznaczenia centrów c funkcji bazowych
oraz wyznaczenia wag W neuronów wyjściowych, które mogą się odbywać w sposób nad-
zorowany lub nienadzorowany. Poniżej przedstawiono szczegółowo trening nienadzorowany
poprzez deterministyczny i losowy dobór centrów, klasteryzacji k-średnich oraz trening nad-
zorowany. Inne istotne, ale nie opisane szerzej w tym rozdziale metody to: inicjalizacja
k-najbliższych sąsiadów, metoda dendrogramów, ortogonalizacja najmniejszych kwadratów
[58, 81, 131, 132].

Deterministyczny i losowy wybór centrów. Najprostszą metodą doboru funkcji bazo-
wych jest ustalenie liczby funkcji bazowych równej ilości wzorców uczących xp w zbiorze
uczącym. Centra cj funkcji bazowych odpowiadają dokładnie wartościom xp. Takie try-
wialne podejście oprócz oczywistej korzyści związanej z prostotą rozwiązania niestety ma

13Wyprowadzenie wzoru zostało pominięte jako nieistotne dla tematu pracy. Można je znaleźć w literaturze
np. [81, 131, 132].

14SVD - Singular Value Decomposition (ang.).
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ujemne skutki, np. zbyt wierne odwzorowanie zbioru uczącego. Pewną modyfikacją do-
kładnego doboru centrów jest ich losowanie ze zbioru danych uczących X; losowana jest
mniejsza ilość centrów niż jest wzorców uczących L1 < P . Przyjmuje się tę samą wartość
szerokości ρ funkcji radialnych dla wszystkich neuronów ukrytych i wyznacza się ją według
zależności:

ρ =
dmax√
2L1

(3.54)

gdzie dmax jest maksymalną odległością wyznaczoną według odpowiedniej miary, jaką za-
obserwowano pomiędzy centrami [58, 81, 132, 131].

Metoda k-średnich. Podstawą metody jest myśl, że deterministyczna alokacja centrów
może być bardziej zasadna niż losowa (przedstawiona powyżej), ponieważ podczas loso-
wego doboru może się zdarzyć sytuacja, w której pewne istotne obszary danych nie będą
miały swojej reprezentacji w centrach. Na początku algorytmu ustalana jest ilość L1 neu-
ronów ukrytych, czyli klastrów oraz losowo ze zbioru uczącego X wybierane są centra c

funkcji radialnych. W kolejnym etapie następuje literacyjne modyfikowanie centrów neuro-
nów ukrytych. Dla danego wzorca uczącego xp jest wyszukiwane najbliższe mu centrum,
którego położenie jest modyfikowane według zależności:

∆cj =η · (xp − cj) (3.55)

gdzie η jest współczynnikiem uczenia. Jest to wersja online algorytmu, ponieważ aktuali-
zacja centrów odbywa się na bieżąco. W wersji offline każdemu z centrów cj (wstępnie
losowane jak w online) przypisywane są najbliższe wzorce xp ze zbioru uczącego X. Nowe
centra są wyznaczane jako średnia z wzorców x przynależnych do klastra j:

cj =
1

|Sj|
∑
p∈Sj

xp (3.56)

gdzie Sj jest liczbą wzorców x przynależnych do klastra j. Stosuje się dodatkową modyfi-
kację algorytmu polegającą na adaptacji współczynnika uczenia aby zapobiec sytuacji, gdy
klastry będą położone w nieistotnych obszarach danych. Współczynnik uczenia jest zmniej-
szany w kolejnych iteracjach t algorytmu według zależności:

η =
η0

1 + t
T

(3.57)

gdzie T jest stałą decydującą o szybkości zmian, a η0 wartością początkową współczynnika.
Po zakończeniu wyznaczania centrów mogą zostać wyznaczone wagi sieci [58, 81, 132,
131].
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Uczenie nadzorowane

Wagi sieci, centra i szerokości funkcji radialnych mogą być ustalane w procesie treningu
nadzorowanego. Zgodnie z algorytmem największego spadku (3.19), zależnie od wartości
gradientu funkcji błędu dopasowania sieci do wzorca, wyznaczane są poprawki wag [58, 81]:

wj,k(t + 1) = wj,k(t) + ηw · ∂E(t)

∂wj,k(t)
(3.58)

centrów funkcji bazowych:

cj(t + 1) = cj(t) + ηc · ∂E(t)

∂cj(t)
(3.59)

oraz szerokości (rozmycia) funkcji bazowych:

ρj(t + 1) = ρj(t) + ηρ · ∂E(t)

∂ρj(t)
(3.60)

gdzie ηw, ηc, ηρ są współczynnikami uczenia. Funkcja błędu dla sieci z jednym wyjściem i
przy zastosowaniu metody offline ma postać :

E(t) =
1

2
·

P∑
p=1

(dp − yp(t))
2 =

1

2
·

P∑
p=1

e2
p(t) (3.61)

a dla metody online i p− tego wzroca:

E(t) =
1

2
· (dp − yp(t))

2 =
1

2
· e2

p(t) (3.62)

Jeżeli zastosuje się funkcję Gaussa (3.43) jako funkcję bazową to zależności (3.58, 3.59,
3.60) przyjmują postać dla algorytmu offline:

wj,k(t + 1) = wj,k(n) + ηw ·
P∑

p=1

ep(n) · ϕj(xp, cj(n), ρj(n)) (3.63)

cj(n + 1) = cj(n) + ηc · 2 ·wj,k(n)

c2
j(n)

·
P∑

p=1

ep(n) · ϕj(xp, cj(n), ρj(n)) · [xp − cj(n)] (3.64)

ρj(n+1) = ρj(n)+ηρ · 2 · wj,k(n)

c3
j(n)

·
P∑

p=1

ep(n) ·ϕj(xp, cj(n), ρj(n)) · ‖xp − cj(n)‖2 (3.65)

i dla algorytmu online:

wj,k(n + 1) = wj,k(n) + ηw · ep(n) · ϕj(xp, cj(n), ρj(n)) (3.66)

cj(n + 1) = cj(n) + 2 · ηc ·wj,k(n) · ep(n) · ϕj(xp, cj(n), ρj(n)) · [xp − cj(n)]

c2
j(n)

(3.67)
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ρj(n + 1) = ρj(n) + 2 · ηρ ·wj,k(n) · ep(n) · ϕj(xp, cj(n), ρj(n)) · ‖xp − cj(n)‖2

c3
j(n)

(3.68)

3.2.5 Sieć samoorganizująca się

Modele sieci

Neurobiolog Wilder Penfield na początku lat 50-tych XX wieku odkrył, że człowiek posiada
zapisany w mózgu obraz swojego ciała. Komórki neuronowe w korze mózgowej są zor-
ganizowane w tzw. mapy, które w sposób uporządkowany odwzorowują sygnały ze świata
zewnętrznego. Wyróżnia się mapy somatosensoryczne odpowiedzialne za zmysł dotyku,
mapy słuchowe, mapy wzrokowe, mapy motoryczne sterujące ruchem ciała. Zauważono, że
przetwarzanie informacji w mapach topologicznych jest bardzo efektywne, zapewnia szybki
dostęp do informacji i nie wymaga od systemu nerwowego stosowania rożnych mechani-
zmów przetwarzania informacji dla różnego rodzaju danych (słuch, dotyk, wzrok, węch,
ruch...) [74].

Na bazie odkryć neurobiologicznych Willshaw i von der Malsburg w 1973 roku zapropono-
wali pierwszy model sieci samoorganizaującej się SOM (rys. 3.7a), modelującej działanie
zmysłu wzroku. Model składał się z dwóch matryc neuronów o tych samych wymiarach:
mapa wejściowa reprezentowała siatkówkę oka, a mapa wyjściowa reprezentowała obszar
kory mózgowej, na który następowało mapowanie obrazu z siatkówki.

a) b)

Rysunek 3.7: Model Willshawa i Malsburga (a) [74] oraz funkcja kapelusza meksykańskiego
(b) dla t ∈ (−5, 5) i ρ = {0.8, 1, 1.5}.

Każdy z neuronów mapy wejściowej był połączony ze wszystkimi neuronami mapy wyjścio-
wej, a przepływ sygnałów odbywał się tylko z wejścia do wyjścia powodując odpowiednie
przenoszenie informacji z jednej mapy na drugą. Neurony w mapie wyjściowej są połą-
czone między sobą przez dwukierunkowe połączenia oboczne. Siłę tych połączeń modeluje
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funkcja kapelusza meksykańskiego (3.69):

y(t) =
1√
2πρ2

·
(

1− t2

ρ2

)
· e(− t2

2ρ2 ) (3.69)

która działa w ten sposób, że wzbudzony neuron pobudza także swoich bliskich sąsiadów,
ale w miarę oddalania się od niego połączenia oboczne mają charakter hamujący (rys. 3.7b).
Ta właściwość powoduje, że neurony mogą zostać pobudzone przez sygnały z innych neuro-
nów tworząc obszary wzbudzenia na mapie. Model Willshawa-Malsburga nie był modelem
konkurencyjnym, uczony był metodą Hebba z renormalizacją wag [74, 95].

Model Willshawa-Malsburga nie był zbyt użyteczny, dopiero opublikowana w 1982 roku
praca Kohonena, w której zaproponowane zostało uczenie konkurencyjne, przyniosła po-
pularyzację tego typu sieci. Na obecny kształt sieci samoorganizujących się największy
wpływ miały właśnie badania prowadzone przez Teuvo Kohonena, stąd też nazywane są
często sieciami Kohonena. Sieć można przedstawić jako n-wymiarową siatkę z węzłami
oraz wejściami, gdzie w węzłach znajdują się neurony ułożone w przestrzeni jedno-, dwu-
lub wielowymiarowej (na rys, 3.8 przedstawiono model sieci dwuwymiarowej oraz model
neuronu).

a) sieć b) neuron

Rysunek 3.8: Model Kohonena [74].

Każdy neuron jest połączony ze wszystkimi wejściami sieci poprzez odpowiednie połączenia
ważone. Warstwa wejściowa, w odróżnieniu do modelu Willshawa-Malsburga, nie zwiera
neuronów, a jedynie węzły przekazujące sygnały do wszystkich neuronów matrycy. Po-
czątkowo Kohonen proponował połączenia oboczne neuronów w matrycy, czyli połączenie
wszystkich neuronów ze wszystkimi, podobnie jak to ma miejsce w modelu Willshawa-
Malsburga. Później jednak Kohonen zastąpił połączenie oboczne pojęciem sąsiedztwa15

i taki model jest znany powszechnie. Ilość wejść jest dowolna chociaż nie powinna być
większa od ilości neuronów w sieci. Zasadniczo sieć nie posiada wyjść, a aktywność neu-
ronów bada się za pomocą odległości pomiędzy wagami neuronu a wzorcem wejściowym,

15Sąsiedztwo neuronów zostanie objaśnione w dalszej części tego rozdziału.



3. Elementy inteligentnych systemów obliczeniowych 62

która jest wyrażona za pomocą odpowiedniej miary. Niemniej jednak, dla wygody, można
określić sygnał pobudzenia neuronu Nj równy:

yj =
N∑

i=1

wij · xi (3.70)

który można traktować jednocześnie jako sygnał „wyjścia“ neuronów z sieci [74, 95, 117,
132, 131, 157, 158].

Algorytm uczenia sieci

Sieć samoorganizująca się (SOM lub SOFM16) jest przykładem sieci uczącej się bez na-
uczyciela, samodzielnie w procesie samoorganizacji. Podczas uczenia, neurony rywalizują
ze sobą o zwycięstwo i tylko neuron zwycięski (algorytm WTA17) lub także jego otocze-
nie (algorytm WTM18) aktualizują swoje wagi [157, 158]. Zwycięzcę rywalizacji określa
się za pomocą odpowiedniej miary mierzącej odległość neuronu od wzorca wejściowego.
Proces samoorganizacji sieci neuronowej odbywa się w dwóch etapach: pierwszy to faza
porządkowania, gdy następuje zgrubne określanie położenia wektorów wag neuronów oraz
następująca po niej faza zbiegania, czyli strojenia dokładnego siły połączeń synaptycznych.
Gdy neurony rywalizują między sobą o ograniczone zasoby, dochodzi do sytuacji, że „sil-
niejsze“ neurony wygrywają kosztem „słabszych“. Siła połączeń synaptycznych silnych ro-
śnie jeszcze bardziej, przy czym występuje współpraca pomiędzy synapsami tego samego
neuronu. Sieć w procesie samoorganizacji wydobywa wiedzę z informacji wejściowych;
zdobycie wiedzy ogólnej przez sieć wymaga, aby ilość danych otrzymanych przez sieć była
nadmiarowa [74]. Nauka sieci jest nienadozorowana, gdyż sieć podczas nauki dostraja się
samoczynnie, wydobywając informacje statystyczne (regularności) ze zbioru danych trenin-
gowych. Ten model uczenia nazywa się uczeniem konkurencyjnym ze względu na rywali-
zację neuronów ze sobą. Sieć SOM stosowana jest głównie do klasyfikacji zbiorów danych,
ale istnieją także inne zastosowania np. do kompresji obrazu, prognozowania.

W celu sformalizowania sieci SOM i algorytmu uczenia zostały przejęte następujące ozna-
czenia:

• dla zbioru uczącego

– niech i = 1, 2, ..., N oznacza indeksy kolejnych wejść sieci i N będzie ich liczbą,

– niech wektor xp = [x1,p, x2,p, ..., xN,p]
T będzie p − tym wzorcem wejściowym

ze zbioru uczącego X, zawierającego p = 1, 2, ..P wzorców uczących.

• dla sieci neuronowej
16SOFM - Self-Organizing Features Map (ang.) - samoorganizująca się mapa cech.
17WTA - Winner Takes All (ang.) - zwycięzca bierze wszystko.
18WTM - Winner Takes Most (ang.) - zwycięzca bierze większość.
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– niech j = 1, 2, ...,M oznacza indeksy neuronów Nj sieci i M będzie ich liczbą;

– niech W będzie macierzą wag sieci o rozmiarze NxM , w której każda kolumna
jest wektorem wj = [w1,j, w2,j, ..., wN,j]

T odpowiadającym wagom j−tego neu-
ronu, elementami tego wektora są wagi wji występujące na połączeniu neuronu
Nj z wejściem xi.

Algorytm jest wykonywany kolejno dla każdego wzorca xp ze zbioru uczącego, szczegóły
kolejnych etapów uczenia sieci są następujące [74, 91, 95, 117, 131, 132, 155, 157, 158]:

1. Inicjalizacja sieci - ustalenie parametrów początkowych sieci:

(a) losowanie wag sieci z zakresu (0, 1) lub (−1, 1);

(b) ustalenie parametrów sieci: sąsiedztwa Ω oraz współczynnika uczenia η.

2. Prezentacja sygnału wejściowego:

(a) wybór wektora xp (wzorca) ze zbioru uczącego X; wektor może być wybierany
losowo bez powtórzeń lub sekwencyjnie;

(b) podanie wektora xp na wejścia sieci.

3. Wybór zwycięzcy - jest to faza określania dopasowania sieci do informacji wejściowej:

(a) dla każdego neuronu Nj wyznaczane są odległości dj pomiędzy wagami tego
neuronu a wektorem wejściowym, przy zastosowaniu odpowiedniej miary odle-
głości19:

dj = ‖xp, wj‖ (3.71)

(b) znajdowany jest neuron zwycięski, czyli taki, który jest nalepiej dostosowany do
wektora wejściowego, a zatem ten, dla którego odległość dj jest najmniejsza:

Nzw = min{dj} (3.72)

4. Aktualizacja wag sieci - wyznaczenie nowych wag dla zwycięskiego neuronu Nj oraz
dla jego otoczenia Ω:

(a) przy zastosowaniu sąsiedztwa prostokątnego lub sześciennego wyznaczenie wag
odbywa się według zależności20:

wij(t + 1) =

{
wij(t) + η · (xi − wij(t)) j ∈ Ω

wij(t) j /∈ Ω
(3.73)

19Miary odległości są omówione w następnym paragrafie.
20Jest to reguła subtraktywna Widrowa-Hoffa, która jest obecnie powszechnie stosowana. Pierowtnie T. Ko-

honen zaproponował regułę addytywną w(k+1) = w(t)+ηx
‖w(t)+ηx‖ , jednakże powodowała ona czasem niestabilność

algorytmu [117].
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(b) przy zastosowaniu sąsiedztwa gaussowskiego wyznaczenie wag odbywa się we-
dług zależności:

wij(t + 1) = wij(t) + η · hj · (xi − wij(t)) (3.74)

gdzie hj = exp
(
− d2

j

2λ2

)
jest miarą sąsiedztwa.

5. Sprawdzenie warunku zatrzymania:

(a) algorytm jest wykonywany tak długo aż: nie zaobserwuje się istotnych zmian
w sieci lub zostanie osiągnięta założona ilość iteracji, lub zostanie osiągnięta
założona ilość klas;

(b) jeżeli warunek zatrzymania nie jest spełniony to są ustalane nowe wartości współ-
czynnika uczenia η i rozmiaru sąsiedztwa Ω, i powtarzany jest pkt 2.

Sieć podczas nauki samorzutnie klasyfikuje wzorce, a tym samym pewnym wzorcom odpo-
wiadają zwycięstwa odpowiedniego neuronu. Po zakończeniu procesu nauki należy przy-
pisać odpowiednim neuronom etykiety klas (nazwy). Wykonuje się to według następującej
procedury:

1. Podaj wzorzec xp ze zbioru wzorców X;

2. Wyznacz odległości dj dla wszystkich neuronów i znajdź zwycięzcę według odpo-
wiedniej metryki;

3. Przypisz zwycięzcy etykietę np. owal, trójkąt, prostokąt itd;

4. Weź następny wzorzec i idź do pkt.1;

Teraz sieć jest gotowa do pracy, potrafi klasyfikować wzorce, a przynależność do danej klasy
sygnalizuje neuron zwycięski.

Parametry algorytmu

Miary odległości. Pomiar odległości w sieci SOM może być wykonywany według roż-
nych miar, ale najpopularniejszą miarą odległości jest miara euklidesowa. Poniżej znajduje
się zestawienie popularnych miar odległości:

a) miara euklidesowa

d(x,wj) ==

√√√√
N∑

i=1

(xi − wij)
2 (3.75)

b) iloczyn skalarny
d(x,wj) = 1− ‖x‖ · ‖wj‖ · cos(x,wj) (3.76)
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c) miara Manhatan (norma L1)

d(x,wj) =

√√√√
N∑

i=1

|xi − wij| (3.77)

d) miara maksimum (norma L∞)

d(x,wj) = max

j

{|xi − wij|} (3.78)

Współczynnik uczenia. Cały proces samoorganizacji sieci dzieli się na dwa etapy: faza
porządkowania - organizowania obszarów mapy i faza zbiegania - douczania. Trening rozpo-
czyna się fazą porządkowania, w której następuje zgrubne uporządkowanie wektorów wag
poszczególnych neuronów sieci. W drugiej fazie, zwykle krótszej od poprzedniej, następuje
dokładniejsze strojenie sieci. Współczynnik uczenia η występujący w równaniach (3.73) i
(3.74) ma wpływ na wielkość korekcji wag w każdym kroku samoorganizacji sieci. Zale-
cane jest [74], aby współczynnik ten był zmienny w czasie, ponieważ to właśnie współczyn-
nik uczenia decyduje o tym, w jakiej fazie uczenia sieć się znajduje. Początkowo, podczas
porządkowania zgrubnego, współczynnik powinien mieć wartość bliską jedności (np. przyj-
muje się, że przez pierwsze 1000 iteracji algorytmu wartość współczynnika jest blisko war-
tości 1), następnie podczas fazy zbiegania powinien być zmniejszany stopniowo, aż do małej
wartości, np. 0.1. Zmiana współczynnika uczenia może być wykonywana [74, 131, 132]:

• liniowo, tzn. o stałą wartość w każdej iteracji np. o wartość 0.01 lub według zależno-
ści:

η(t) = ηo · T − t

T
(3.79)

gdzie t = 0, 1, 2, ..., T to kolejne kroki (czas) algorytmu, a ηo to początkowa wartość
współczynnika;

• wykładniczo według zależności:

η(t) = η0 · e(− t
τ1

) (3.80)

gdzie τ1 jest stałą czasową algorytmu, np. τ1 = 100;

• hiperbolicznie według zależności:

η(t) =
C1

C2 + t
(3.81)

gdzie C1, C2 > 0 są stałymi.
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Sąsiedztwo. Pojęcie sąsiedztwa służy do określenia grupy neuronów, które wraz ze zwy-
ciezcą mogą aktualizować swoje wagi w danym kroku samoorganizacji sieci. Sąsiadami
neuronu zwycięskiego nazywamy neurony położone obok niego na matrycy, przy czym jak
określa się sąsiadów jest kwestią umowną. Stosuje się sąsiedztwa: prostokątne, heksago-
nalne i gaussowskie, ale mogą występować także inne. Sąsiedztwa prostokątne i heksago-
nalne (rys. 3.9) są typu liniowego i dyskretnego. Zaleca się, aby trening sieci rozpoczynać z
dużym promieniem sąsiedztwa obejmującym nawet całą sieć. Podobnie jak dla współczyn-
nika uczenia, w fazie porządkowania sąsiedztwo powinno być stopniowo zmniejszane, aż
do niewielkiego promienia, tak aby w końcowej fazie treningu obejmowało tylko najbliższe
neurony zwycięzcy (modyfikacja wag neuronów odbywa się według reguły 3.73). W przy-
padku sąsiedztwa gaussowskiego generalne zalecenia są podobne, ale należy zauważyć, że
jest to sąsiedztwo typu ciągłego i nieliniowego; modyfikowane są wagi wszystkich neuronów
w sieci według reguły 3.74, a o stopniu modyfikacji decyduje współczynnik sąsiedztwa hj ,
który dla neuronu zwycięskiego wynosi 1 i stopniowo maleje wykładniczo w miarę wzrostu
odległości od zwycięzcy. Współczynnik sąsiedztwa jest wyznaczany następująco:

hj = exp

(
− d2

j

2λ2

)
(3.82)

gdzie dj jest odległością j−tego neuronu od zwycięzcy, a λ jest parametrem, który powoduje
zmniejszanie współczynnika sąsiedztwa wraz z kolejnymi iteracjami algorytmu. Szerokość
sąsiedztwa jest zmieniana wykładniczno według zależności:

λ(t) = λ0 · exp

(
− t

τ2

)
(3.83)

gdzie τ2 jest stałą czasową algorytmu , a t jego kolejnymi iteracjami [74, 131, 132].

Rysunek 3.9: Sąsiedztwo prostokątne i heksagonalne na matrycy dwuwymiarowej [74].

Sumienie. Poważnym problemem w sieciach SOM może być dominacja jednego lub kilku
neuronów w czasie uczenia się sieci. Rozwiązaniem tego zagadnienia jest zastosowanie me-
chanizmu sumienia jako modyfikacji algorytmu Kohonena. Sumienie w sieci działa w ten
sposób, że przy pomocy potencjału pj notowane jest ile razy każdy z neuronów wygrał rywa-
lizację. Neuron, który jest zwycięzcą zmniejsza swój potencjał o pmin, a neurony przegrane
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zwiększają go o pewną wartość ∆p :

pj(t + 1) =

{
pj(t) + ∆p j /∈ Ω

pj(t)− pmin j ∈ Ω
(3.84)

Jeżeli potencjał pj neuronu j spadnie poniżej pmin to jest on pomijany podczas wyznaczania
zwycięzcy [132, 131].

Właściwości sieci SOM

Sieć dokonuje przekształcenia nieliniowego przestrzeni, w której zawarty jest wejściowy
zbiór danych, na przestrzeń wag zawierającą klasy cech wyodrębnionych z tego zbioru. Sieć
posiada zdolność porządkowania topologicznego danych wejściowych, co objawia się tym,
że położenie neuronu w mapie cech odpowiada odpowiedniej klasie danych (cesze) w zbio-
rze wejściowym. Dane wejściowe są także odwzorowywane gęstościowo w sieci, ponieważ
wektory występujące częściej w zbiorze wejściowym zajmują większe obszary w mapie
cech. Następną cechą SOM jest jej zdolność do redukcji wymiaru przestrzeni np. wielo-
wymiarowy zbiór danych wejściowych może być reprezentowany w dwuwymiarowej mapie
neuronów. Sieci jednak posiadają szereg organiczeń. Otóż sieć może nauczyć maksymalnie
tyle klas ile posiada neuronów, a w przypadku uszkodzenia jednego z neuronów tracona jest
bezpowrotnie informacja o zapamiętanej klasie21. Ponadto nie ma możliwości przechowy-
wania informacji hierarchicznych [74, 95, 131, 132].

Prace nad sieciami samoorganizującymi się nie zakończyły się na badaniach Kohonena.
Oczywiście istnieje szereg modyfikacji i rozszerzeń omówionego powyżej algorytmu, w
których autorzy starają się usunąć istniejące niedogodności i ograniczenia. Sieć Kohonena
zakłada niezmienność struktury, a więc architekt sieci musi „zgadnąć“ jaka liczba neuronów
w sieci będzie optymalna do rozwiązania danego problemu. Wyjściem na przeciw temu pro-
blemowi jest sieć GSOM22 [23], która potrafi zmieniać swoją strukturę w czasie treningu.
Sieć przechowuje informacje o wagach oraz o położeniu w matrycy neuronów i jest głównie
stosowana do drążenia danych23. Zdolność do modyfikacji swojej struktury posiada także
sieć HOSOM24 [165], która jest uważana za najlepszy klasyfikator wśród sieci SOM. Adap-
tacja struktury sieci polega na tym, że w procesie treningu w sieci dodawane są dodatkowe
warstwy - mapy budowane nad zwycięskimi neuronami.

21Jednak jeżeli zostanie zapamiętanych mniej klas niż jest neuronów w sieci to może zajść sytuacja, że jeden
z neuronów sąsiedzkich przejmie rolę pełnioną przez neuron uszkodzony.

22Growing Self-Organizing Map (ang.).
23Data mining (ang.).
24Hierarchical Overlapped Self-Organizing Map (ang.).
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3.3 Implementacja wybranych sieci neuronowych

Założenia

Wykonano bibliotekę programów, w której dla potrzeb tej pracy zaimplementowano wy-
brane sieci neuronowe i algorytmy ich treningu, biblioteka ta jest częścią składową aplikacji
„Phytia”25. Oprogramowanie wykonano w języku Java (wersja 5.0), który jest w pełni obiek-
towym językiem programowania, pozwalającym na zastosowanie zaawansowanych technik
modelowania pojęć i danych. Podstawową cechą języka, jaką wykorzystano, jest obiekto-
wość. Pozwala ona na modelowanie abstrakcyjnych i rzeczywistych klas opisujących dane
zagadnienie. Zdefiniowane klasy mogą być łatwo rozbudowywane dzięki cesze języka jaką
jest rozszerzalność. Dzięki mechanizmom dziedziczenia można rozszerzać właściwości
pojęć i danych zawartych w klasach26 bez ingerencji w istniejący kod oprogramowania. Na
rysunku 3.10 przedstawiono diagram podstawowych składowych zawartych w bibliotece:

• Function - są to różnego typu funkcje używane przez obiekty typy Neuron, Layer,
Algorithm, realizują funkcje aktywacji neuronów, metody selekcji centrów, miary od-
ległości, funkcje pomiaru błędów, współczynniki uczenia, miary sąsiedztwa;

• Neuron - podstawowy element sieci neuronowej, posiadający właściwości określone
przez swoją funkcję aktywacji i swój rodzaj;

• Layer - warstwa lub matryca neuronów, która może być jedno-, dwu- lub trójwymia-
rowa;

• Network - sieć neuronowa zbudowana z warstw neuronów, potrafiąca wykonać symu-
lację, czyli wyznaczyć stan wyjściowy sieci;

• DataSet - zbiór danych treningowych, testowych, walidacyjnych, symulacyjnych, itd;

• Algorithm - obiekt algorytmu, który wykonuje trening sieci neuronowej.

Wykonana biblioteka jest konfigurowana; polega to na odseparowaniu danych i algorytmów
od informacji konfiguracyjnych. Każdy z merytorycznych elementów (Network, Layer, Neu-

ron, Function, Algorithm) posiada odpowiedni, specyficzny obiekt konfiguracji, który jest
nośnikiem informacji strojącej, np. dla obiektu typu Algorithm obiekt konfiguracji Alorithm-

Configuration będzie zawierał informacje o ilości iteracji, dopuszczalnym błędzie treningu
itp. Obiekty konfiguracji pozwalają na komunikację pomiędzy biblioteką, a użytkownikiem
określającym parametry poszczególnych elementów sieci neuronowej (rys. 3.10).

25Nazwa własna przyjęta dla systemu prognozowania opracowanego i wykonanego przez autora pracy.
26Klasa w rozumieniu obiektowego języka programowania.
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Opracowaną bibliotekę27, można wyobrazić sobie jako zbiór elementów typu Function, Neu-

ron, Layer, Network, Algorithm, DataSet, Configuration, z których można zbudować odpo-
wiednią sieć neuronową. Każda z wymienionych klas posiada rozszerzenia o specyficzne
właściwości, implementując przedstawioną teorię sieci neuronowych, np. Neuron może być
rozszerzony do pojęcia Perceptron, Adaline itd.

Rysunek 3.10: Diagram głównych obiektów biblioteki sieci neuronowych.

Funkcje

Funkcje są grupą klas, które dostarczają nieskomplikowane algorytmy przetwarzające sy-
gnały lub dokonujące pomiarów pewnych parametrów w trakcie działania sieci neuronowej,
pozwalając na sterowanie jej treningiem lub symulacją. Wszystkie rozszerzają klasę bazową
Function, implementując w klasach potomnych odpowiednie mechanizmy dedykowane dla
odpowiednich elementów sieci neuronowej. W szczególności są to następujące grupy klas
(rys. 3.11):

• CenterSelectFunction - zawierają algorytmy wyboru centrów radialnych funkcji bazo-
wych (rozdział 3.2.4): k-średnich, dokładnego i losowego doboru centrów;

• DistanceFunction - zawierają miary pomiaru odległości pomiędzy wektorami o do-
wolnej długości (rozdział 3.2.5): maksimum, euklidesowa, Manhatan;

• ErrorFunction - zawierają metody pomiaru średniego modułu błędy prognozy MAPE

oraz błędu średnio-kwadratowego (rozdział 4.3.5);

• LearnigRateFunction - zawierają metody doboru współczynnika uczenia w sieci sa-
moorganizujacej (rozdział 3.2.5): wykładniczy i liniowy;

• NeuronFunction - zawierają funkcje opisujące właściwości neuronów; wyodrębnione
są dwie podgrupy:

27Szczegółowa dokumentacja biblioteki oraz kod źródłowy znajdują się na załączonym CD w katalogu /phy-
tia.
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– RadialFunction - funkcje radialne gaussowska, sklejana, potęgowa (rozdział 3.2.4);

– NeuronActivationFunction - funkcje aktywacji neuronów (rozdział 3.2.2): li-
niowa, sigmoidalna unipolarna, sigmoidalna bipolarna, sigmoidalna unipolarna
z modyfikacją Fahlmana oraz funkcja przesyłająca sygnał bez zmian.

Rysunek 3.11: Uproszczony diagram klas funkcji neuronów.

Neurony

Klasy neuronów zastały zaprojektowane jako elementarne składniki sieci neuronowych. Neu-
rony komunikują się poprzez swoje wejścia-wyjścia i nic ponadto nie wiedzą o sobie nawza-
jem. Wszystkie typy neuronów rozszerzają klasę bazową Neuron (rys. 3.12) oraz imple-
mentują interfejs Simultable, co oznacza, że każdy z obiektów klasy potomnej klasie Neuron

potrafi wyznaczyć swoje wyjście. Zaimplementowano następujące klasy neuronów w opar-
ciu o teorię przedstawioną w tym rozdziale:

• RbfNeuron - klasa neuronów będących budulcem warstwy funkcji radialnych sieci
RBF;

• SomNeuron - neurony tej klasy są składnikami matryc sieci samo-organizującej, które
potrafią określić swoje położenie w matrycy;

• AdderNeuron - neuron tej klasy wykonuje tylko sumowanie wejść;

• Adaline - klasa neuronów liniowych;

• Perceptron - klasa neuronów implementująca właściwości perceptronu, składanika
warstw sieci perceptronowych.
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Rysunek 3.12: Uproszczony diagram klas neuronów.

Warstwy sieci

Obiekty neuronów są organizowane w warstwy, które potrafią odpowiednio przetwarzać in-
formacje wejściowe poprzez równoległą pracę neuronów w niej zawartych. Wszystkie typy
warstw neuronów opracowane w ramach biblioteki rozszerzają klasę bazową Layer oraz
implementują interfejs Simulatable (rys. 3.13). Wykonano następujące klasy warstw posłu-
gując się opisem teoretycznym sieci neuronowych przestawionym w tym rozdziale:

• MLPLayer - warstwa sieci perceptronowej składające się z neuronów klasy Perceptron

lub Adaline;

• AdderLayer - warstwa sumująca sygnały wejściowe i przekazująca je na wyjście bez
dalszego przetwarzania, składająca się wyłącznie z elementów typu AdderNeuorn;

• RbfLayer - warstwa funkcji-neuronów radialnych sieci RBF składająca się wyłącznie
z elementów typu RbfNeuron;

• SOMLayer - abstrakcyjna matryca sieci samoorganizującej zawierająca wyłącznie neu-
rony typu SomNeuron; matryca została uszczegółowiona jako przypadek jednowymia-
rowy - Som1DimLayer, dwuwymiarowy - Som2DimLayer i trójwymiarowy - Som3DimLayer.

Rysunek 3.13: Uproszczony diagram klas warstw sieci neuronowych.
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Sieci neuronowe

Klasy opisujące sieci neuronowe wywodzą się z typu bazowego Network implementującego
tak jak klasy Neuron i Layer interfejs Simultable. Każdy obiekt sieci neuronowej składa się
z listy warstw, które są obiektami dziedziczącymi z klasy Layer (rys. 3.14). Jest on zdolny
do wyznaczenia swojego stanu sieci poprzez symulację warstw i neuronów. Opierając się na
przedstawionej w tym rozdziale teorii w bibliotece wykonano następujące klasy sieci:

• MLPNetwork - klasa opisująca sieć perceptronową składającą się z dowolnej ilości
warstw klasy MLPLayer;

• RBFNetwork - klasa opisująca sieć o radialnych funkcjach bazowych składającą się z
dwóch warstw: jedna klasy RBFLayer, a druga klasy AdderLayer;

• SOMNetwork - klasa opisująca sieć samoorganizującą zbudowaną z jednej warstwy
potomnej do SOMLayer.

Rysunek 3.14: Uproszczony diagram klas sieci neuronowych.

Algorytmy uczenia

Algorytmy treningu (nauczania) sieci neuronowych są wykonane w oddzielnym pakiecie
jako elementy odseparowane od sieci neuronowych, dziedziczące po bazowej klasie Algori-

thm i imlementujące interfejs Trainable (rys. 3.15). Obiekty klas typu Algorithm używają
obiektów Network, DataSet i Function wykonując ich odpowiednie, publiczne metody, ale
nie posiadają wiedzy o wewnętrznej strukturze sieci neuronowej. Na podstawie teorii tre-
ningu sieci neuronowych przestawionej w tym rozdziale wykonano następujące klasy algo-
rytmów:

• BPAlgorithm - podstawowy algorytm wstecznej propagacji błędu zgodny ze wzorem
3.24 w wersji z adaptacją współczynnika uczenia lub bez;

• BPWithMomentumAlgorithm - algorytm wstecznej propagacji z momentem zgodny ze
wzorem 3.30 w wersji z adaptacją współczynnika uczenia lub bez;

• QuickPropAlgorithm - algorytm QuickProp według opisu przedstawionego w roz-
dziale 3.2.3;



3. Elementy inteligentnych systemów obliczeniowych 73

• RbfMatrixInvAlgorithm - algorytm wyznaczania wag sieci radialnej metodą pseudoin-
wersji28 zgodnie ze wzorem 3.52;

• RbfOfflineAlgorithm - algorytm wyznaczania parametrów sieci radialnej (wag, rozmy-
cia i położenia centrów funkcji bazowych) z korektą wykonywaną po każdej prezen-
tacji wzorca uczącego zgodnie z zależnościami 3.63, 3.65, 3.64;

• RbfOnlineAlgorithm - algorytm wyznaczania parametrów sieci radialnej (wag, rozmy-
cia i położenia centrów funkcji bazowych) ze skumulowaną korektą zgodnie z zależ-
nościami 3.66, 3.68, 3.67;

• KohonenAlgorithm - algorytm Kohonena samoorganizacji mapy cech według teorii
przedstawionej w rozdziale 3.2.5.

Rysunek 3.15: Uproszczony diagram klas algorytmów.

3.4 Podsumowanie

Przedstwiono zarys koncepcji inteligencji obliczeniowej, a następnie omówiono wybrane
sieci neuronowe z odniesieniami do podstaw biologicznych. Szczegółowo omówiono sieci
perceptronowe, sieci o radialnych funkcjach bazowych i sieci samoorganizujące, przedsta-
wiając ich budowę i wybrane algorytmy treningu. Na tej podstawie dokonano projektu w
języku UML oraz implementacji przedstawionych sieci i algorytmów w języku Java. Opra-
cowana biblioteka sieci neuronowych jest częścią projektu „Phytia”, który został opraco-
wany w celu wykonania doświadczeń z prognozowaniem szeregów czasowych, a które zo-
staną przedstawione w dalszych częściach rozprawy. Uniwersalność biblioteki powoduje, że
może być stosowana także do innych celów.

28W klasie wykorzystano bibliotekę matematyczną JAMA do wyznaczania macierzy odwrotnej.



Rozdział 4

Prognozowanie szeregów czasowych

4.1 Podstawowe pojęcia

W mowie potocznej często używa się pojęć prognoza, prognozować, przewidywać w od-
niesieniu do różnych sytuacji i zdarzeń. Można przewidywać stan zdrowia danej osoby,
pogodę na jutro, stan własnego konta, udane wakacje, wynik podróży, wróżyć szczęście lub
nieszczęście itd. W podanych przykładach można wyodrębnić trzy podstawowe składowe:
pierwsza to czynność prognozowania, przewidywania, wróżenia; druga to obiekt tej czyn-
ności np. dana osoba; trzeci to wynik czynności, czyli prognoza, wróżba, przewidywanie.
Rozważania na temat prognozowania zostaną rozpoczęte od zdefiniowania podstawowych
terminów jego dotyczących.

Prognoza i prognozowanie

Prognoza (fr.: prognose, łac.: prognosis, gr.: prógnosis), według językoznawców, jest to
przewidywanie przyszłych zdarzeń, zjawisk itp., które oparte jest na określonych danych,
obliczeniach, objawach, obserwacjach, faktach itp. Czasownik prognozować oznacza czyn-
ność polegającą na opracowaniu, postawieniu prognozy, przewidywaniu [173]. Prognoza
w socjologii i matematyce jest jednym z elementów futurologii1. Oznacza tezę dotyczącą
przyszłości, zaistnienia danego faktu, zdarzenia lub zjawiska, wyprowadzoną na podstawie
prognostyki2. Cele prognozowania są następujące [134]:

• jak najbardziej prawdopodobne przewidywanie jakościowe i ilościowe przebiegu zja-
wisk w przyszłości;

1Futurologia to dziedzina nauki zajmująca się rozważaniem na temat przyszłości. Jej głównym celem jest
stawianie prognoz lub wskazanie takich działań, które pozwolą uzyskać zamierzony rezultat w przyszłości.

2Prognostyka jest elementem futurologii, oznacza poznawanie kierunku i tempa powstawania najbardziej
prawdopodobnych procesów i zjawisk w badanym zagadnieniu (według Multimedialnej Encyklopedi Po-
wszechnej www.portalwiedzy.onet.pl).

74
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• stwarzanie podstaw do podejmowania decyzji, które mogą mieć na celu przeciwsta-
wienie się prognozowanym zmianom zjawisk.

Przedmiotem rozważań są oba wymienione wyżej cele: prognoza ilościowa zapotrzebowania
na energię elektryczną i cen energii oraz zastosowanie tych prognoz w procesie analizy i za-
rządzania ryzykiem, będącym procesem decyzyjnym zmierzającym do minimalizacji ryzyka
rynkowego. Nie będą rozpatrywane prognozy jakościowe, a jedynie prognozy ilościowe i z
tego powodu pojęcie prognoza będzie używane w rozumieniu prognozy ilościowej.

Obiekt, model i modelowanie

Prognozowanie jest nieodłącznie powiązane z zagadnieniem modelowania polegającym na
utworzeniu modelu obiektu fizycznego. Utworzenie modelu polega na wyodrębnieniu ze
złożonej rzeczywistości obiektu fizycznego reprezentującego badane zjawisko a następie
utworzeniu modelu matematycznego tego obiektu. Inny rodzaj modelowania, to budowa-
nie fizycznego (materialnego), zwykle pomniejszonego, obiektu fizycznego. Złożoną rze-
czywistość rozumie się jako nieskończoną liczbę obiektów powiązanych ze sobą w spo-
sób uwikłany; obserwator jest częścią rzeczywistości i może bezpośrednio na nią wpływać.
Obiekt lub system wyodrębniony z otaczającej obserwatora rzeczywistości oznaczony zo-
stanie jako O. Obiekt posiada określone wejścia, które oznaczymy jako wektor x oraz wyj-
ścia, które oznaczymy jako wektor y. Obserwator może posiadać lub nie wiedzę o zależ-
nościach pomiędzy wejściem a wyjściem. Model obiektu O zostanie oznaczony jako MC ,

gdzie C = {c1, c2, ...} jest pewną klasą modelu obiektu, przy czym można utworzyć wiele
modeli dla danego obiektu. Model, tak jak obiekt, posiada wejścia i wyjścia i jest formalnym
opisem obiektu. Zależności pomiędzy wejściem a wyjściem są sformalizowane matematycz-
nie:

y = f(x) (4.1)

gdzie f jest dowolną funkcją liniową lub nieliniową, której postać zazwyczaj nie jest znana
dokładnie. Model wyznaczany jest na podstawie obserwacji wyjść i wejść obiektu, a także
na podstawie znajomości zjawisk zachodzących w obiekcie.

Klasy modeli

Znane są trzy grupy modeli (algorytmiczne, dedukcyjne, indukcyjne) [66, 182], które wyod-
rębnia się na podstawie stosowanych w nich technik modelowania. Modele algorytmiczne,
inaczej zwane deterministycznymi, zawierają pełną wiedzę o prognozowanym zjawisku fi-
zycznym i z założenia nie posiadają parametrów wolnych. Stan modelu jest zdetermino-
wany zależnością matematyczną (równaniem) i jest znany dla dowolnej chwili. W prak-
tyce modele takie stosuje się do opisu zjawisk prostych, które dają się opisać równaniem
matematycznym. W przypadku braku lub niemożności dokładnego sformułowania modelu
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matematycznego stosowane są modele dedukcyjne. Model opisuje ogólne reguły rządzące
badanym systemem; reguły te są tworzone na podstawie obserwacji. Taki niepełny forma-
lizm matematyczny powoduje, że w modelu występują parametry wolne, lecz w niewielkiej
ilości. Typowymi przykładami modeli dedukcyjnych są systemy ekspertowe oraz modele
stochastyczne. Wśród modeli stochastycznych wyróżnia się: modele o rozkładzie ogra-
niczonym, które nie posługują sie pojęciem prawdopodobieństwa, lecz przynależności do
danego zbioru oraz modele probabilistyczne, gdzie występują zmienne losowe podlegające
regułom rachunku prawdopodobieństwa. W praktyce często stosowane są metody regresji
parametrycznej. Modele indukcyjne stosowane są do opisu złożonych systemów, gdzie
nie można określić stałych reguł (wzorców) zachowań w sposób jawny. Zadanie modelo-
wania jest rozwiązywane z zastosowaniem metod nieparametrycznych, takich jak regresja
nieparametryczna i metody sztucznej inteligencji (znane także pod pojęciem inteligencji ob-
liczeniowej), czyli: sieci neuronowe, systemy rozmyte, algorytmy genetyczne oraz systemy
hybrydowe łączące wymienione techniki w jeden system. Modele indukcyjne są stosowane
w przypadku braku znajomości struktury badanego systemu czy obiektu. Brak możliwości
zapisu formalnego (wyrażenia równaniem matematycznym) reguł rządzącym procesami w
badanym systemie powoduje, że badacze skierowali swoja uwagę na metody sztucznej inte-
ligencji. Badany obiekt traktuje się jak „czarną skrzynkę“, a obserwowane są tylko wejścia i
wyjścia obiektu.

Modele algorytmiczne mogą być stosowane do opisu nieskomplikowanych zjawisk fizycz-
nych, ale ponieważ większość zjawisk występujących w przyrodzie jest złożona i nie daje
się opisać deterministycznym równaniem, więc częściej zasadne jest zastosowanie modeli
dedukcyjnych lub indukcyjnych. Wymienione modele w dużej mierze powstają w oparciu o
klasyczny aparat statystyczny i stąd nazywa się je modelami statystycznymi.

4.2 Modelowanie statystyczne

4.2.1 Elementy opisu statystycznego zjawisk

Zmienna losowa i jej niektóre właściwości

Opisu otaczającej nas rzeczywistości dokonuje się za pomocą liczb i równań matematycz-
nych, jeżeli istnieje taka możliwość. Natomiast o niektórych zjawiskach można powiedzieć,
że własności je określające mogą przybierać wartości z pewnego zbioru. Do opisu tego typu
zdarzeń zwanych zdarzeniami losowymi używa się pojęcia zmiennej losowej3, która jest
zdefiniowana następująco [73, 78]:

Definicja 4.1 Niech (Ω,F , P ), będzie dowolną przestrzenią probabilistyczną, gdzie Ω jest

3Definicje prawdopodobieństwa i przestrzeni probabilistycznej oraz innych pojęć znajdują się w literaturze
[68, 73, 78, 98].
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przestrzenią zdarzeń elementarnych, F jest przestrzenią zdarzeń losowych, a P jest prawdo-

podobieństwem. Zmienną losową nazywamy dowolną funkcję rzeczywistą X(ω) określoną

na przestrzeni Ω zdarzeń elementarnych ω, taką, że dla każdej liczby rzeczywistej x zachodzi:

{ω ∈ Ω : X(ω) ≤ x} ∈ F (4.2)

Bazując na powyższej definicji zmiennej losowej można powiedzieć, że jest to taka zmienna,
która w wyniku doświadczenia może przyjąć wartość z pewnego zbioru liczb rzeczywistych.
Zmienna losowa może być typu ciągłego lub dyskretnego. Zjawiska badane w rozprawie są
dyskretne, a zatem poniżej przytacza się definicję zmiennej losowej dyskretnej (skokowej)
[73, 78]:

Definicja 4.2 Zmienna losowa X jest typu dyskretnego (skokowego), jeżeli przyjmuje co

najwyżej przeliczalną liczbę wartości x1, x2, ..., xn, ... oraz:

P (X = xi) = pi > 0, i = 1, 2, ..., (4.3)

przy czym: ∑
i=1

pi = 1, (4.4)

gdzie górna granica sumowania wynosi n albo ∞ stosownie do tego, czy zbiór wartości jest

skończony czy też przeliczalny, ale nieskończony.

Zmienną losową typu dyskretnego charakteryzuje wartość oczekiwana

µ(t) = EX(t) =
∑

i

xipi (4.5)

oraz wariancja
σ2(t) = E(X(t)− µ(t))2 =

∑
i

(xi − E(X))2 pi (4.6)

i wiele innych cech4.

Proces stochastyczny

Za pomocą zmiennej losowej można opisać pewną własność badanego zjawiska fizycznego
obiektu dynamicznego O. Jednakże zjawiska posiadają zazwyczaj więcej niż jedną wła-
sność, a ponadto są zmienne w czasie. Umiejętność opisania tych własności jest niezbędna
dla uzyskania adekwatnego modelu M rozpatrywanego obiektu. Pewnemu zbiorowi wła-
sności obiektu O odpowiada zbiór zmiennych losowych, który nazywany jest procesem sto-
chastycznym. Definicja procesu stochastycznego jest następująca [68, 98]:

4Mija się z celem pracy przytaczanie wszystkich cech zmiennej losowej oraz szczegółowych ich definicji,
można je bez trudu odszukać w literaturze [73, 78].
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Definicja 4.3 NiechT będzie dowolnym zbiorem i niech każdemu t ∈ T odpowiada zmienna

losowa X(t). Procesem stochastycznym nazwiemy rodzinę zmiennych losowych {X(t) : t ∈ T},

gdzie zmienną t nazwiemy parametrem zaś T zbiorem parametrów tego procesu. Jeżeli T jest

odcinkiem, to t ∈ T będziemy uważać za chwile czasu a X(t) za wartość procesu stocha-

stycznego w chwili t. Zbiór X nazwiemy przestrzenią fazową lub zbiorem zmiennych loso-

wych i określimy jako zbiór wszystkich możliwych wartości X(t) dla wszystkich t ∈ T. Zbiór

X może być dowolną przestrzenią, ale zazwyczaj jest to przestrzeń euklidesowa. Każda

zmienna losowa może być przedstawiona jako funkcja zdarzenia elementarnego ω należą-

cego do przestrzeni próbek Ω z miarą probabilistyczną P : X(ω), ω ∈ Ω. Wtedy proces sto-

chastyczny określamy jako X(t, ω), t ∈ T, ω ∈ Ω. Funkcję czasu X(t, ω), odpowiadającą

ustalonemu ω nazwiemy trajektorią lub realizacją procesu stochastycznego {X(t) : t ∈ T}.

Gdy zbiór T jest zbiorem liczb rzeczywistych R lub R+ to mówimy o procesie stochastycz-
nym z czasem ciągłym. Natomiast gdy zbiór T jest zbiorem liczb całkowitych C lub natural-
nych N wtedy mówimy o procesie stochastycznym z czasem dyskretnym. W tej rozprawie
przedmiotem badań będą wyłącznie procesy stochastyczne z czasem dyskretnym. W lite-
raturze [68, 98] znajduje się szereg przykładów specyficznych procesów stochastycznych,
które ze względu na tematykę rozprawy nie będą szerzej opisywane. Są to procesy: punk-
towe, Markowa, o przyrostach niezależnych, semi-Markowa, Poissona, Furry’ego-Yule’a,
Pólya, Weinera, Bernuliego, Gaussa i inne.

Wśród cech procesów stochastycznych takich jak: równoważność, mierzalność, dośrodko-
wość, ciągłość, zbieżność, ergodyczność itd., istotna jest dla zagadnienia prognozowania
cecha stacjonarności. Definicję stacjonarności procesu stochastycznego rozważa się w węż-
szym sensie jako procesu ściśle stacjonarnego oraz w sensie szerszym [35, 69, 98].

Definicja 4.4 Proces stochastyczny {X(t) : t ∈ T} nazywamy stacjonarnym w węższym

sensie, gdy dla każdego t1, t2, ..., tn ∈ T i τ ∈ R takiego, że t1 + τ, t2 + τ, ..., tn + τ ∈ T,

rozkłady wektorów zmiennych losowych [X(t1), X(t2), ..., X(tn)]T i [X(t1 + τ), X(t2 +

τ), ..., X(tn + τ)]T są jednakowe.

Z powyższej definicji wynika, że własności procesu stochastycznego stacjonarnego w węż-
szym sensie nie ulegają zmianie przy przesunięciu skali czasu. Proces stochastyczny stacjo-
narny w węższym sensie jest ściśle stacjonarny.

Definicja 4.5 Proces stochastyczny {X(t) : t ∈ T} nazywamy stacjonarnym w szerszym

sensie, jeśli dany proces posiada stałą wartość oczekiwaną µ(t) = µ = const., jego warian-

cja jest skończona Eσ2(t) < ∞, a wartość kowariancji R(t, s) pomiędzy X(s) i X(t) zależy

tylko od |t− s|, czyli wynosi R(t− s).
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Szereg czasowy

Proces stochastyczny, może posiadać nieskończoną liczbę populacji swoich realizacji. Re-
alizacje procesu stochastycznego, czyli obserwacje kolejnych zmiennych losowych, nazywa
się szeregiem czasowym. Jego definicja jest następująca [93]:

Definicja 4.6 Szeregiem czasowym nazywać będziemy uporządkowany według czasu t1, t2, ...

zbiór obserwacji statystycznych x(t1), x(t2), ... charakteryzujący zmiany badanego zjawiska

w czasie. Czas t jest zmienną niezależną, zaś poziom x badanego zjawiska zmienną zależną.

Poszczególne wartości x1, x2, ..., gdzie xn = x(tn), szeregu czasowego są realizacjami od-

powiednich zmiennych losowych X(t1), X(t2), ... procesu stochastycznego {X(t) : t ∈ T}.

Szereg czasowy charakteryzuje się następującymi elementami składowymi [25, 113]:

• wahania główne (trend, tendencja) - są to jednokierunkowe zmiany (wzrost lub spa-
dek) danych w dłuższym okresie czasu; wyróżnia się trend liniowy, wykładniczy, tłu-
miony; szereg czasowy posiadający trend jest realizacją procesu niestacjonarnego, na-
tomiast nie posiadający trendu jest realizacją stacjonarnego procesu stochastycznego5;

• wahania okresowe - są to rytmiczne wahania o stałym okresie, nazywane też sezono-
wymi lub cyklem; wahania sezonowe są powodowane najczęściej przez czynniki przy-
rodnicze, natomiast cykl (nazywany także wahaniami koniunkturalnymi) jest związany
z wahaniami gospodarczymi w okresie do 10 lat;

• wahania nieregularne - są to przypadkowe, losowe wahania, które są spowodowane
działaniem czynników nieprzewidywalnych (np. klęski żywiołowe).

Trend szeregu oraz wahania okresowe są składnikami systematycznymi reprezentującymi
czynniki nieprzypadkowe i określone średnią procesu µ(t), natomiast wahania nieregularne
są składnikiem losowym określonym przez czynniki przypadkowe i reprezentowanym przez
wariancję σ2(t) procesu.

4.2.2 Model wahań w czasie

Model ogólny szeregu czasowego zawierający jego trzy główne składniki (wahania główne,
okresowe i nieregularne) nazywa się modelem wahań w czasie [163], przy czym wyróżnia się
modele addytywne i multipliktywne. Model addytywny szeregu czasowego jest określony
równaniem:

y(t) = F (t) + Gi(t) + ε(t) (4.7)

5Dla uproszczenia będzie używane określenie szereg stacjonarny i szereg niestacjonarny zamiast szereg
czasowy stacjonarny i szereg czasowy niestacjonarny.
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gdzie: y(t) - wartość szeregu czasowego w chwili t; F (t) - funkcja trendu w populacji gene-
ralnej; Gi(t) - funkcja wahań okresowych, przy czym i = 1, 2, ..., d jest liczbą podokresów w
cyklu; ε(t) - składnik losowy, który jest zmienną losową o rozkładzie normalnym i wartości
oczekiwanej E(ε) = 0 oraz nieznanej wariancji V (ε) = σ2 > 0. W rzeczywistych warun-
kach, gdy dostępny jest ograniczony zbiór danych dla dyskretnego odcinka czasu t1, t2, ..., tN

model (4.7) jest określony równaniem:

y(t) = f(t) + gi(t) + e(t) (4.8)

gdzie: f(t) - jest funkcją aproksymacją funkcję trendu F (t); gi(t) - jest funkcją aproksy-
mująca funkcję Gi(t), e(t) jest składnikiem resztkowym, posiadającym rozkład normalny,
średnią e(t) = 0 i wariancję s2[e(t)] > σ2(εt). Model addytywny może być stosowany
tylko wtedy, gdy funkcja trendu jest funkcją liniową lub funkcją, którą można aproksymo-
wać do liniowej. W pozostałych przypadkach stosuje się model multiplikatywny, który jest
określony równaniem:

y(t) = F (t) ∗Gi(t) ∗ 10(εt) (4.9)

lub
y(t) = f(t) ∗ gi(t) ∗ 10e(t) (4.10)

4.2.3 Modele ekstrapolacji trendu

Często stosowaną i dosyć prostą metodą prognozowania jest ekstrapolacja analitycznych
funkcji trendu. Przyjmuje się założenie, że jeżeli funkcja dobrze przystaje do wartości sze-
regu czasowego, to należy przypuszczać, że będzie z zadowalającą dokładnością ekstrapolo-
wać przyszłe wartości szeregu. Modelowanie badanego szeregu czasowego polega na znale-
zieniu odpowiedniej funkcji analitycznej. Podstawowymi modelami trendu stosowanymi do
prognozowania są [92, 107]:

• model liniowy: y(t) = a · t + b (4.11)

• model wykładniczy: y(t) = ea·t+b + c (4.12)

• model potęgowy: y(t) = a · tb (4.13)

• model logistyczny: y(t) =
a

1 + eb−c·t + d (4.14)
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• modele wielomianowe:
y(t) = ast

s +as−1t
s−1 + . . .+a0 (4.15)

y(t) =
as

ts
+

as−1

ts−1
+ · · ·+ a0 (4.16)

• modele hiperboliczne: y(t) =
a

t
+ b (4.17)

y(t) =
1

a · t + b
(4.18)

y(t) =
t

a · t + b
(4.19)

• model ilorazowy y(t) =
at

b + t
(4.20)

• model logarytmiczny y(t) = a · ln(t) + b (4.21)

gdzie a, b, c, d są współczynnikami powyższych równań. Dobór parametrów modelu trendu
może odbywać się metodą regresji. Istnieją odpowiednie systemy komputerowe pozwalające
na wyznaczenie tych parametrów [107].

4.2.4 Analiza regresji

Ogólny model regresji

Termin regresja wprowadził F. Galton (1822-1911) antropolog i meteorolog, który prowa-
dził badania zależności pomiędzy wzrostem ojca i syna, chcąc podkreślić tendencję cofania
się (ang. regress) wzrostu syna ku przeciętnemu wzrostowi ojców. Funkcja regresji określa
zależność zmiennych losowych: Y od X (zmienną X nazywa się niezależną, zaś Y zależną).
Pomiędzy X i Y występuje związek statystyczny mówiący, że wartościom zmiennej nieza-
leżnej X odpowiadają ściśle określone wartości zmiennej zależnej Y . Ogólny model regresji
ma postać [55, 123]:

y = βX+ε (4.22)

gdzie:

y - jest wektorem (n× 1) obserwacji, czyli zmiennych zależnych;

X - jest macierzą (n×p) zmiennych objaśniających, czyli zmiennych niezależnych;



4. Prognozowanie szeregów czasowych 82

β - jest wektorem (p × 1) nieznanych parametrów nazywanych także współczyn-
nikami regresji;

ε - jest wektorem (n × 1) losowych błędów świadczącym o braku pełnego dopa-
sowania modelu do rzeczywistych danych;

p, n - są dopowiednimi wymiarami powyższych wektorów i macierzy.

Zakłada się, że błędy ε mają wartość oczekiwaną zero E(ε) = 0 oraz nieznaną wariancję
V (ε) = σ2 oraz elementy wektora ε są nieskorelowane. Przy założeniu, że E(ε) = 0 model
(4.22) ma postać:

E(y) = Xβ (4.23)

Kwadrat sum błędów jest wtedy wyrażony równaniem:

εT ε = (y −Xβ)T(y −Xβ) = yTy−2βTXTy + βTXTXβ (4.24)

Parametry równania regresji liniowej nie są znane i muszą być wyznaczone na podstawie
danych. Estymaty parametrów β oznacza się jako b i równanie regresji ma postać:

ŷ = bX+ε (4.25)

Estymaty współczynników regresji wyznacza się metodą najmniejszych kwadratów poszu-
kując takich b, dla których błąd średniokwadratowy osiąga minimum:

εT ε = min (4.26)

Funkcja wielu zmiennych osiąga minimum, gdy pochodne cząstkowe względem wszystkich
zmiennych są równe zero. Zatem dla równania 4.26 należy rozwiązać układ równań:

∧
i=1,...,p

εT ε

∂bi

= 0 (4.27)

w wyniku czego uzyskuje się równanie:

(XTX)b = XTy (4.28)

którego rozwiązaniem są optymalne parametry b. Równanie (4.28) rozpatruje się w dwu
przypadkach: po pierwsze równanie (4.28) zawiera p niezależnych równań i p niewiado-
mych; po drugie może wystąpić przypadek, że niektóre równania zależą od innych i wtedy
istnieje mniej niezależnych równań niż niewiadomych. Wtedy także może wystąpić przy-
padek, że XTX jest osobliwa, więc nie istnieje macierz odwrotna

(
XTX

)−1. Jeżeli drugi
przypadek nie zachodzi, to rozwiązaniem równania (4.28) jest:

b = (XTX)−1XTy (4.29)
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Rozwiązanie (4.29) ma następujące właściwości [55, 123]:

• b jest estymatą współczynników β, która minimalizuje błąd sumy kwadratów εT ε

niezależnie od właściwości rozkładu błędów, co oznacza, że nie jest wymagane, aby
błędy ε miały właściwości rozkładu normalnego;

• elementy wektora b są liniową funkcją obserwacji y i dają nieobciążone estymaty ele-
mentów β z minimalną wariancją i niezależny rozkład błędów; mówi się, że otrzymuje
się nieobciążony estymator z minimalną wariancją.

4.2.5 Modele autoregresji i średniej ruchomej

Modelowanie stochastyczne opiera się na założeniu, że kolejne wartości szeregu czasowego
{y(t)} są generowane przez niezależne impulsy szumu białego {e(t)}, który jest realizacją
zmiennej losowej {E(t)} o ustalonym rozkładzie (przyjmuje się najczęściej rozkład nor-
malny) i nieznanej wariancji σ2

e . Warunkiem koniecznym jest stacjonarność procesu, zatem
wartość oczekiwana powinna być równa zero Ee(t) = 0. Ciąg elemetów szeregu czasowego
oznaczymy jako:

{e(t)} = e(t), e(t− 1), e(t− 2), ... (4.30)

i jest przekształcany w szereg czasowy:

{y(t)} = y(t), y(t− 1), y(t− 2), ... (4.31)

za pomocą filtru liniowego. Historyczny już wkład w modelowanie stochastyczne wnieśli
G.E.P.Box i G.M.Jenkins [35], którzy przedstawili koncepcję i zastosowanie procesów auto-
regresji i średnich ruchomych jako filtru liniowego szumu białego. Wyróżnia się następujące
typy liniowych modeli stochastycznych szeregów czasowych [31, 35, 36, 65, 118]:

• model średniej ruchomej MA(q)6 rzędu q, gdzie realizacja zmiennej losowej Y (t) w
chwili t jest wyrażona linową kombinacją q poprzednich wartości szeregu {e(t)}

y(t) =

q∑
i=1

θ(i) · e(t− i) (4.32)

gdzie: θ(i) - współczynniki równania średniej ruchomej; współczynniki równania mu-
szą spełniać warunek odwracalności

q∑
i=1

θ(i) < 1 (4.33)

6MA - moving average process (ang.) - proces średniej ruchomej.
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• model autoregresji AR(p)7 rzędu p, gdzie realizacja zmiennej losowej Y (t) w chwili
t jest wyrażona linową kombinacją p poprzednich wyrazów szeregu {y(t)}

y(t) =

p∑
i=1

φ(i) · y(t− i) + e(t) (4.34)

gdzie: φ(i) - współczynniki równania autoregresji, które muszą spełniać warunek sta-
cjonarności:

p∑
i=1

φ(i) < 1 (4.35)

• Model autoregresji i średniej ruchomej ARMA(p, q)8, czyli model, w którym wystę-
pują jednoczenie proces AR(p) oraz MA(q):

y(t) =

p∑
i=1

φ(i) · y(t− i) +

q∑
i=1

θ(i) · e(t− i) + e(t) (4.36)

• Modele autoregresji z zewnętrznymi wejściami ARX(p)9 rzędu p, gdzie oprócz pro-
cesu autoregresji AR(p) rzędu p występują dodatkowe wejścia Xk:

y(t) =

p∑
i=1

φ(i) · y(t− i) +
∑

k

bxk + e(t) (4.37)

• Modele autoregresji i średniej ruchomej ARMAX(p, q), czyli modele ARMA(p, q)

z zewnętrznymi wejściami xk:

y(t) =

p∑
i=1

φ(i) · y(t− i) +

q∑
i=1

θ(i) · e(t− i) +
∑

k

bxk + e(t) (4.38)

• Scałkowany model autoregresji i średniej ruchomej ARIMA(p, d, q)10 i ARIMAX(p, d, q),
gdzie model zawiera operację zróżnicowania szeregu czasowego w celu uzyskania sta-
cjonarności. Różnicowanie odbywa się z przesunięciem d:

z(t) = 4y(t) = y(t)− y(t− d) (4.39)

Wyznaczenie odpowiedniego modelu polega na doborze rzędu autoregresji p, rzędu śred-
niej ruchomej q, rzędu różnicowania d oraz na dobrze współczynników {φi, i = 1, ..., p},
{θi, i = 1, ..., q} i wariancji σ2 białego szumu. Identyfikacji parametrów modelu dokonuje

7AR - autoregressive process (ang.) - proces autoregresji.
8Skrót ARMA pochodzi od nazwy angielskiej: autoregressive-moving average process - proces autoregresji

i średniej ruchomej.
9ARX - autoregressive process with exogeneous inputs (ang.) - proces autoregresji z zewnętrznymi wej-

ściami.
10ARIMA - autoregressive-integrated moving average process (ang.) - scałkowany proces autoregresji i

średniej ruchomej.
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się przy użyciu funkcji autokorelacji (ACF11) oraz autokorelacji częściowej (PACF12). Do
identyfikacji stopnia różnicowania stosuje się funkcję autokorelacji szeregu. Jeżeli funkcja
autokorelacji nie ma tendencji do szybkiego znikania do zera, to należy dokonać różnico-
wania szeregu. Różnicowanie szeregu należy wykonywać tyle razy, aż funkcja autokorelacji
będzie szybko zbieżna do zera. Ilość wykonanych różnicowań jest parametrem d. Do wy-
znaczania rzędu i parametrów autoregresji AR oraz średniej ruchomej MA wykorzystuje się
algorytm Yule-Walkera, algorytm Burga lub algorytm Hannan-Rissanena [31, 36]. Wymie-
nione wyżej modele są z powodzeniem stosowane w praktyce do czasów obecnych. Nie-
mniej jednak badacze ciągle poszukują skuteczniejszych metod prognozowania, szczególnie
w zakresie nieliniowych szeregów czasowych, które wymagają zastosowania adekwatnych
nieliniowych modeli.

4.2.6 Ocena i weryfikacja modelu statystycznego

Funkcja regresji jest wyznaczana na podstawie pewnej próby losowej danych empirycznych.
To implikuje występowanie błędów dopasowania modelu do rzeczywistego procesu. Miarą
dopasowania funkcji regresji do zbioru danych empirycznych jest standardowy błąd estyma-
cji, który jest średnim odchyleniem wartości empirycznych zmiennej niezależnej Y od jej
estymaty ŷ, czyli miary rozproszenia elementów populacji wokół linii regresji:

Se =

√√√√√√

n∑
i=1

(yi − ŷi)
2

n− k
(4.40)

gdzie : n - liczba obserwacji; k- liczba szacowanych parametrów. Im Se jest mniejsze,
tym lepiej jest dopasowany model. Współczynnik zmienności resztkowej wskazuje, jaka
część średniej wartości zmiennej objaśnianej stanowi odchylenie standardowe tej zmiennej.
Współczynnik wyraża się wzorem:

Ve =
Se

ȳ
(4.41)

przy założeniu, że ȳ = 1
n

∑n
i=1 yi 6= 0. Im współczynnik Ve jest bliższy zeru tym lepiej mo-

del jest dopasowany do danych rzeczywistych. Do oceny funkcji regresji stosuje się wartość
progową V ∗

e , której przekroczenie świadczy o złym dopasowaniu modelu. Współczynnik de-
terminacji R2 jest stosunkiem zmienności wyjaśnionej zmiennej przewidywanej przez model
regresji do całkowitej zmienności zmiennej przewidywanej:

R2 =

∑n
i=1(ŷi − y)2

∑n
i=1(yi − y)2

(4.42)

11ACF - Autocorrelation function (ang.).
12PACF - Partial autocorrelation function (ang.).
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Współczynnik R2 mówi o tym, jaka część zmienności zmiennej y jest wyjaśniona przez
model regresji. Współczynnik przybiera wartości z zakresu < 0, 1 > i im większa wartość
współczynnika, tym model lepiej wyjaśnia modelowany proces. Współczynnik zbieżności
jest miarą zmienności niewyjaśnionej zmiennej przewidywanej przez model regresji i wyraża
się zależnością

ϕ2 =

∑n
i=1(yi − ŷi)

2

∑n
i=1(yi − y)2

(4.43)

Współczynnik ϕ2 jest miarą uzupełniającą współczynnik determinacji i między nimi za-
chodzi zależność: R2 = 1 − ϕ2, im wartość ϕ2 jest bliższa zeru tym bardziej model jest
dopasowany do danych empirycznych [93, 107].

4.2.7 Inne wybrane metody prognozowania

Statysytyczne metody prognozowania takie jak: model regresji, modele autoregresji i śred-
nich ruchomych są powszechnie stosowane w elektroenergetyce do prognozowania zapotrze-
bowania energetycznego i poboru mocy elektrycznej. Istnieje wiele innych interesujących
metod prognozowania, których nie sposób szczegółowo przedstawić w ramach jednej roz-
prawy (np. transformata Fouriera [60, 139]), tylko wybrane z nich (model MRK, algorytm
aglomeracji, k-NN, fraktalny) zostaną przestawione w zarysie.

Pierwszą z nich jest model rozkładu kanonicznego wektora losowego (MRK), polegająca
na zastosowaniu metody rozkładu kanonicznego do przekształcenia wektora losowego x o
skorelowanych składowych na inny wektor losowy v o nieskorelowanych składowych, będą-
cych funkcjami liniowymi składowych wektora x. Wektor losowy x opisuje pewien proces,
którego prognozę wyznacza się według modelu:

xi =
i−1∑
j

aijVj + V̂i + xi (4.44)

gdzie: i - jest indeksem zmiennej (składowej) prognozowanej, j - jest indeksem składowej
nieskorelowanej, xi jest średnią , aij to współczynniki rozkładu kanonicznego, natomiast V̂i

jest wariancją reszty decydującą o jakości prognozy; wariancja jest generowana z funkcji
gęstości prawdopodobieństwa składowych wektora v [46, 52, 54].

Drzewo regresyjne jako model do prognozowania mocy i energii elektrycznej przedstwiono
w pracy [59]. Model zbudowano na podstawie drzewa decyzyjnego składającego się z wę-
złów, gałęzi i liści. Węzły drzewa zawierają odpowiednie testy do wykonania, przejście
(wykonanie algorytmu) od korzenia, poprzez kolejne węzły, aż do liści skutkuje tym, że w
liściach drzewa znajdują się odpowiednie wartości prognozy.

Iteracyjny algorytm aglomeracji może być także użyteczny dla prognozy wymienionego
powyżej problemu (zastosowano model wykorzystujący hierarchiczne metody analizy sku-
pień) [63] lub do uzyskanie wzorcowych profili obciążenia dobowego mocy dla poszczegól-
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nych typów odbiorców [111]. Algorytm w skrócie działa następująco:

• w pierwszej iteracji zakłada się, że każda obserwacja (wektor wejść modelu) stanowi
odrębną klasę;

• wyznacza się macierz odległości pomiędzy klasami;

• znajduje się parę nabliższych sobie klas mierząc odległości między klasami za pomocą
odpowiedniej miary (w pracy [63] nie zauważono korelacji wyników prognoz z daną
miarą);

• znalezioną parę łączy się w jedną klasę, co redukuje zbiór klas o jeden (sposoby wią-
zania klas szczegółowo przedstawiono w [111]);

• czynności wyznaczania odległości i łączenia klas powtarzane są aż do osiągnięcia za-
łożonego warunku zatrzymania algorytmu (jeżeli nie zatrzyma się algorytmu to osta-
tecznie pozostanie tylko jedna klasa danych (w [63] stosowano od 335 do 100 klas).

Proces grupowania można przedstawić graficznie dendrogramem (drzewko). W pracy [63]
klasy stanowią godzinowe profile dobowe zużycia energii, prognoza jest wyznaczana jako
średnia ważona z profili należących do danej klasy.

Krótkoterminową prognozą energii z zastosowaniem algorytmu k-najbliższych sąsiadów
(k-NN13) przedstawiono w pracy [62]. Zastosowana metoda polega na wyszukiwaniu po-
dobieństwa historycznych profili dziennego zapotrzebowania energetycznego do prognozo-
wanego dnia. Algorytm dobiera k najbliższych obrazów (przetworzonych profili dnia) do
obrazu referencyjnego (odpowiada prognozowanemu dniowi) w sensie miary euklidesowej.
Zbiór, z którego nastepuje wybór profili dnia jest ograniczony do tego typu tygodnia, z ja-
kiego jest obraz referencyjny, a prognoza jest wykonywana na podstawie wyselekcjonowa-
nych profili. Na uwagę zasługuje fakt, że klasyfikacji podlegają dane przetworzone w obrazy
(operacja jest odwracalna), np. wyznaczane są różnice obciążeń w kolejnych godzinach doby
w stosunku do średniej mocy dobowej Pi/Psrd−doby, lub różnica Pi,d − Psrd−doby itd.

Prognozowanie zapotrzebowania energetycznego można wykonać modelem predycji kroko-
wej procesów samopodobnych, który oparty jest na wymiarze fraktalnym. Taki model w
pracy [53] badano dla algorytmów podobieństwa: „pionowych“ - prognoza na godzinę t za-
leży od obciążenia na godzinę t−1 dla kilku dób wstecz; „poziomych“ - prognoza na godzinę
t zależy od wszystkich godzin na dobę wstecz. Zaobserwowano, że dla modelu opartego na
wymiarze fraktalnym dokładność prognozy zależy od stopnia podobieństwa procesów wej-
ścia i wyjścia i nie zależy od wariancji procesów wejścia i wyjścia. Model zaczerpnięty z
teorii chaosu deterministycznego oparty na wymiarze Hausdorffa jest wykorzystywany do
prognozy cen energii na giełdzie towarowej [143]. Wymiar Hausdorffa jest także używany
w funkacjach przynależnosci, w modelu neuronowo-rozmytym [142].

13k-NN - k-nearest-neighbour (ang.)
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4.3 Metody sztucznej inteligencji

Metody sztucznej inteligencji stosuje się z powodzeniem od wielu lat do prognozowania
szeregów czasowych. Popularność tych metod wynika z braku konieczności opisu anali-
tycznego modelowanego zjawiska oraz z częstej możliwości osiągania lepszych jakościowo
rezultatów w stosunku do klasycznych metod statystycznych. Ponadto należy zauważyć, iż
w przyrodzie rzadko występują zjawiska o charakterze liniowym, natomiast metody sztucz-
nej inteligencji, a w szczególności sieci neuronowe i neuronowo-rozmyte, nadają się do
modelowania i prognozowania nieliniowych szeregów czasowych [25, 182]. Rozwiązanie
zadania prognozowania, niezależnie od stosowanego narzędzia, może wymagać przepro-
wadzenia następujących procedur [51, 76, 117, 182, 185]: przygotowanie wstępne danych,
projektowanie i implementacja modelu oraz weryfikacja modelu. Pod pojęciem wstępnego
przetwarzania danych rozumie się takie procesy jak: filtracja, normalizacja i klasyfikacja da-
nych oraz dekompozycja zadania. Każdy z tych procesów ma znaczenie dla jakości modelu
i może wpłynąć na jego strukturę. Projektowanie modelu obejmuje dobór narzędzia mode-
lowania, dobór architektury modelu oraz jego implementację i trening. Weryfikacja modelu
jest istotna ze względu na potrzebę jego korekty w celu uzyskania lepszych jakościowo pro-
gnoz w przyszłości.

4.3.1 Wstępne przygotowanie danych

Filtracja. Dane źródłowe przed podaniem na wejścia modelu mogą być wstępnie przetwa-
rzane. Takie przetwarzanie ma na celu redukcję rozmiaru wektora wejściowego, „wyczysz-
czenie“ danych z nieregularności oraz uzupełnienie ewentualnych braków danych. Stosuje
się heurystyczne metody do regularyzacji danych, filtrację kalmanowską do usunięcia nie-
regularności danych i inne. Uzupełnianie danych lub usuwanie nieregularności może się
opierać na wiedzy eksperckiej [76, 117, 182].

Normalizacja. Normalizacja polega na przeskalowaniu danych źródłowych do odpowied-
niego zakresu. Normalizacja danych jest często niezbędna, a napewno zalecana do popraw-
nego utworzenia modelu badanego zjawiska. Przekształcenie normalizujące może polegać
na wycentrowaniu danych w okolicy zera, tzn. zbiór danych posiada zerową średnią i jed-
nostkowe odchylenie standardowe [44, 117, 130, 182]:

yz =
y − y

σ
(4.45)

gdzie: y jest średnią zmiennej nienormalizowanej, σ jest odchyleniem standardowym zmien-
nej nienormalizowanej, y jest zmienną do normalizacji, yz jest zmienną znormalizowaną.
Normalizację danych źródłowych można przeprowadzić stosując zabieg przeskalowania. W
praktyce, ze względu na zakresy funkcji aktywacji stosowanych w sieciach neuronowych
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lub funkcji przynależności w sieciach neuronowo-rozmytych, stosuje się przeskalowanie do
zakresów <-1, 1>, <0,1> lub <0.1, 0.9> czy <0.2, 0.8> [48] itp. Takie przekształcenie nor-
malizujące ma postać [44, 182]:

yz = r · (yu −min {yu}) + min {yn} (4.46)

natomiast przekształcenie odwrotne, przeskalowujące wyjście modelu do poziomu danych
rzeczywistych ma postać:

yu =
yz −min {yn}

r
+ min {yu} (4.47)

gdzie:

• max {yn} , min {yn} są odpowiednio maksymalnym i minimalnym dopuszczalnym
poziomem sygnału w modelu (sieci);

• max {yu} , min {yu} są odpowiednio maksymalną i minimalną spodziewaną warto-
ścią rzeczywistą w zbiorze danych wejściowych modelu;

• r jest przekształceniem normalizującym o postaci:

r =
max {yn} −min {yn}
max {yu} −min {yu} (4.48)

Dekompozycja zadania. Jest to podział zadania na zadania mniejsze stosowany w celu
zwiększenia dokładności prognoz. Z drugiej strony, podział na mniejsze zadania nie zawsze
musi prowadzić do uzyskania lepszych wyników [113]. Projektant systemu prognozującego
mając wiedzę a priori o badanym zjawisku, może dokonać dekompozycji (jeżeli dysponuje
odpowiednimi danymi) ze względu na odpowiednie kryteria np. składowe modelowanego
procesu.

Klasyfikacja jak narzędzie przygotowania danych. Klasyfikacja danych należy do pro-
cesu wstępnego przetwarzania danych. Jest ona elementem procesu modelowania mającym
wpływ na parametry modelu lub modeli. Dane szeregu czasowego {y(t)} generowanego
przez proces stochastyczny mogą być klasyfikowane, a odpowiednie zgrupowanie danych
może mieć istotny wpływ na jakość modeli, ponieważ dla każdej z grup danych może zo-
stać stworzony odrębny model. Przykładem takiego podejścia jest hierarchiczna struktura
PREMONN14 [87], gdzie tworzony jest bank modeli - predyktorów opartych na sieciach
MLP, zaś wyboru odpowiedniego modelu dokonuje moduł decyzyjny oparty na mutiplika-
tywnych i addytywnych, probabilistycznych funkcjach dyskryminacyjnych (w tym Bayesa).
Modyfikacją tego rozwiązania jest modułowy system rozmyty PREMOFS15 [136], gdzie w

14PREMONN - PREdictive MOdular Neural Networks (ang.) - predykcyjna, modularna sieć neuronowa.
15PREMOFS - PREdictive MOdular Fuzzy Systems (ang.) - predykcyjny, modułowy system rozmyty.
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module decyzyjnym zastosowano funkcje logiki rozmytej, zaś predyktorami są sieci neu-
ronowe. Modelowanie procesu za pomocą wielu modeli jest stosowane także w zagadnie-
niach sterowania predykcyjnego [129]. Zbiór modeli lokalnych łączonych w pewien sys-
tem jest także stosowany w zagadnieniu prognozowania zapotrzebowania na energię i moc
[37, 57, 89, 164]. Klasyfikacja danych może prowadzić do utworzenia oddzielnych modeli
dla każdej z uzyskanych klas. Innym rozwiązaniem jest włączenie dodatkowych wejść nio-
sących informację o klasie danych wejściowych [56, 76, 85, 125, 167], o czym będzie mowa
szerzej w rozdziale opisującym proces modelowania, a w szczególności określania wejść
modelu16. W literaturze, dla prognozowania w elektroenergetyce, proponowano głównie
klasyfikację ze względu na kalendarz oraz czynniki meteorologiczne.

4.3.2 Techniki walidacji

Pod pojęciem walidacja rozumie się techniki prowadzące do wyboru optymalnych parame-
trów modelu budowanego na podstawie danych. Polegają one na podziale zbioru danych na
podzbiory: uczące, testowe i walidacyjne, a następnie na użyciu tych zbiorów na odpowied-
nich etapach modelowania. Zakłada się, że istnieje zbiór danych Z ∈ R, który powstał w
wyniku obserwacji obiektu O; na postawie tego zbioru danych można utworzyć model M

rozważanego obiektu. Poszczególne metody walidacyjne różnią się właśnie sposobem two-
rzenia i używania tych zbiorów danych, poniżej przedstawia się techniki walidacji znane z
literatury [39, 90, 101].

Metoda zbioru uczącego i testującego

Zbiór danych Z jest losowo dzielony na zbiór uczący ZTrain i testujący ZTest z zastrzeże-
niem, że zbiór uczący stanowi około 70% całego zbioru danych i z wykorzystaniem tego
zbioru jest tworzony model M , natomiast zbiór testujący stanowi około 30% całego zbioru
danych i ten zbiór używany jest wyłącznie do badania jakości uzyskanego modelu. Dla
modelu neuronowego17 podczas modelowania wykonywany jest algorytm:

1. Wykonanie epoki e treningu sieci na zbiorze uczącym ZTrain i uzyskanie w ten sposób
zbióru wag We sieci neuronowej.

2. Przeprowadzenie symulacji sieci dla zbioru uczącego ZTrain i wag Wk; wyznaczenie
błędu18 symulacji ErrTrain na tym zbiorze.

3. Przeprowadzenie symulacji sieci dla zbioru testującego ZTest i wag Wk; wyznaczenie
błędu19 symulacji ErrTest na tym zbiorze.

16Określanie wejść modelu zostanie omówione w rozdziale 5.
17Dla każdego innego typu modelu algorytm będzie podobny; jedyną różnicą będzie zamiana pojęcia trening

na np. wyznaczenie parametrów modelu.
18Rodzaj błędu (np.średnio-kwadratowy, średni moduł błędu procentowego, ...) nie ma tu znaczenia.
19Rodzaj błędu musi być taki sam jak dla błędu wyznaczanego dla zbioru uczącego.
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4. Warunki zatrzymania algorytmu:

(a) przekroczono dopuszczalną ilość iteracji e lub osiągnięto zamierzony błąd ErrTest,
lub nastąpił wzrost błędu na zbiorze testującym ErrTest przy jednoczesnym zmniej-
szaniu błędu na zbiorze uczącym ErrTrain, co oznacza, że następuje przetreno-
wanie sieci neuronowej i natychmiast należy przerwać trening;

(b) jeżeli nie jest spełniony warunek zatrzymania to e = e + 1 i wykonywana jest
następna epoka treningu od pkt.1.

Niezaprzeczalnymi zaletami przedstawionej metody jest jej niewielka złożoność oblicze-
niowa oraz jasne kryterium wyboru najlepszego modelu, tzn. według błędu na zbiorze testu-
jącym i efektu przetrenowania. Jednakże ma miejsce tutaj marnotrawstwo danych, ponieważ
30% danych ze zbioru Z nie bierze udziału tworzeniu modelu obiektu O, a jedynie służy do
walidacji modelu M . W przypadku niewystarczającej ilości danych niemożliwe jest prze-
prowadzenie wiarygodnej walidacji na zbiorze testującym ZTest i estymator (model) będzie
posiadał dużą wariację. Ostatecznie, mimo że podział danych jest losowy, to może nastąpić
taki „nieszczęśliwy“ podział na zbiory ZTrain i ZTest, że zbiór testujący będzie niewiary-
godny. Mimo wykazanych wad, prostota metody zbioru testującego powoduje, że jest chęt-
nie stosowana do badania efektu przetrenowania sieci neuronowej. Modyfikacją tej metody,
jest metoda losowego podpróbkowania20, która polega na tym, że zakłada się ilość testów
t (powtórzeń) i dla każdego testu jest wykonywany algorytm przestawiony w punktach od 1
od 4.

Metody walidacji krzyżowej

Metody walidacji krzyżowej mają na celu jak najlepsze wykorzystanie dostępnych danych
Z poprzez wielokrotne, krzyżowe tworzenie i wykorzystanie zbiorów uczących ZTrain i wa-
lidacyjnego ZV alid, a dzięki temu uzyskanie optymalnego modelu M o możliwie małej wa-
riancji. Przy założeniu, że zbiór Z posiada p = 1, 2, ..., P próbek danych algorytm walidacji
krzyżowej jest następujący:

1. Utworzenie r zbiorów uczących Zr
Train i walidacyjnych Zr

V alid

(a) metoda leave-one-out21: tworzonych jest r = P zbiorów uczących i walidacyj-
nych w ten sposób, że wykonywanych jest r kopii zbioru Z i następnie z każdej
kopii usuwana jest jedna p− ta próbka, która staje się r − tym zbiorem walida-
cyjnym Zr

V alid, a zbiór z usuniętą próbką r − tym zbiorem uczącym Zr
Train;

20W literaturze anglojęzycznej używa się terminu subsampling.
21Zdecydowano się na zachowanie oryginalnej nazwy anglojęzycznej metody.
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(b) metoda k-fold22: zbiór danych Z jest dzielony na k równych części, następnie
tworzonych jest r = k zbiorów uczących i walidacyjnych w ten sposób, że
wykonywanych jest k kopii zbioru Z, a następnie z każdej kopi jest usuwany
r = 1, 2, ...k podzbiór danych, usunięty podzbiór staje się r − tym zbiorem wa-
lidacyjnym Zr

V alid, a odpowiadający mu zbiór z usuniętym podzbiorem r − tym

zbiorem uczącym Zr
Train.

2. Wykonanie treningu r modeli z wykorzystaniem odpowiedniego zbioru uczącegoZr
Train,

w wyniku czego uzyskuje się zbiór wag Wr
e po wykonaniu e epok treningu sieci.

3. Wyznaczenie błędów Errr
valid dla każdego modelu Mr z udziałem odpowiedniego

zbioru walidacyjnego Zr
V alid.

4. Wyznaczenie ostatecznego błęd modelowania wyrażonego jako średnia błędów wszyst-
kich modeli walidacyjnych Err = 1

r

∑
Errr

V alid.

Przyjęło się, że najpopularniejsza i najefektywniejszą metodą walidacji krzyżowej jest k −
fold o k = 10, co oznacza otworzenie 10 − ciu modeli walidacyjnych i utratę tylko 10%
danych w procedurze walidacji (dla dużych zbiorów danych stosuje się metodę 3 − fold).
Co prawda w przypadku metody leave-one-out tylko jedna próbka nie bierze udziału w bu-
dowaniu modelu, ale ta metoda jest kosztowana obliczeniowo. Metody walidacji krzyżowej
stosuje się do doboru parametrów i architektury sieci neuronowej oraz nadzorowania tre-
ningu sieci, a także do doboru stopnia autoregresji i regresji modelu.

Procedura trzech zbiorów danych

Kompletna procedura walidacji modelu zakłada zastosowanie trzech zbiorów danych:

• uczącego ZTrain służącego do treningu modelu, czyli zalezienia optymalnych parame-
trów i wag sieci;

• testowego ZTest służącego do dostrajania modelu i kontroli jego przetrenowania;

• walidacyjnego ZV alid służącego wyłączenie do oceny jakości modelu.

Dostępny zbiór danych jest dzielony (zależnie od stosowanej techniki walidacji) na wymie-
nione powyżej zbiory. Za pomocą zbiorów uczącego ZTrain i testującego ZTest dokonywane
jest strojenie modelu, czyli dobór optymalnych parametrów i struktury. Na podstawie proce-
dury walidacji krzyżowej wybierany jest optymalny model i następnie ten model jest treno-
wany z użyciem połączonych zbiorów uczącego i testowego w celu uzyskania optymalnych
wag W. Następnie uzyskany model jest oceniany za pomocą zbioru walidacyjnego ZV alid,
który nie brał udziału strojeniu modelu i treningu modelu. Tak przygotowany model M jest
gotowy do wykonywania prognoz.

22Zdecydowano się na zachowanie oryginalnej nazwy anglojęzycznej metody.
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4.3.3 Sieci neuronowe w prognozowaniu

Modelowanie z zastosowaniem metod sztucznej intelignecji obejmuje dobór narzędzia mo-
delowania, określenie architektury modelu, implementację algorytmów treningu i trening
[76, 185]. Projektowanie modelu rozpoczyna się od odpowiedzi na pytanie: jakiego narzę-
dzia należy użyć? Wśród metod sztucznej inteligencji, które doczekały się praktycznych
zastosowań w dziedzinie prognozowania stosowane są, często z podobnym skutkiem, nastę-
pujące narzędzia:

• wielowarstwowe sieci perceptronowe (MLP) [25, 27, 29, 37, 41, 44, 50, 57, 56, 138,
76, 126, 77, 88, 108, 109, 125, 137, 150, 152, 161, 162, 167, 182, 185];

• sieci rekurencyjne [51];

• pamięci samoorganizujące się (SOM) [45, 162, 176];

• sieci o radialnych funkcjach bazowych (RBF) [32, 86, 103, 115, 156, 160, 178], które
mogą być także traktowane jak rozmyte sieci neuronowe [22, 112];

• regresja rozmyta [177], zwana inaczej interfejsem rozmytym [124] i sieci neuronowo-
rozmyte [25, 48, 84, 94, 119, 142];

• systemy hybrydowe łączące sieci neuronowe i neuronowo-rozmyte [48, 85, 89, 164,
182].

Nie można dać jednoznacznej odpowiedzi, które z wymienionych narzędzi jest najodpo-
wiedniejsze. Wielowarstowowa sieć neuronowa jako uniwersalny aproksymator jest często
stosowana do modelowania procesów przemysłowych i biznesowych oraz do ich predyk-
cji. Modele MLP charakteryzują się dobrymi zdolnościami do generalizacji problemu, ale
istotną wadą bywa zbyt duża złożoność obliczeniowa algorytmu treningu sieci. Wady tej
nie posiadają modele oparte na sieci RBF, lecz w tym wypadku model ma charakter bar-
dziej lokalny niż w przypadku MLP. Zdolności sieci RBF do predykcji badano w takich
zagadnieniach jak: prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną i moc [115],
modelowanie pulsu człowieka [86], modelowanie mapy Henon’a będącej nieliniowym sys-
temem chaotycznym [86, 103], modelowanie chaotycznego szeregu czasowego MacKey-
Glass [32, 103, 156, 178], modelowanie mapy logistycznej [103, 178], która przy pewnych
warunkach jest równaniem chaotycznym; modelowanie nieliniowych szeregów czasowych
wyrażonych równaniem nieliniowym [32]. Sieć BRF stosowano także do aproksymacji
dynamicznego układu liniowego stabilnego i niestabilnego (aproksymacja jest zbliżona do
predykcji) [160], aproksymacji dynamicznego układu nieliniowego o ograniczonym cyklu
(oscylator Van der Pol’a) oraz chaotycznego (atraktor Lorentza) [160]. Ciekawe jest to, że
sieć o radialnych funkcjach bazowych jest ekwiwalentna do modelu rozmytego [86]. Wiek-
szość modeli neuronowych stosowanych do prognozowania jest oparta o sieci MLP lub cza-
sem RBF. Wyjątkiem od tej reguły jest propozycja zastosowania rekurencyjnej sieci Elmana
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do prognozowania stopy zysku Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG) przedstawiona w
pracy [51] oraz sieci saomorganizującej się do prognozy zapotrzebowania mocy elektrycznej
[176] i energii [45]. Należy także zwrócić uwagę na rozprawę doktorską [162], gdzie przed-
stawiono wspomnianą sieć Kohonena jako skuteczne i przydatne narzędzie do prognozy
dobowych profili obciążeń energii elektrycznej. Sieci neuronowe wymagają dość dużych
zbiorów uczących, które są czasem trudne do zdobycia, szczególnie w prognozowaniu za-
potrzebowania na energię i moc dla dni świątecznych i nietypowych. Obiecujące w tym
zakresie wydają się być rozwiązania z zakresu teorii zbiorów rozmytych. Sieci neuronowo -
rozmyte i interfejsy rozmyte nie wymagają dużych zbiorów uczących, a wyznaczenie para-
metrów tych modeli nie jest czasochłonne. Jednakże problemy może sprawiać odpowiednie
utworzenie bazy reguł rozmytych.

4.3.4 Logika rozmyta w prognozowaniu

Zbiory rozmyte i wnioskowanie rozmyte znajdują zastosowanie w prognozowaniu szeregów
czasowych, przed wszystkim dlatego, że umożliwiają połączenie informacji numerycznych
pozyskiwanych podczas fizycznych pomiarów badanych zjawisk oraz wiedzy eksperckiej
zdobytej od osób zajmujących się zawodowo danym problemem [105]. Nie sposób wy-
mienić wszystkich opracowań, w których przedstawia się zastosowanie logiki rozmytej w
prognozowaniu, lecz można pokusić się o przedstawienie głównych nurtów tego zagadnie-
nia, szczególnie w obszarze związanym z prognozowaniem w energetyce. Można wyróżnić
następujące grupy rozwiązań opartych o logikę rozmytą:

• systemy neuronowo - rozmyte (systemy eksperckie oraz sieci neuronowo-rozmyte);

• systemy hybrydowe;

• rozmyta regresja liniowa i inne;

Niezależnie od klasy rozwiązania modelowanie rozmyte polega miedzy innymi na określa-
niu przynależności rzeczywistych zmiennych wejściowych do zbiorów rozmytych za po-
mocą funkcji przynależności oraz na regułach wnioskowania rozmytego. W analizowanych
przykładach aplikacyjnych zauważono, że najczęściej stosowane są trójkątne funkcje przy-
należności [105, 84, 89, 124, 177] oraz gaussowskie [61, 85, 105, 119, 141], rzadko zdażają
się inne np. w kształcie dzwonu [48]. Natomiast wnioskowanie rozmyte opiera się na sys-
temach typu Mamdaniego [89, 105, 164] lub Takagi - Sugeno [84, 85, 94, 119]. Reguły
wnioskowania rozmytego pochodzą z wiedzy ekspertów lub są wyznaczane na podstawie
danych historycznych modelowanego procesu.

System neuronowo - rozmyty składa się z trzech elementów: bloku rozmywania, w którym
następuje przekształcenie zmiennych wejściowych w rozmyte zmienne lingwistyczne wy-
rażające stopnie przynależności do zbiorów rozmytych, bazy reguł oraz bloku wyostrzania
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zmiennych rozmytych na liczby rzeczywiste. W pracy [119] zastosowano system typu Ta-
kagi - Sugeno do prognozy zapotrzebowania na moc elektryczną, przy czym użyto algorytmu
ortogonalnych najmniejszych kwadratów (OLS) do wyznaczenia ilości reguł rozmytych i
doboru parametrów wejściowych (przesłanek do prognozy). System rozmyty zastosowany
do identyfikacji funkcji nieliniowej oraz do prognozy zapotrzebowania na moc elektryczną
przedstawiono w pracy [124]. System został zbudowany w oparciu o założenie, że funk-
cję (prognozę) można modelować jako sumę ważonych iloczynów funkcji przynależności
do zbiorów rozmytych, a wagi są wynikiem działania reguły (wynikiem reguły jest tutaj
liczba). Parametry systemu są wyznaczane metodą symulowanego wyżarzania. Przykładem
rozwiązania łączącego system neuronowo-rozmyty i regresję liniową jest system neuronowo
- rozmyty o nazwie DENFIS23 [84], w którym to zastosowano algorytm ECM24 do klasy-
fikacji danych wejściowych w grupy oraz reguły rozmyte typu Takagi - Sugeno do wyboru
funkcji regresji liniowej. Parametry funkcji regresji są wyznaczane algorytmem ważonych
rekursywnych najmniejszych kwadratów. W przykładach aplikacyjnych generowanych jest
(on-line lub off-line) od 60 do prawie 900 reguł. Zastosowanie neuronowo-rozmytego adap-
tacyjnego systemu wnioskowania (ANFIS25) typu Takagi-Sugeno do prognozy wskaźników
niezawodności urządzeń elektroenergetycznych przedstawiono w pracy [94]. Jest to pięcio-
warstowowa sieć neuronowo-rozmyta uczona algorytmem wstecznej propagacji błędu. Sieć
neuronowo rozmyta, w której wykorzystano wymiar Hausdorffa w warstwie rozmywania,
jest użyta w zagadnieniu prognozowania cen na giełdzie energii elektrycznej w pracy [142].

Pod pojęciem liniowej regresji rozmytej w pracy [177] kryje się prosty model liniowy re-
gresji, którego parametry są liczbami rozmytymi, natomiast w pracy [105] jest to złożony
model posiadający trzy bazy wiedzy: pierwsza zawierająca wiedzę opartą na historycz-
nych danych modelowanego procesu, druga oparta na najświeższych danych, oraz trzecia
zwierająca wiedzę ekspercką. Teorię konstruowania krzywych rozmytych26 zastosowano do
predykcji obciążenia mocy systemu elektroenergetycznego w pracy [141]. W zaprezentowa-
nym przykładzie aplikacyjnym, krzywe obciążenia mocy są rozmywane na zmienne lingwi-
styczne z zastosowanie gaussowskiej funkcji przynależności, następnie wykonywane jest su-
mowanie zbiorów rozmytych, a ostatecznie wyostrzanie krzywych rozmytych do dziedziny
liczb rzeczywistych. Metoda klasteryzacji rozmytej została użyta do prognozy krótkotermi-
nowej zapotrzebowania na energię i prognozy cen rynku bilansującego [61]. Prognozowa-
nie polega na klasyfikacji wektorów wejściowych modelu, gdzie miarą przynależności do
grupy jest funkcja rozmyta typu gaussowskiego, a następnie wyznaczaniu średniej ważonej
z wektorów należących do kastra; wektory dla których funkcja przynależności do kastra jest
większa mają większy wpływ na prognozę.

Rozmyty system hybrydowy łączy co najmniej dwa typy modeli w celu wykonania zadania
prognozowania, z których co najmniej jeden ma charakter rozmyty [105]:

23DENFIS - Dynamic Evolving Neural - Fuzzy Inference System (ang.).
24ECM - Maximum distance-based Clustering Method (ang.).
25ANFIS - Adaptative Neuro Fuzzy Inference System (ang.).
26Opracowana przez Yinghuna Lina i Georgea A. Cunninghama.
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• system rozmyty do przetwarzania wstępnego (rozmywania) wejść sieci neuronowej
(zazwyczaj typu MLP), system rozmyty do przetwarzania końcowego (wyostrzania)
wyjścia sieci neuronowej) lub oba systemy jednocześnie;

• równoległe połączenie systemu rozmytego i sieci neuronowej, gdzie każdy z modeli
zajmuje zazwyczaj inną składową modelowanego procesu wynikającą z dekompozycji
procesu lub jego klasyfikacji.

Połączenie rozmytego systemu eksperckiego i sieci neuronowo - rozmytej zostało przedsta-
wione w pracy [48], gdzie złożenie wyników obu modułów daje wynikową prognozę mocy
elektrycznej. Podobne podejście do tego zadania znajduje się w pracach [85, 89], gdzie dwa
równoległe modele wykonują prognozę mocy, a złożenie wyjść modeli daje prognozę wyni-
kową. Jednakże tutaj jednym z modeli jest wielowarstwowa sieć perceptronowa, a drugim
modelem jest rozmyty system ekspercki typu Takagi-Sugeno [85] lub Mamdaniego [89].
Natomiast szeregowe połączenie eksperckiego modułu rozmytego i wielowarstowowej sieci
perceptronowej przedstawiony w pracy [164]. Wszystkie przedstawione systemy hybrydowe
są stosowane do prognozowania mocy lub energii eklektycznej; przedstawiane są także przy-
kłady aplikacyjne prognozy szeregów chaotycznych [84].

4.3.5 Ocena modelu

Ocena modelu jest istotna ze względu na potrzebę korekty modelu w celu uzyskania lepszych
jakościowo prognoz w przyszłości. Polega ona obliczaniu błędu prognozy w stosunku do
rzeczywistości. Najczęściej stosowane miary błędu to [117, 182]:

• błąd procentowy (PE27)

PE =
yi − ŷi

yi

· 100% (4.49)

gdzie yi to rzeczywista wartości szeregu czasowego, a ŷi to jego prognoza;

• moduł błędu procentowego (APE28):

APE =

∣∣∣∣
yi − ŷi

yi

∣∣∣∣ · 100% (4.50)

• średni moduł błędu procentowego (MAPE29) określony jako:

MAPE =
1

n

n∑
i=1

∣∣∣∣
yi − ŷi

yi

∣∣∣∣ · 100% (4.51)

gdzie n jest liczbą próbek
27PE - Percentage Error (ang.).
28APE - Absolute Percentage Error (ang.).
29MAPE - Mean Absolute Percentage Error (ang.).
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• maksymalny MAPE;

• błąd średniokwadratowy30:

MSE =
1

n

n∑
i=1

(yi − ŷi)
2 (4.52)

• pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE31):

RMSE =
√

MSE

• znormalizowany pierwiastek błędu średniokwadratowego NRMSE32:

NRMSE =

√
MSE

∑N
i=1(y(i)−ȳ)2

N

(4.53)

gdzie ȳ jest wartością średnią szeregu;

• odchylenie standardowe [119, 124, 167, 178];

• błąd minimalny względny i procentowy, błąd maksymalny względny i procentowy
[124, 178];

Dla prognozowania w energetyce przyjęło się używać błędów procentowych (4.49), (4.50),
(4.51) do oceny wyników działania modelu.

4.4 Podsumowanie

Została podjęta próba opracowania syntezy obecnie stosowanych metod prognozowania sze-
regów czasowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na prognozowanie w elektroenergetyce.
Niektóre fragmenty niniejszego rozdziału zostały opracowane z wykorzystaniem prac zawie-
rających przegląd literatury w zakresie metod prognozowania stosowanych w elektroenerge-
tyce [52, 76, 113, 114, 182, 181, 183, 184]. Jednakże dla wybranych aspektów problemu
prognozowania dokonano poszerzenia syntezy o najnowsze opracowania. W rozdziale tym
zostały objaśnione podstawowe pojęcia ze statystystyki, które będą używane w dalszych
rozważaniach; przedstawiono klasyfikację modeli prognozowania; omówiono szczegółowo
modele statystycznych oraz modele sztucznej inteligencji.

30MSE - mean squared error (ang.).
31RMSE - Root MSE (ang.).
32NRMSE - Normalised Root Mean Squared Error (ang.).



Rozdział 5

Prognozowanie na rynku energii
elektrycznej

5.1 Omówienie problemu prognozowania zapotrzebowania
na energię elektryczną

5.1.1 Definicja zadania

Postawienie problemu

W rozdziale 2 została przedstawiona koncepcja systemu informatycznego wspomagającego
udział przedsiębiorstwa obrotu na rynku energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo takie może
zajmować się dostarczaniem energii elektrycznej detalicznym odbiorcom końcowym, sprze-
dając im energię kupowaną na rynku hurtowym. Dla poprawnego zbudowania portfela kon-
traktów, tzn. zawarcia kontraktów na zakup energii na rynku hurtowym by zaspokoić po-
trzeby odbiorców detalicznych, przedsiębiorstwo obrotu musi posiadać wiedzę o przyszłym
zużyciu energii przez swoich odbiorców. Stąd jednym z kluczowych elementów rozważa-
nego systemu informatycznego jest moduł wykonujący prognozy zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną. W rozdziale 2 rozważano rodzaje prognoz wykonywanych przez podmioty
uczestniczące na rynku energii. Moduł prognozowania, jego algorytmy i prognozy zostaną
opracowane w trakcie doświadczeń wykonywanych na rzeczywistych danych. Prognozy na
jeden rok i jeden miesiąc w przód są użyteczne dla planowania długo- i średnioterminowego.
W przypadku krótkoterminowego bilansowania portfela istotne są prognozy zużycia energii
na każdą godzinę najbliższych dwóch lub kilku dób. Dlatego zakłada się, że przedmiotem
dalszych rozważań jest prognoza krótkoterminowa, co oznacza prognozę z maksymalnie ty-
godniowym wyprzedzeniem. Należy zwrócić uwagę, że celowo jest rozważana prognoza
energii, a nie prognoza mocy, ponieważ taka prognoza jest użyteczna dla zarządzania portfe-
lem kontraktów w przeciwieństwie do prognozy mocy, która jest raczej używana do kontroli
ograniczeń technicznych sieci przesyłowej i rozdzielczej.

98
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Rozważmy obszar, w którym znajdują się odbiorcy energii elektrycznej podłączeni do sieci
elektroenergetycznej. Ich codzienna aktywność życiowa i gospodarcza jest przyczyną okre-
ślonego poziomu zużycia energii elektrycznej. Rozważanym obszarem jest terytorium Za-
kładu Energetycznego Warszawa - Teren SA (ZEW-T SA), którego mapa została zamiesz-
czona na rysunku 5.1. Obszar obejmuje swoim zasięgiem 18 299 km2 [96] w centralnej
i północno-wschodniej Polsce, głównie województwa mazowieckie i podlaskie z wyłącze-
niem miasta stołecznego Warszawa . Zakłada się, że znane są historyczne wartości zużycia
energii elektrycznej na danym obszarze dla każdej godziny wybranego okresu oraz przypusz-
cza się, jakie czynniki mają wpływ na ilość zużywanej energii. Zadaniem jest wyznaczenie
prognozy godzinowych wartości zapotrzebowania na energię elektryczną wyodrębnionego
obszaru z założonym wyprzedzeniem.

Rysunek 5.1: Obszar Zakładu Energetycznego Warszawa Teren SA na mapie Polski
(Obszar ZEW-T SA zaznaczono kolorem szarym).

Formalizacja zadania

Wyodrębniony obszar wraz siecią elektroenergetyczną i odbiorcami energii elektrycznej na-
zwiemy obiektem O, który charakteryzuje się określonym poborem mocy M w ciągłym
czasie τ , co pozwala wyznaczyć zużycie energii E w dyskretnym czasie h = 1, 2, ... (na
podstawie 5.2). Nie jest możliwe podanie opisu matematycznego rozważanego obiektu, za-
tem traktuje się go jako „czarną skrzynkę” i na podstawie obserwowalnych danych histo-
rycznych tworzony jest jego model M . Zużycie energii na rozważanym obszarze nazwiemy
obserwacjami wyjścia obiektu wykonywanymi co godzinę i oznaczymy jako wektor:

e = [e(h1), e(h2), ..., e(hK)] (5.1)

gdzie e(hk) jest energią elektryczną mierzoną w MWh, a hk, h = 1, 2, ..., H oznaczają
numery kolejnych godzin obserwacji, zaś H maksymalną liczbę znanych obserwacji. Na
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potrzeby doświadczeń uzyskano dane o zużyciu energii elektrycznej na terenie ZEW-T SA za
okres 01.01.2002 - 31.12.2004, co daje łącznie H = 26304 próbek (wykres 5.2). Czynniki,
które mają wpływ na ilość zużywanej energii przez odbiorców na rozpatrywanym obszarze
nazwiemy wejściami lub wymuszeniami obiektu O i oznaczamy jako macierz X (szerzej o
wejściach przyczynowych modelu będzie mowa w rozdziale 5.1.2). Posiadając zdefiniowany
obiekt oraz wejścia i wyjścia można podać definicję prognozy [66]:

Definicja 5.1 Prognozą nazwiemy wyznaczenie wartości wyjścia y obiektu O w chwili hf ,

przy czym hf > hk, zaś hf = {hk+1, hk+2, ...., hF} , a hF to maksymalne wyprzedzenie

prognozy. Prognoza wykonywana jest na podstawie modelu M obiektu O oraz obserwacji

wyjścia y i wejść x obiektu.

5.1.2 Analiza danych

Zapotrzebowanie na energię elektryczną jako proces stochastyczny i szereg czasowy

Cytując za pracą M. Fisza [68] dowiadujemy się, że: ”Zużycie energii elektrycznej w Warsza-

wie w określonej godzinie jest zmienna losową, ale zużycie energii elektrycznej w przeciągu

dłuższego czasu, rozpatrywane jako funkcja czasowa, jest funkcja losową. (...) O ile więc

(..) pierwszy aspekt (...) rachunku prawdopodobieństwa polega na rozpatrywaniu nieprze-

liczalnych zbiorów zmiennych losowych, to drugi aspekt polega na rozpatrywaniu funkcji

losowych. Tak rozszerzony rachunek prawdopodobieństwa nosi nazwę teorii procesów sto-

chastycznych.” Zgadzamy się z tym, a więc zużycie energii elektrycznej oraz pobór mocy
na badanym obszarze mogą być rozpatrywane jako proces stochastyczny. Zużycie energii
elektrycznej wynika bezpośrednio z poboru mocy M(τ) i jest określone zależnością [113]:

E(h) =

h∫

h− 1

M(τ)dτ (5.2)

gdzie: h jest dyskretnym czasem zazwyczaj o kroku 1 godzina, a E(h) jest zmienną losową.
Rodzina zmiennych losowych {E(h) : h ∈ N} jest procesem stochastycznym zapotrzebo-
wania na energię elektryczną. Realizacją tego procesu jest szereg czasowy {e(h) : h ∈ N}
reprezentujący określone zużycie energii elektrycznej przez jej odbiorców. Realizacja pro-
cesu stochastycznego następuje pod wpływem pewnych zdarzeń elementarnych ω takich jak
warunki pogodowe, aktywność ludzi, produkcja przemysłowa..., więc szereg czasowy zapi-
szemy jako: e(h) = e(h, ω) = E(t, ω) dla h ∈ N, ω ∈ Ω.

Analiza stacjonarności procesu zużycia energii elektrycznej

Warunkiem koniecznym odpowiedniego doboru modelu jest stacjonarność modelowanego
procesu stochastycznego, co w skrócie oznacza, że średnia procesu stacjonarnego jest stała
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przez dłuży okres i nie występuje składowa trendu (patrz rozdział 4.2.1). Badanie stacjo-
narności procesu zużycia energii elektrycznej zostanie wykonane za pomocą analizy funkcji
autokorelacji rx, która bada liniową zależność kolejnych wyrazów szeregu [35, 118]:

r(k) =

∑H−k
h=1 (e(h)− e) (e(h + k)− e)∑H

h=1 (e(h)− e)2
(5.3)

Autokorelacja dla procesu stacjonarnego powinna być równa zero lub szybko dążyć do zera
dla niewielkich k. Wyniki analizy funkcji autokorelacji1 szeregu zużycia energii elektrycznej
przedstawione zostały na wykresach (rys. 5.2).

Zużycie energii elektrycznej na badanym obszarze (2002-2004). Wykres autokorelacji szeregu e dla wybranego tygodnia.

Wykres autokorelacji szeregu e’ dla wybranych pięciu tygodni. Wykres autokorelacji szeregu e” dla trzech lat.

Rysunek 5.2: Badanie autokorelacji szeregu energii dla wybranych okresów.

Badanie autokorelacji szeregu:

{e(h) : h ∈ 〈1, 26304〉} (5.4)

wykazało występowanie cykliczności dobowej. Składnik ten został usunięty poprzez opera-
cję różnicowania e′(h) = e(h)− e(h− 24). Dla uzyskanego w ten sposób szeregu:

{e′(h) : h ∈ 〈1, 26280〉} (5.5)

przeprowadzono badanie funkcji autokorelacji i zaobserwowano występowanie cykliczno-
ści tygodniowej. Składnik ten także został usunięty przez ponowną operację różnicowania

1Obliczenia wykonano w środowisku Scilab 4.0. Skrypt obliczeniowy autokorelacja.sce, dane i wyniki
znajdują się na załączonym nośniku CD w katalogu /korelacja/autokorelacja.
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szeregu e′′(h) = e′(h)− e′(h− 168) w wyniku czego uzyskano szereg:

{e′′(h) : h ∈ 〈1, 26112〉} (5.6)

Badanie funkcji autokorelacji nowego szeregu wykazały występowanie nieznacznej cyklicz-
ności rocznej (rys. 5.2).

Wniosek. Przeprowadzone badania autokorelacji wykazały występowanie komponentów
cykliczności dobowej, tygodniowej i nieznacznej sezonowej w procesie zużycia energii elek-
trycznej. Uzyskane rezultaty są zbieżne z podawanymi w literaturze [25, 113].

Przypuszczalne czynniki wpływające na realizację procesu zużycia energii

Zdarzenia elementarne ω powodujące określoną realizację zmiennych losowych procesu sto-
chastycznego zużycia energii mogą być potencjalnymi wejściami x (wymuszeniami) rozpa-
trywanego modelu M . Brak jest pełnej wiedzy o ilościowym wpływie tych czynników na
wartości szeregu czasowego zużycia energii, czyli wpływu wejść na wyjście lub wyjścia mo-
delu. Jednakże w oparciu o wiedzę częściową i literaturę [25, 182] przypuszcza się, że mogą
być istotne następujące czynniki:

• warunki meteorologiczne,

• struktura odbiorców,

• wskaźniki demograficzne,

• inne czynniki takie jak: imprezy kulturalne i sportowe, strajki, katastrofy itd.

Struktura odbiorców może być przyczynkiem do dekompozycji szeregu czasowego, a w
przypadku prognozowania zapotrzebowania energetycznego można stosować dekompozy-
cję ze względu na kategorię odbiorców lub czynniki klimatyczne. Przykładem dekompozy-
cji ze względu na kategorię odbiorców jest podział odbiorców miejskich na [138]: hotele,
biurowce, supermarkety2. Innym sposobem jest wyodrębnienie dwóch większych grup od-
biorców energii [177]: mieszkania ludności oraz zakłady handlowo-usługowe lub jeszcze
inaczej: odbiorcy detaliczni i przemysłowi [150]. Przykładem uwzględnienia czynników
pogodowych w dekompozycji modelowanego jest wyodrębnienie składowych [85]: składo-
wej normalnej, niezależnej od czynników pogodowych oraz składowej zależnej od czynni-
ków pogodowych. Wskaźniki demograficzne mogą mieć wpływ na funkcję trendu zużycia
energii. Natomiast inne czynniki są nieprzewidywalne i trudne do uwzględnienia w modelu.
Istotne dla prognozy zapotrzebowania na energię są czynniki meteorologiczne, szczególnie

2W przypadku supermarketów autorzy pracy [138] zaznaczają, że prognozy dla tych odbiorców nie są
zadowalające.
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dla prognozy krótkoterminowej, która będzie wykonywana w tym rozdziale. Należy do-
dać, że fakt istnienia wpływu temperatury powietrza na zużycie energii znany był już od lat
30-stych XX wieku [76].

Bazując na przytoczonych doświadczeniach oraz uwzględniając techniczne możliwości w
pozyskaniu danych podjęto decyzję, że do dalszych eksperymentów zostaną uwzględnione
następujące czynniki meteorologiczne mierzone co godzinę:

• temperatura [0C],
t = [t(h1), t(h2), ..., t(hH)]T (5.7)

• nasłonecznienie - ilość energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni w ciągu
określonego czasu [Wh/m2]

n = [n(h1), n(h2), ..., n(hH)]T (5.8)

• wilgotność - zawartość pary wodnej w powietrzu [0-100 %]

w = [w(h1), w(h2), ..., w(hH)]T (5.9)

Każdy z wymienionych czynników meteorologicznych jest wektorem tworzącym macierz
czynników wejściowych X. W celu weryfikacji przypuszczeń związanych z wejściami przy-
czynowymi modeli zostanie przeprowadzone badanie korelacji liniowej i rangowej pomiędzy
czynnikami pogodowymi, a zużyciem energii elektrycznej.

Analiza wpływu czynników pogodowych na zużycie energii

Wstępna analiza techniczna. Diagramy 5.3, 5.4, 5.5 przedstawiają zależność zmiennej
zależnej E, którą jest zużycie energii elektrycznej od zmiennej niezależnej X , którą jest od-
powiedni czynnik pogodowy. Diagramy te zawierają dane godzinowe za lata 2002-2004,
znormalizowane do zakresu (-0,9; 0.9). Analiza techniczna tych wykresów pozwala na wy-
sunięcie wstępnych wniosków dotyczących wpływu odpowiednich czynników pogodowych
na zużycie energii elektrycznej.

Obserwacja wykresów zużycia energii E(h) oraz temperatury T (h) w funkcji czasu (rys.
5.3), gdzie h = 1, 2, ... to kolejne godziny, pozwala na wysnucie przypuszczenia, że zużycie
energii jest zależne od temperatury powietrza. Obserwuje się cykliczną zależność taką, że
wraz ze wzrostem temperatury maleje zużycie energii i na odwrót. Powyższe obserwacje
potwierdza diagram przedstawiający zależność zużycia energii w funkcji temperatury E(T )

(rys. 5.3). Przypuszcza się występowanie związku korelacyjnego liniowego dodatniego po-
między zmienną E a T . Nie można oczywiście wykluczyć istnienia także związków nieli-
niowych pomiędzy zmienną E a T dobrze opisanych w pracy [25].
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Rysunek 5.3: Zużycie energii elektrycznej E(h) i temperatura T (h) w funkcji czasu oraz
diagram E(T ). Dane godzinowe za lata 2002-2004, znormalizowane do zakresu (-0,9; 0.9).

Kształty wykresów zużycia energii elektrycznej E(h) oraz wilgotności W (h) w funkcji
czasu (rys. 5.4) pozwalają przypuszczać, że pomiędzy zużyciem energii a wilgotnością ist-
nieje pewna korelacja, ponieważ obserwuje się cykliczne, sezonowe zmiany obu zmiennych.
Obserwuje się spadek zużycia energii wraz ze spadkiem poziomu wilgotności i odwrotnie.
Jednakże zależność ta wydaje się nie być tak widoczna jak w przypadku temperatury. Dia-
gram przedstawiający zależność zużycia energii w funkcji wilgotności E(W ) (rys. 5.4) nie
rozstrzyga jednoznacznie postawionych przypuszczeń. Jednakże można zaryzykować tezę o
występowaniu słabej korelacji liniowej dodatniej, która wymaga dalszej weryfikacji.

Rysunek 5.4: Zużycie energii elektrycznej E(h) i wilgotność W (h) w funkcji czasu oraz
diagram E(W ). Dane godzinowe za lata 2002-2004, znormalizowane do zakresu (-0,9; 0.9).

Na podstawie jednoczesnej obserwacji wykresów zużycia energii E(h) oraz nasłonecznie-
nia N(h) w funkcji czasu (rys. 5.5) można przypuszczać, że poziom nasłonecznienia ma
wpływ na poziom zużycia energii elektrycznej. Obserwuje się cykliczne, sezonowe zmiany
zużycia energii i poziomu nasłonecznienia. Wraz ze wzrostem nasłonecznienia w okresie
letnim maleje zużycie energii, natomiast w okresach zimowych wraz ze spadkiem poziomu
nasłonecznienia rośnie zużycie energii. Obserwacja diagramu przedstawiającego zużycie
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energii w funkcji nasłonecznienia E(N) (rys. 5.5) nie pozwala wyciągnąć jednoznacznych
wniosków. Zapewne istnieje słaba zależność korelacyjna liniowa ujemna, którą należy zwe-
ryfikować poprzez dalsze badania.

Rysunek 5.5: Zużycie energii elektrycznej E(h) i nasłonecznienie N(h) w funkcji czasu
oraz diagram E(N). Dane godzinowe za lata 2002-2004, znormalizowane do zakresu (-0,9;
0.9).

Wstępna analiza wykresów E(h), W (h), N(h) w funkcji czasu oraz diagramów E(T ),
E(W ), E(N) wykazała, że bardzo prawdopodobne jest występowanie korelacji liniowej do-
datniej pomiędzy zmiennymi E a T oraz możliwe jest występowanie słabej korelacji liniowej
dodatniej pomiędzy zmiennymi E a W i ujemnej pomiędzy zmiennymi E a N . Ze względu
na znaczne rozproszenie realizacji zmiennych losowych na diagramach, można przypusz-
czać występowanie korelacji krzywoliniowych pomiędzy badanymi zmiennymi. Wszystkie
te przypuszczenia zostaną zweryfikowane odpowiednimi testami statystycznymi.

Korelacja liniowa. Zależność liniową pomiędzy dwiema zmiennymi losowymi X i Y na-
zywa się korelacją liniową i mierzy się za pomocą współczynnika korelacji Pearsona r, który
jest obliczany według następującego wzoru [78]:

r = rXY = rY X =
covXY

SX ∗ SY

(5.10)

gdzie SX , SY są wartościami odchyleń standardowych z próby rozkładu zmiennych loso-
wych X i Y odpowiednio, zaś:

covXY = covY X =
1

n

n∑
i=1

(xi − x)(yi − y) (5.11)

gdzie x, y są wartościami średnimi.

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona przyjmuje wartości z przedziału < −1, 1 >.
Współczynnik rXY > 0 oznacza występowanie korelacji liniowej dodatniej pomiędzy zmien-
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nymi X i Y (wzrost wartości zmiennej X powoduje także wzrost wartości zmiennej Y ),
natomiast współczynnik rXY < 0 oznacza występowanie korelacji liniowej ujemnej (wzrost
wartości zmiennej X powoduje spadek wartości zmiennej Y ). Współczynnik r = 0 oznacza
brak korelacji liniowej pomiędzy zmiennymi X i Y , co nie wyklucza występowania korela-
cji nieliniowej. Dokładne znaczenie poszczególnych przedziałów współczynnika r opisuje
tabela 5.1.

Wartość Siła korelacji liniowej pomiędzy badanymi cechami

r < 0.2 bardzo słaba lub brak
|r| ∈ 〈0.2, 0.4) słaba ale wyraźna
|r| ∈ 〈0.4, 0.7) umiarkowana ale istotna
|r| ∈ 〈0.7, 0.9) silna
|r| ≥ 0.9 bardzo silna

Tabela 5.1: Znaczenie współczynnika korelacji liniowej r Pearsona [93].

Przeprowadzono analizę korelacji liniowej3 pomiędzy energią E(h) a temperaturą T (h), na-
słonecznieniem N(h) oraz wilgotnością W (h). Wskaźniki korelacji liniowej Pearsona wy-
znaczono dla poszczególnych miesięcy z lat 2002, 2003, 2004 i zamieszczono je w tabeli
5.2.

rET rEN rEW

miesiąc \ rok 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004

1 -0.27 -0.16 -0.01 0,10 0,08 0,12 0,03 -0,14 -0,23
2 0.02 0.22 -0.11 0,08 0,02 0,18 -0,17 -0,15 -0,07
3 0.09 -0.02 -0.09 0,04 0,05 0,12 -0,07 -0,12 -0,21
4 -0.01 -0.20 0.20 0,15 0,03 0,21 -0,36 0,15 -0,25
5 0.45 0.40 0.34 0,37 0,40 0,37 -0,33 -0,37 -0,34
6 0.53 0.50 0.55 0,49 0,43 0,49 -0,48 -0,39 -0,54
7 0.46 0.55 0.44 0,42 0,51 0,48 -0,40 -0,54 -0,44
8 0.48 0.49 0.49 0,39 0,37 0,42 -0,45 -0,42 -0,38
9 0.09 0.34 0.25 0,16 0,20 0,21 -0,28 -0,34 -0,30
10 -0.01 -0.20 0.07 0,11 0,11 0,13 -0,19 -0,34 -0,33
11 -0.06 0.08 -0.17 0,09 0,03 0,09 -0,16 -0,17 -0,18
12 -0.02 0.06 -0.06 0,10 0,05 0,09 -0,16 0,15 -0,11

Tabela 5.2: Wskaźnik korelacji liniowej Pearsona rET (pomiędzy energią E a temperaturą
T ), rEN (pomiędzy energią E a nasłonecznieniem N ), rEW (pomiędzy energią E a wil-
gotnością W ), dla poszczególnych miesięcy z lat 2002, 2003 i 2004. Kolorem czerwonym
zaznaczono wartości korelacji umiarkowanej a niebieskim słabej.

Analizując wyniki obliczeń oraz opierając się znaczeniu poszczególnych przedziałów wskaź-
nika korelacji liniowej Preasona zamieszczonych w tabeli 5.1 wyciągnięto następujące wnio-
ski:

3Obliczenia wykonano w środowisku Scilab 4.0. Skrypt obliczeniowu pearson.sce, dane i wyniki znajdują
się na załączonym nośniku CD w katalogu /korelacja/pearson.
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• występuje dodatnia korelacja liniowa pomiędzy zużyciem energii elektrycznej a tem-
peraturą w miesiącach letnich: umiarkowana w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu oraz
słaba (dodatnia lub ujemna) w kwietniu i wrześniu, z wyjątkiem roku 2002, oraz w lu-
tym i październiku roku 2003; w pozostałych miesiącach stwierdza się brak korelacji
liniowej lub bardzo słabą;

• występuje dodania korelacja liniowa pomiędzy zużyciem energii a nasłonecznieniem
na poziomie umiarkowanym w czerwcu i lipcu oraz słaba lub umiarkowana w maju,
sierpniu i wrześniu, z wyjątkiem roku 2002; w pozostałych miesiącach stwierdza się
brak korelacji liniowej lub bardzo słabą;

• występuje ujemna korelacja liniowa pomiędzy zużyciem energii a wilgotnością na po-
ziomie umiarkowanym w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień oraz słaba w miesią-
cach: kwiecień, maj, wrzesień i październik oraz w marcu roku 2004, z wyjątkiem
października roku 2002 i kwietnia roku 2003; w pozostałych miesiącach stwierdza się
brak korelacji liniowej lub bardzo słabą.

Korelacja rangowa. Współczynnik korelacji liniowej pozwala na przeprowadzenie badań
liniowej współzależności zmiennych, natomiast nie daje informacji o zależności nieliniowej.
Istnieje niebezpieczeństwo, że stosując tylko liniowe metody analizy, pominięte zostaną nie-
liniowe zależności pomiędzy zmiennymi, co zostało wykazane w rozprawie [25], gdzie udo-
wodniono, że istnieje nieliniowa zależność pomiędzy zużyciem energii elektrycznej, a tem-
peraturą minimalną i maksymalną dnia. Dlatego zostały przeprowadzone dodatkowe testy
współczynnika korelacji rangowej ρ−Spearmana nazywanego współczynnikiem korelacji
rang Spearmana [93], który jest wyznaczany następująco:

ρ =
1
6
(n3 − n)− (TX + TY )−∑n

i=1 d2
i√(

1
6
(n3 − n)− 2TX

) (
1
6
(n3 − n)− 2TY

) (5.12)

gdzie: di = Ri − Si, i = 1, 2, ..., n. (Ri, Si) są parami rang par zmiennych (Xi, Yi); n

oznacza liczność próby, a TX i TY są poprawkami na rangi wiązane powstałe w procesie ich
tworzenia ze względu na cechę X i Y odpowiednio. Poprawki na rangi wiązane oblicza się
według wzoru:

T =
1

12

K∑

k=1

(t3k − tk) (5.13)

gdzie K oznacza liczbę rożnych elementów w szeregu rang, a tk oznacza liczbę elementów
szeregu rang, które mają tę samą k-tą rangę. Współczynnik służy do przeprowadzenia testu
niezależności cech reprezentowanych przez zmienne X i Y . Testowano hipotezę zerową:

H : cechy są niezależne

względem hipotezy alternatywnej:

K : cechy są zależne
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dla każdego miesiąca z lat 2002, 2003 i 2004. W zależności od miesiąca próby mają liczność
n = {696, 672, 720, 743, 744, 745} , a zatem stosowany był model dla prób o większej
liczności n ≥ 30, w którym statystka testowa

T = ρ (5.14)

ma w przybliżeniu rozkład normalny N(0, 1√
n−1

) przy założeniu prawdziwości hipotezy H .
Obszar krytyczny dla weryfikacji tej hipotezy jest wyznaczany według wzoru [73]:

Wα =

(
−∞,− u1−α

2√
n− 1

]
∪

[
u1−α

2√
n− 1

, +∞,

)
(5.15)

gdzie u1−α
2

jest kwantylem rozkładu normalnego N(0, 1) rzędu 1 − α
2

. Przyjęto poziom
ufności α = 0.05.

W tabeli 5.3 znajdują się wyznaczone4 współczynniki korelacji rangowej Spearmana ρET

(pomiędzy energią E a temperaturą T ), ρEN (pomiędzy energią E a nasłonecznieniem N ),
ρEW (pomiędzy energią E a wilgotnością W ) dla poszczególnych miesięcy z lat 2002, 2003,
2004.

ρET ρEN ρEW

miesiąc \ rok 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004

1 -0,26 -0,08 -0,02 0,19 0,18 0,18 0,05 -0,18 -0,23
2 0,00 0,22 -0,12 0,18 0,18 0,26 -0,17 -0,18 -0,07
3 0,16 -0,01 -0,12 0,19 0,19 0,24 -0,15 -0,14 -0,21
4 -0,01 -0,19 0,20 0,26 0,20 0,33 -0,37 0,10 -0,26
5 0,46 0,40 0,32 0,42 0,44 0,42 -0,30 -0,34 -0,33
6 0,56 0,50 0,53 0,52 0,47 0,51 -0,47 -0,37 -0,52
7 0,46 0,58 0,42 0,48 0,55 0,53 -0,38 -0,54 -0,43
8 0,49 0,48 0,51 0,45 0,44 0,50 -0,45 -0,41 -0,39
9 0,06 0,38 0,24 0,28 0,32 0,32 -0,28 -0,34 -0,32
10 -0,04 -0,22 0,03 0,21 0,20 0,23 -0,17 -0,34 -0,36
11 -0,06 0,09 -0,19 0,15 0,14 0,17 -0,18 -0,19 -0,13
12 -0,05 0,04 -0,08 0,14 0,15 0,17 -0,15 0,17 -0,13

Tabela 5.3: Wskaźniki korelacji rangowej Spearmana ρET , ρEN , ρEW wyznaczone dla
poszczególnych miesięcy z lat 2002, 2003, 2004. Pogrubioną czcionką zaznaczono wartości,
dla których odrzucono hipotezę o braku korelacji rangowej ρ− Spearmana.

Wyniki zamieszczone w tabeli 5.3 interpretowane są następująco - odrzucono hipotezę o
braku korelacji rangowej ρ− Spearmana:

• pomiędzy zużyciem energii a nasłonecznieniem dla wszystkich miesięcy z okresu
2002-2004;

4Obliczenia wykonano w środowisku Scilab 4.0. Skrypt obliczeniowy spearman.sce, dane i wyniki znajdują
się na załączonym nośniku w katalogu /korelacja/spearman.
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• pomiędzy zużyciem energii a wilgotnością dla 94.5% miesięcy z okresu 2002-2004 (z
wyjątkiem stycznia 2002 i lutego 2004);

• pomiędzy zużyciem energii a temperaturą dla 72% miesięcy z okresu 2002-2004 (szcze-
gólnie dla wszystkich miesięcy letnich).

Wniosek. Analiza techniczna diagramów została uzupełniona o badania współczynnika
korelacji Pearsona oraz o test niezależności ρ−Spearmana. Zauważono występowanie ko-
relacji liniowej i rangowej pomiędzy zużyciem energii elektrycznej a temperaturą, zużyciem
energii eterycznej a nasłonecznieniem oraz zużyciem energii elektrycznej a wilgotnością.

5.1.3 Koncepcja modułu prognozowania energii

Problem optymalnego modelu

Rozwiązanie postawionego w rozdziale 5.1.1 zadania prognozowania wymaga utworzenia
modelu odpowiednio opisującego rzeczywistość. Należy zaleźć odpowiedzi na nastepujące
pytania:

1. Czy stworzyć jeden model, który będzie wykonywał prognozę na dowolny dzień roku
i z dowolnym wyprzedzeniem, czy też lepiej jest utworzyć kilka modeli wyspecjalizo-
wanych do specyficznych zadań?

2. Czy model może w jednym kroku wykonać prognozę na więcej niż jedną przyszłą
chwilę?

Problemy ilości modeli i ilości wyjść w modelu są i były tematem dociekań w wielu pracach,
w wyniku których proponowano następujące rozwiązania:

• Model z jednym wyjściem przeznaczony do prognozy wartości szeregu na jeden krok
w przód [32, 51, 84, 103, 124, 125, 156, 160, 176, 178] lub model przeznaczony do
prognozy na jeden krok w przód przyrostu wartości szeregu [125].

• Model z jednym wyjściem, który rekurencyjnie (sygnał wyjściowy jest zawracany na
wejście) wykonuje prognozę wartości szeregu dla chwil h na zadany okres [37, 50, 57,
138, 167] lub prognozę przyrostu wartości szeregu [37, 48, 161].

• Układ N modeli równoległych, gdzie każdy model posiada jedno wyjście i wykonuje
prognozę na jedną chwilę h. Odpowiednie złożenie wyjść daje w wyniku prognozę
na okres 〈h, h + H〉. Zaletą tego rozwiązania jest niewielki rozmiar sieci, natomiast
wadą jest możliwość przeparametryzowania modelu [76]. W prognozach zapotrze-
bowania energetycznego takie rozwiązanie stosuje się najczęściej dla prognozy na 24
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godziny w przód czyli całej doby [48, 76, 124, 174]. Podobnym rozwiązaniem jest za-
stosowanie oddzielnego modelu dla każdej chwili wyprzedzenia prognozy, przyczym
modele są połączone szeregowo, czyli wyjście jednego modelu jest wejściem do dru-
giego [37].

• Układ N modeli równoległych (lokalnych predyktorów) z jednym wyjściem z których
każdy wykonuje (równolegle) rekurencyjnie prognozę na zadany okres < h, h + H >

[57, 85] lub posiadających wiele wyjść (dokładnie 24, czyli profil dnia) i wykonują-
cych prognozę w jednym kroku [77]. Wynikowa prognoza jest uzyskiwana poprzez
uśrednienie [57] lub zsumowanie [85, 77] wyników wyjść modeli.

• Modele z wieloma wyjściami a zatem z N neuronami w warstwie wyjściowej, które
w jednym kroku wykonują prognozę na okres zawierający liczbę chwil równą liczbie
neuronów wyjściowych. Może to być godzinowy profil zapotrzebowania na energię
na całą dobę [45, 115, 164].

Cechą wspólna przytoczonych rozwiązań jest unikanie stosowania jednego globalnego mo-
delu, a raczej dążenie do budowy systemu - układu modeli, których złożenie daje oczekiwaną
prognozę.

Metamodel. Zużycie energii elektrycznej może być rozpatrywane jako proces stochastyczny,
w którym wyodrębnia się składową deterministyczną oraz składową losową. Wiadomo, że
proces taki charakteryzuje się cyklicznością roczną, tygodniowa i dzienną, które podcho-
dzą od składowej deterministycznej [113]. W przeprowadzonych (wyniki zamieszczone w
poprzednich rozdziałach) badaniach stacjonarności procesu zużycia energii zaobserwowano
także występowanie cykliczności rocznej, tygodniowej i dobowej w rozpatrywanym szeregu,
co sugeruje, że zachowanie odbiorców energii jest różne zależnie od pory roku i dnia w ty-
godniu. Te dwie przesłanki i przeprowadzona powyżej dyskusja skłaniają do przyjęcia zało-
żenia, że stworzenie modelu, który będzie modelował cały rok zużycia energii elektrycznej
na wybranym obszarze jest niezasadne. Zastosowanie wielu lokalnych modeli pozwoli na
utworzenie precyzyjniejszych modeli od rozwiązania z jednym modelem globalnym. Można
powiedzieć, że będą tworzone lokalne modele reprezentujące pewną klasę odbiorców i ich
zachowań. Kwestia doboru klas będzie rozpatrywana w dalszej części rozprawy, teraz tylko
powiemy, że podziału na klasy dokonuje klasyfikator. Lokalny model jest dedykowany do
wykonania prognozy na pewnien okres ograniczony klasą danych, ale takie wyprzedzenie
prognozy może być niesatysfakcjonujące, więc prognoza na dłuższy okres będzie uzyski-
wana przez odpowiednie złożenie prognoz cząstkowych wykonywanych przez modele lo-
kalne. Metamodel składa się z klasyfikatora i lokalnych modeli (rys. 5.6); jest pojęciem
ogólniejszym od modelu i sam w sobie nie zawiera opisu zjawisk fizycznych, a jedynie
definiuje sposób użycia modeli w celu uzyskania prognozy na okres dłuższy niż może to
wykonać jeden model lokalny.
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Rysunek 5.6: Metamodel: x, y - dane wejściowe, c - klasy danych, ŷ - prognozy.

Model lokalny

Poprawne określenie wejść modelu decyduje o jakości jego prognoz, zbyt duża liczba wejść
może doprowadzić do przeparametryzowania modelu a tym samym do błędnych prognoz,
podobny skutek będzie miała niedostateczna ilość informacji wejściowych. Wejściami mo-
delu mogą być przeszłe wartości analizowanego szeregu (autoregresja), dodatkowe czynniki
zewnętrzne (model przyczynowy) oraz sztuczne wejścia dodatkowe wynikające z procedury
klasyfikacji oznaczające klasę modelu, ale z wejść tych rezyguje się w przypadku stosowania
lokanych modeli.

Badania współzależności danych przeprowadzone w rozdziale 5.1.2, upoważniają do stwier-
dzenia, że dla badanego obszaru ZEWT SA zużycie energii w danej godzinie, jest zależne
od zużycia energii w poprzednich godzinach oraz temperatury, nasłonecznienia i wilgotno-
ści. Na mocy tego można zaproponować pierwszą, ogólną postać modelu, gdzie poprzednie
wartości zużycia energii będą wejściami autoregresyjnymi modelu, a czynniki pogodowe
(temperatura, nasłonecznienie i wilgotność) będą wejściami przyczynowymi modelu pro-
gnostycznego. Zatem powiemy, że model M obiektu O jest określony zależnością:

ec(h) = f (W, e(h− 1), ..., e(h− he), t(h), t(h− 1) ..., t(h− ht)

w(h) w(h− 1), ..., w(h− hw), n(h), n(h− 1)..., n(h− hn))
(5.16)

gdzie:

c - klasa modelu;

W - macierz reprezentująca strukturę wewnętrzną modelu (właściwości statyczne),
która w przypadku sieci neuronowej jest macierzą połączeń synaptycznych po-
między neuronami;

f(∗) - jest funkcją bądź funkcjami reprezentującymi właściwości dynamiczne mo-
delu, dokonującą przekształcenia sygnałów wejściowych na wyjściowego przy
zastosowaniu struktury modelu W;

he - jest maksymalnym opóźnieniem wejść autoregresyjnych, czyli poprzednich
wartości życia energii;
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ht,hw,hn - są maksymalnymi opóźnieniami wejść przyczynowych: temperatury, wilgot-
ności, nasłonecznienia odpowiednio.

Wyznaczenie wartości opóźnień he, ht, hw, hn dla modelu (5.16) ma znaczący wpływ na jego
jakość. Nie bez znaczenia jest dobór odpowiedniego narzędzia modelowania, czyli sposobu
reprezentacji przekształcenia f(W). Ostatnimi zagadnieniami, którymi należy się zająć są
kwestia ilości wyjść modelu i horyzontu czasu na jaki model będzie mógł wykonywać pro-
gnozę.

Wejścia autoregresyjne modelu

Badanie funkcji autokorelacji oraz wiedza o modelowanym szeregu zazwyczaj są wystar-
czające do określenia rzędu autoregresji szeregu [76, 86]. Istnieje opinia [47], że lepsze
rezultaty są osiągane, gdy wejścia autoregresyjne są określane tak jak dla modelu regresji
wielowymiarowej, niż gdy używana jest autoregresja i badanie istotności funkcji autokore-
lacji i autokorelacji cząstkowej. Warto zwrócić uwagę, że wejściami autoregresyjnymi mogą
być nie tylko wartości badanego szeregu, ale także transformowane wartości tego szeregu. Z
literatury wiadomo, że stosowane są następujące autoregresyjne wejścia modelu:

• Nieprzetworzony, obserwowalny szereg czasowy {yh}. Rząd autoregresji zależny jest
od charakteru szeregu i przeznaczenia modelu. Przykładowo w zagadnieniu mode-
lowania zapotrzebowania na energię i moc może wynosić jeden (yh−1) [125], dwa
(yh−1, yh−2)[176] trzy (yh−1, yh−2, yh−3) [50, 161], lub kilka wartości wstecz [119] aż
do 24 przeszłych wartości (yh−1, yh−2, ..., yh−24) [85, 45, 115] co jest tzw. profilem
dnia. Wejścia nie muszą być kolejnymi wyrazami szeregu, może to być co drugi jego
element (yh−1, yh−3, yh−5, yh−7) przy rzędzie autoregresji równym cztery [57] lub dwa
przeszłe elemety szeregu i dwa z następnego profilu dnia (yh−1, yh−2, yh−25, yh−26)

[85]. W przykładowych opracowaniach dla modeli ogólnych spoza obszaru energe-
tyki stosowane są cztery przeszłe, niekolejne wyrazy szeregu (yh−1, yh−7, yh−13, yh−19)

[84] lub aż 30 przeszłych, kolejnych wartości (yh−1, yh−2, ..., yh−30) [32] bądź pięć
elementów wybranych ze zbioru 30− stu za pomocą procedury klasyfikacji przepro-
wadzonej odpowiednią funkcją klasyfikującą [32]. W niektórych opracowaniach rząd
autoregresji nie jest określony (podany) [103, 124, 156, 160, 164, 178].

• Przyrosty szeregu ∆yh = yh − yh−1. Stosowanie przyrostów może spowodować usu-
nięcie informacji o małej częstotliwości, dlatego sugeruje się stosowanie wariantu mie-
szanego: nieprzetworzony szereg czasowy oraz przyrosty [51]. Przykładem zastoso-
wania przyrostów szeregu zapotrzebowania na moc jest praca [37], gdzie dla prognozy
na 20 minut w przód rząd autoregresji przyrostów mocy wynosi trzy (∆yh−1, ∆yh−2, ∆yh−3).

• Różnica pomiędzy szeregiem a jego wartością średnią ∆yh = yh − yh. Średnia jest
liczona w pewnym otoczeniu chwili h. W pracy [124] dla prognozy godzinowej zapo-
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trzebowania na moc są to średnie analogicznych chwil h z 3 dni, zaś w pracy [85] jest
to średnia z kilku ostatnich godzin.

• Różnica przyrostów średnich ∆yh = yh−1 − yh. Średnie są liczone w pewnym oto-
czeniu chwili h. W pracy [124] dla prognozy godzinowej zapotrzebowania na moc są
to średnie analogicznych chwil h z 3 dni.

• Różnice pomiędzy prognozą zawracaną rekurencyjnie na wejście a rzeczywistymi da-
nymi ∆yh = ŷh − yh [161].

• Względny uchyb szeregu ∆yh = yh−yh−1

q
, gdzie q = yh−1 lub q = yo [37].

• Logarytmy naturalne wyrazów szeregu ln
(

yh

yh−1

)
, gdzie y > 0 czy funkcje trygono-

metryczne cos(yh), sin(yh) oraz inne [51].

• Zmienne związane z cyklem szeregu. Dla szeregu poboru mocy są to cos
(

2π(h+1)
24

)
,

sin
(

2π(h+1)
24

)
, cos

(
2π(h+1)

12

)
, sin

(
2π(h+1)

12

)
[57].

Zdecydowano się na zastosowanie nieprzekształconych, poprzednich wartości szeregu
energii jako wejść autoregresyjnych modeli modelu (5.16). Przyjęto, że maksymalne
opóźnienie autoregresji he będzie wynosiło 24 poprzednie wartości, co w przypadku po-
miaru zużycia energii co godzina oznacza całą poprzednią dobę. Tym samym model (5.16)
przyjmuje postać:

e(h) = f (W, e(h− 1), e(h− 2), ..., e(h− 24), t(h), t(h− 1) ..., t(h− ht)

w(h) w(h− 1), ..., w(h− hw), n(h), n(h− 1)..., n(h− hn))
(5.17)

Decyzja o przyjęciu zaprezentowanego rozwiązania była oparta na tym, że podczas prze-
prowadzonych badań funkcji autokorelacji szeregu energii, których wyniki przedstawiono
w rozdziale 5.1.2, stwierdzono występowanie komponentu cykliczności dobowej czyli, że
zużycie energii w danej godzinie jest skorelowane z zużyciem energii jakie miało miej-
sce w poprzednich godzinach doby. Drugą istotną przesłanką do zastosowania przyjętego
modelu (5.17) są prace prezentowane przez innych autorów wymienione powyżej, a szcze-
gólnie rozprawa doktorska Bartkiewicza [25], w której przeprowadzono odpowiednie testy
statystyczne dla przypadku życia energii w jednej ze spółek dystrybucyjnych w Polsce po-
twierdzające zasadność zastosowania profilu dnia jako wejścia modelu.

Wejścia przyczynowe modelu

Oprócz wejść wynikających z regresji stosuje się dodatkowo wejścia przyczynowe modelu,
tzn. podaje się na wejście modelu parametry, które mają teoretycznie wpływ na prognozo-
wany szereg. Z literatury wiadomo, że w zadaniu modelowania zapotrzebowania na energię
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i moc, podaje się na wejścia modelu szeregi czynników pogodowych, a w szczególności sze-
regi temperatur powietrza. Przykładem może być podawanie na wejścia: temperatury z dnia
porzedzającego dzień prognozy [77], temperatury co drugą godzinę (th, th−2, hh−4, th−8)

[57], różnic pomiędzy temperaturą maksymalną na dzień poprzedni i dzień prognozy [125],
odchyleń temperatur pomiędzy wzorcem a profilem dnia [161], temperatury średniej z ostat-
nich 7 dni i średniej z dnia prognozy [50], temperatury maksymalnej, minimalnej i średniej
dnia [105, 119, 125, 164] lub temperatury z ostatniej godziny oraz średniej z kilku ostat-
nich godzin [85], temperatury z kilku poprzednich godzin [176]. Dotyczy to także prognozy
dla cen rynku energii [167]. W celu zwiększania odporności modelu na błędne prognozy
można do danych o temperaturze średniej dnia dodać szum wyznaczany z błędów prognoz
temperatury z przeszłości [50]. Oprócz temperatur może być brana pod uwagę minimalna
wilgotność powietrza [105, 125], prognozowany indeks dyskomfortu [125], opady deszczu
lub śniegu [105, 110, 164], siła wiatru [105, 110], zachmurzenie [105].

Wiedza a priori o charakterze analizowanego zjawiska oraz informacje o innych rozwiąza-
niach (przytoczone powyżej) są pomocne podczas określania wejść modelu. Należy pamię-
tać aby w modelu uwzględnić odpowiednie dane, czyli tylko te, które są dla niego istotne,
więc oprócz wiedzy eksperckiej potrzebne są badania statystyczne współzależności danych.
Wyniki takich badań przedstawiono w rozdziale 5.1.2 (wykonano analizę techniczną wykre-
sów, badanie korelacji liniowej i rangowej). Ze względu na fakt, że stwierdzono występowa-
nie współzależności pomiędzy zużyciem energii a nasłonecznieniem, wilgotnością i tempe-
raturą oraz ze względu na przytoczone doniesienia z prac innych autorów, zdecydowano się
na zastosowanie nasłonecznienia, wilgotności i temperatury jako wejść przyczynowych
z opóźnieniami równymi zero (ht = hw = hn = 0). Nie przeprowadzano badań korela-
cji częściowej badającej wpływ poszczególnych wejść modelu na istotność pozostałych, ale
zamiast tego zdecydowano, że zostaną sprawdzone doświadczanie różne kombinacje wejść
przyczynowych. Proponuje się następujące modele:

• model M1 tylko z wejściami autoregresyjnymi:

eC(h) = f (W, e(h− 1), e(h− 2), ..., e(h− 24)) (5.18)

• model M2 z wejściami autoregresyjnymi oraz temperaturą w prognozowanej godzinie:

eC(h) = f (W, e(h− 1), e(h− 2), ..., e(h− 24), t(h)) (5.19)

• model M3 z wejściami autoregresyjnymi oraz nasłonecznieniem w prognozowanej go-
dzinie:

eC(h) = f (W, e(h− 1), e(h− 2), ..., e(h− 24), n(h)) (5.20)
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• model M4 z wejściami autoregresyjnymi oraz wilgotnością w prognozowanej godzi-
nie:

eC(h) = f (W, e(h− 1), e(h− 2), ..., e(h− 24), w(h)) (5.21)

• model M5 z wejściami autoregresyjnymi oraz temperaturą i nasłonecznieniem w pro-
gnozowanej godzinie:

eC(h) = f (W, e(h− 1), e(h− 2), ..., e(h− 24), t(h), n(h)) (5.22)

• model M6 z wejściami autoregresyjnymi oraz temperaturą i wilgotnością w prognozo-
wanej godzinie:

eC(h) = f (W, e(h− 1), e(h− 2), ..., e(h− 24), t(h), w(h)) (5.23)

• model M7 z wejściami autoregresyjnymi oraz nasłonecznieniem i wilgotnością w pro-
gnozowanej godzinie

eC(h) = f (W, e(h− 1), e(h− 2), ..., e(h− 24), n(h), w(h)) (5.24)

• model M8 z wejściami autoregresyjnymi oraz temperaturą, nasłonecznieniem i wilgot-
nością w prognozowanej godzinie:

eC(h) = f (W, e(h− 1), e(h− 2), ..., e(h− 24), t(h), n(h), w(h)) (5.25)

5.2 Prognoza z zastosowaniem szeregowego połączenia mo-
deli MLP

5.2.1 Klasyfikator oparty na kalendarzu

Metamodel (rys. 5.6 na stronie 111) zawiera klasyfikator decydujący o ilości i kształcie mo-
deli wykonujących prognozę. Następnym etapem rozważań jest dyskusja na temat klasyfi-
kacji danych zużycia energii i tworzenia modelu na tej podstawie.
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Klasyfikacja dobowych profili zużycia energii

Istnieją silne przesłanki, że grupowanie danych zawiązanych ze zużyciem energii elektrycz-
nej i poborem mocy może być oparte na kalendarzu. Idea tworzenia klas związanych z
kalendarzem opiera się na obserwacji, iż profil zużycia energii lub poboru mocy w danym
dniu zależy od daty kalendarzowej, co jest pochodną aktywności odbiorców energii w dniu,
tygodniu, miesiącu, sezonie. Zatem w zależności od rodzaju dnia tygodnia mogą być two-
rzone odpowiednie klasy danych i odpowiadające im modele. Podział na dwie klasy: jedna
reprezentująca dni robocze, a druga dni wolne od pracy (weekendy) to pierwszy sposób
klasyfikacji [37, 57, 141, 162] (dodatkowo mogą być wykluczane dni świąteczne [57]). Za-
mknięcie w obrębie jednej klasy dni świątecznych i wolnych od pracy może skutkować błęd-
nymi prognozami na te dni, ze względu na inne zachowanie odbiorców w poszczególne dni
wolne. Dlatego więc proponuje się wyodrębnienie trzech klas [164]: jedna dla dni robo-
czych, druga dla sobót a trzecia dla niedziel wraz ze świętami. Zasadne może być także
utworzenie oddzielnych klas dla dni przed i po weekendzie, dlatego piątek i poniedziałek
mogą być oddzielnymi klasami. Przykładowo w pracy [89] zastosowano pięć klas: dzień
roboczy, sobota, niedziela, poniedziałek i dzień świąteczny, podobnie w pracy [48] także
utworzono 5 klas, ale innych tzn.: poniedziałek, dzień roboczy (wtorek, środa, czwartek,)
piątek, sobota (niedziela nie była modelowana). Może być stosowanych 7 klas, czyli po
jednej na każdy dzień tygodnia [119], a pogłębiając klasyfikację (dni tygodnia mogą być da-
lej klasyfikowane według siatki pracy i świąt na rozpatrywanym obszarze) liczba klas może
się rozrosnąć. Modelowanie dni świątecznych nie jest trywialnym problemem ze względu
na niewielką ilość dostępnych danych, dlatego w niektórych pracach traktuje się je jak dni
weekendu np. w pracy [176] zastosowano 8 klas (7 dni tygodnia i jedna jako wszystkie
święta). Profile dnia mogą zmieniać się w zależności od sezonu, a zatem klasyfikacji można
dokonywać w obrębie danego miesiąca lub sezonu. W pracy [119] zastosowano oddzielny
zestaw modeli (po jednym na każdy dzień tygodnia) dla każdego z 4 sezonów roku (wiosna,
lato, jesień, zima) co daje w sumie 28 modeli na rok. Natomiast w metodzie prognozowa-
nia za pomocą drzewa regresyjnego występuje wręcz oddzielny model dla każdej godziny
prognozy [59].

Potencjalny wpływ klasyfikacji na wejścia modelu

Mimo stosowania klasyfikacji danych, projektanci systemów prognozujących decydują się
czasem na stosowanie jednego modelu. Wtedy to procedura klasyfikacji danych wejścio-
wych ma wpływ na liczbę wejść modelu. Jeżeli zbiór uczący jest podzielony na klasy da-
nych, to każda dana posiada etykietę-nazwę klasy do której należy. Jeżeli model ma nauczyć
się rozróżniać klasy danych, to owe etykiety mogą być uwzględnione w modelu (na wejściu
sieci) jako nowe zmienne. Wyróżnia się dwa podejścia do zagadnienia: pierwsze to kodo-
wanie etykiet klas i używanie ich jako danych wejściowych, przy czym jest używanych tyle
dodatkowych wejść, ile jest klas modeli (każda klasa posiada jedna zmienną wejściową);
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drugie podejście to numerowanie klas (w systemie dziesiętnym lub dwójkowym) i podawa-
nie tych liczb na wejście sieci (liczba wejść waha się od jednego do rozmiaru liczby dwójko-
wej), dzięki czemu redukowana jest liczba wejść [76] w stosunku do pierwszego rozwiązania
kodowania klas danych. Takie rozwiązania stosowane są w prognozowaniu w elektroener-
getyce, np. dla modelowania zapotrzebowania na energię i moc [85] zastosowano wejścia
binarne kodujące dwójkowo daną klasę, zaś dla zagadnienia prognozy cen na rynku energii
[167] zastosowano oddzielne wejścia dla każdego typu: dnia, kod święta, kod miesiąca, kod
typu czasu (zimowy-letni), kod roku. W pracy [77] kodowane są binarnie informacje o po-
zycji dnia danych w stosunku do dnia prognozy, informacja o zmianie dnia z pracującego
na niepracujący i odwrotnie, informacja o dniu świątecznym. Inne parametry wejściowe
proponowane przez autorów prac modelowania energii to: numer miesiąca [138], numer go-
dziny [85], binarny kod typu dnia (święto, roboczy), kod pory roku, kod strefy dnia [162],
odległość pomiędzy dniami [164].

Przyjęta klasyfikacja modeli

Na podstawie posiadanej wiedzy eksperckiej oraz przytoczonej powyżej literatury zdecydo-
wano się na zastosowanie prostej klasyfikacji opartej na kalendarzu. Profil zużycia w
ciągu doby jest podobny dla poszczególnych dni tygodnia i dni świątecznych. Wyróżniono
następujące modele MC obiektu O:

• siedem modeli, każdy na odpowiedni dzień tygodnia: poniedziałek MD1, wtorek MD2,
środa MD3, czwartek MD4, piątek MD5, sobota MD6, niedziela MD7 co daje odpo-
wiedni zbiór indeksów klas typowych

CD = {D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7} (5.26)

• trzynaście modeli szczególnych (wyjątków) związanych ze świętami państwowymi i
kościelnymi, które są wolne od pracy lub zachowanie ludności odbiega znacząco od
typowego: Nowy Rok (1 stycznia) MS1NR, Święto Pracy (1 maja) MS1M , Święto
Konstytucji 3 Maja MS3M , pierwszy MS1WN i drugi dzień MS2WN świąt Wielkanocy
(święto ruchome), Boże Ciało MSBC (święto ruchome), Święto Wojska Polskiego (15
sierpnia) MS15S , Dzień Wszystkich Świętych (1 listopada) HS1L, Święto Niepodle-
głości (11 listopada) MS11L, Wigilia MSWG, pierwszy MS1BN i drugi MS2BN dzień
Świąt Bożego Narodzenia (24, 25, 26 grudnia odpowiednio), Sylwester (31 grudnia)
MS31G, co daje odpowiedni zbiór indeksów klas świątecznych

CS =

{
S1NR, S1M , S3M , S1WN , S2WN , SBC , S15S,

S1L, S11L, SWG, S1BBN , S2BN S31G

}
(5.27)

Zdecydowano się na nie stosowanie dodatkowych wejść modelu wynikających z procedury
klasyfikacji, ponieważ będzie tworzonych tyle modeli neuronowych (oddzielnych sieci
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z wagami), ile wyodrębniono klas. Takie założenie pozwoli utworzyć precyzyjne modele
prognozowania, ale może wystąpić sytuacja gdy zbiór danych zostanie podzielony na zbyt
wiele klas i zabraknie danych dla treningu niektórych (lub wszystkich) modeli [76]. W przy-
padku klas dla dni typowych (5.26) takie niebezpieczeństwo nie występuje, ale w przypadku
klas dla świątecznych (5.27) może istnieć problem niedostatecznej ilości danych dla modelu,
ponieważ święto występuje tylko raz w roku, co dla zbioru uczącego za okres 2002-2003 daje
tylko dwa profile dnia do nauki modelu.

5.2.2 Metamodel szeregowy

Szczegółowy algorytm przejętego modelu jednodniowego

Bazując na doświadczeniach prezentowanych w przytaczanej literaturze oraz przytaczanych
już wcześniej badaniach autokorelacji modelowanego szeregu energii zdecydowano się na
zastosowanie modelu, który będzie opisywał problem dla danego dnia, czyli będzie pro-
gnozować cały profil dnia. Przyjęty model (5.16) posiada tylko jedno wyjście, więc aby
uzyskać prognozę na 24 godziny modelowanej doby, dany model musi wykonać 24 kroki
prognozy, przy czym w każdym kroku poprzednie wyjście modelu jest zawracane z powro-
tem na wejście (rys. 5.8). Łatwo zauważyć, że w pierwszym kroku prognozy wejściami
modelu są poprzednie 24 wartości zużycia energii i odpowiednie czynniki pogodowe, w na-
stępnym kroku 23 poprzednie znane wartości energii i prognoza wykonana przed chwilą i
tak aż do ostatniego kroku, gdzie prognoza opiera się na jednej rzeczywistej wartości ener-
gii i 23 poprzednich prognozach energii. Szczegółowa procedura prognozowania została
przedstawiona na diagramie czynności (rys. 5.7) i nie wymaga dodatkowego opisu.

Rysunek 5.7: Procedura prognozowania za pomocą modelu jednodniowego.
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Wybór sieci neuronowej

Zdecydowano się na zastosowanie wielowarstwowej sieci perceptronowej jako narzędzia
modelującego każdą z klas danych. Wybór ten był podyktowany dwoma przesłankami:

• wielowarstwowa sieć perceptronowa jest uniwersalnym aproksymatorem funkcji nieli-
niowej, a jak już dowiedziono [25] nie tylko zjawiska liniowe mają miejsce w procesie
zużycia energii elektrycznej;

• istnieje bogaty zasób przykładów aplikacyjnych, które zostały przedstawione w roz-
dziale 4.

Metamodel szeregowy

W związku z tym, że zastosowano klasyfikator danych oparty na kalendarzu oraz, że każdy z
modeli wykonuje rekurencyjnie prognozę na 24 godziny w przód, prognozę na dłuższy okres
uzyskuje się przez połączenie modeli w szereg, zatem ogólny metamodel (rys. 5.6 na stro-
nie 111) redukuje się do metamodelu szeregowego (rys. 5.8). Wejściem pierwszego predyk-
tora w szeregu jest wektor historycznych danych energii [e(h− 1), e(h− 2), ..., e(h− 24)]T

z dnia poprzedzanego pierwszy dzień prognozy oraz opcjonalnie, wszystkie lub wybrane,
prognozowane czynniki meteorologiczne [t(h), w(h), n(h)]. Danymi wejściowymi dla każ-
dego następnego predyktora w szeregu są wektory prognoz energii elektrycznej
[ê(h), ê(h+1), ..., ê(h+23)]T wykonane przez predyktor poprzedzający oraz prognozowane
czynniki meteorologiczne (rys. 5.8).

Rysunek 5.8: Model jednodniowy i szereg modeli.

Ostateczna procedura modelowania i prognozowania

Procedurę modelowania i prognozowania za pomocą metamodelu (diagram czynności - rys.
5.9) rozpoczyna utworzenie i trening wstępny wszystkich klas modeli. Jest to działanie
przygotowawcze metamodelu polegające na przyporządkowaniu każdemu z dni ze zbioru
uczącego odpowiedniej klasy5 i następnie utworzeniu dla każdej klasy odpowiedniego mo-
delu, czyli sieci neuronowych z zainicjalizowanymi losowo połączeniami synaptycznymi, a
w końcu dokonaniu wstępnego treningu każdej z sieci na zbiorze danych, który odpowiada

5Kwestia doboru klas będzie rozważana w rozdziale 5.2.1.
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danej klasie modelu6. Po etapie wstępnego przygotowania metamodelu następuje właściwa
faza prognozowania, w której wykonywana jest prognoza na zadany okres (od pierwszego
do ostatniego dnia prognozy, co się równa ilości dni wyprzedzenia prognozy). Każdy dzień
z okresu na jaki wykonywana jest prognoza jest przyporządkowany do określonej klasy,
więc z bazy danych są odczytywane odpowiednie, wcześniej przegotowane modele i usta-
wiane w szereg (na diagramie 5.9 jest to odczyt modeli dla każdego dnia z wyprzedzenia
prognozy). W kolejnych krokach następuje odczyt zbiorów douczających dla każdego z
modeli7 i douczanie modeli, a ostatecznie wykonanie prognozy.

Rysunek 5.9: Procedura prognozowania za pomocą metamodelu.

5.2.3 Określenie zbioru uczącego

Przykłady aplikacyjne

Zbiór treningowy może być wybierany poprzez badanie korelacji liniowej wejścia z wyj-
ściem, ale takie podejście może być niewystarczające, ponieważ mogą wystąpić redundantne
wzorce. Proponuje się dodatkowe procedury eliminacji zbędnych danych, które można usu-
nąć stosując metodę dekompozycji wartości osobliwych, tzn. analizując rozkład wartości
osobliwych [37]. Zbiór treningowy może być też wybierany z danych leżących blisko na
osi czasu w stosunku do wartości prognozowanej oraz z analogicznych okresów w prze-
szłości. Takie rozwiązania skutkują budowaniem lokalnych predyktorów, a ich przykłady
aplikacyjne są następujące: może to być zakres +30 i -30 dni od dnia prognozy i tak przez 2
lata wstecz [161]; ewentualnie wybór po tygodniu z każdego miesiąca, gdzie zbiór danych
wynosi 12 miesięcy [85]; inne rozwiązanie to wybór do treningu danych z ostatnich 3 tygo-
dni i 2 tygodni z okresu analogicznego sprzed roku [37] lub tylko tygodniowe otoczenia dnia

6Kwestia doboru zbioru uczącego jest omawiana w rozdziale 5.2.3.
7Szerzej o tym jest w rozdziale 5.2.3.



5. Prognozowanie na rynku energii elektrycznej 121

docelowego [57], zaś dla prognozy maksymalnej mocy w weekendy dane są wybierane za 5
lat wstecz, ale tylko dane weekendowe [125].

Metoda okna pomiarowego

Zastosowana zostanie procedura, którą nazwiemy metodą okna pomiarowego, polegająca
na tym, że wybierane są dane do treningu z analogicznych okresów z lat ubiegłych, np.
3 zakresy danych wstecz. Metoda wykorzystuje właśnie fakt występowania cykliczności
rocznej procesu zużycia energii i założenie, że w pewnym otoczeniu punktu prognozy
proces jest stacjonarny.

Jak powiedziano, istnieje zbiór obserwacji wyjść i wejść obiektu O. Założono ponadto,
że ostatnią znaną obserwację wykonano w chwili hK oraz, że należy wykonać prognozę z
maksymalnym wyprzedzeniem hF . Wykorzystując fakt istnienia cykliczności rocznej można
każdej obserwacji przyporządkować indeks r - oznaczający numer roku dla wykonywanych
obserwacji dla R lat wstecz. Natomiast istnienie cykliczności sezonowej pozwala do zbioru
uczącego wybrać tylko obserwacje, które znajdują się w sąsiedztwie chwili hK . Sąsiedztwo
to określają zmienne τ1 i τ2 definiujące odcinek, który nazwiemy „oknem pomiarowym”.
Przy czym powinny być spełnione warunki:

τ1 < hk < τ2 (5.28)

Tak zdefiniowanym oknem pomiarowym wybierane są dane do zbioru uczącego z całego
zbioru obserwacji prez R lat wstecz (rys. 5.10), które należą do odpowiedniej klasy c, dla
której jest budowany model MC . Przykładowo, jeżeli modelowane jest zapotrzebowanie na
energię elektryczną obiektu O dla klasy dnia typowego np. środy (model MD3, c = D3), to
do zbioru uczącego wybierane są tylko te dane, które mieszczą się w oknie pomiarowym i
należą do klasy D3. Istotne dla jakości modelu są parametry r, τ1, τ2, które zostaną dobrane
za pomocą procedury walidacji krzyżowej [149, 150].

Dobór parametrów okna pomiarowego

Zmodyfikowana metoda walidacji krzyżowej. Procedura walidacji jest istotna dla uzy-
skania zdolności generalizacji danych oraz dla uniknięcia efektu przetrenowania [130]. Kla-
syczną metodą jest podzielenie danych na zbiór trenujący i zbiór testujący [37], a czasem
stosuje się jeszcze zbiór szacujący lub sprawdzający [51]. Niemniej jednak stosuje się także
bardziej wymyślne metody walidacji krzyżowej i jej pewne modyfikacje [57]. Ciekawe roz-
wiązanie, polegające na zastosowaniu klasyfikacji do stworzenia lokalnych predyktorów, za-
stosowano w pracach [125, 161]. Dobór parametrów będzie wykonywany za pomocą zmo-
dyfikowanej procedury walidacji krzyżowej. Zmodyfikowana metoda jest czymś pośrednim
pomiędzy procedurą leave-one-out a k-fold8, jej algorytm jest następujący:

8Patrz opis w rozdziale 4.3.2.
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• ze zbioru Z wszystkich dostępnych danych są wybierane dni, które odpowiadają bada-
nej klasie dnia i mieszczą się w zadanym oknie pomiarowym; otrzymuje się p profili
dnia i dla każdego p− tego profilu dnia jest generowany zbiór trenujący, czyli 24 pary
treningowe (wektory wejść i wyjście) dla każdej godziny doby; w ten sposób uzyski-
wany jest zbiór par treningowych ZTrain;

• ze zbioru danych ZTrain jest generowanych p zbiorów treningowych Zp
Trainw taki sam

sposób jak w metodzie leave-one-out, ale z tą różnicą, że w każdym zbiorów określany
jest inny dzień walidacyjny i wszystkie 24 próbki z tego dnia są usuwane ze zbiorów
treningowych stając się zbiorami walidacyjnymi Zp

V alid

• dalsze postępowanie jest zgodne z procedurą walidacji krzyżowej; procedura jest po-
wtarzana dla różnych ustawień okna pomiarowego.

Doświadczenia. Optymalna szerokość okna pomiarowego zostanie wyznaczona doświad-
czalnie, ponieważ doniesienia z literatury odnoszą się do specyficznych problemów progno-
stycznych i nie zawierają generalnych reguł. Podczas wykonywania doświadczeń przyjęto
następujące założenia:

• model wyrażony równaniem (5.19) jest realizowany przez sieć perceptronową o archi-
tekturze: 25 wejść, 10 neuronów w pierwszej warstwie ukrytej, 5 neuronów w drugiej
warstwie ukrytej, 1 neuron wyjściowy; funkcja aktywacji neuronów: sigmoidalna uni-
polarna o współczynniku nachylenia β = 1;

• stosowane jest dwuetapowe uczenie:

– w pierwszych 500 epokach lub do osiągnięcia błędu MAPE < 2% stosowany
jest algorytm uczenia QuickProp o parametrach: współczynnik maksymalnego
wzrostu αmax = 1.75, współczynnik momentum α = 0.3, współczynnik uczenia
η = 0.2, współczynnik zaburzenia wag γ = −0.00001, współczynnik modyfika-
cji pochodnej funkcji aktywacji τ = 0.1;

– przez następnych 3000 epok lub do osiągnięcia MAPE < 1.5% stosowany
jest algorytm wstecznej progagacji błędu bez momentu o stałym współczynniku
uczenia η = 0.1;

• eksperymenty są wykonywane dla klas D3, D7 dla wybranego dnia z każdego mie-
siąca roku 2004 dla następujących okien pomiarowych:

– zwiększa się okno pomiarowe od stanu +/- jeden tydzień , do +/- 4 tygodni, z
krokiem 1 tydzień w obie strony; algorytm jest powtarzany dla opóźnienia roku
r = {0,−1,−2};

• ocena modeli wykonywana jest techniką walidacji krzyżowej opisaną powyżej.
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Wyniki doświadczeń9 znajdują się w tabeli ??. Najbardziej interesujące rezultaty osiągnięto
dla oknien pomiarowych o szerokości jednego miesiąca sięgających rok i dwa lata wstecz.
Dla tych dwóch przypadków przeanalizowano dodatkowo procentowy rozkład błędów (rys.
5.11) i ostatecznie podjęto decyzję, że do dalszych badań będzie stosowane okno pomiarowe
o parametrach: τ1 = −15 , τ2 = +15, i r= -2, czyli o szerokości jednego miesiąca i sięgające
dwa lata wstecz. Dla okna sięgającego jeden rok wstecz uzyskiwano podobne lub nieznacz-
nie lepsze wyniki, ale z drugiej strony sięgniecie o jeden rok wstecz daje więcej danych do
modelowania i może ostatecznie dać bardziej zgeneralizowany model.

Rysunek 5.10: Wybór zbioru uczącego za po-
mocą okna pomiarowego

Tabela 5.4: Wyniki badań okna pomiarowego
(kolorem szarym zaznaczono konfiguracje,
dla których osiągnięto najlepsze wyniki).

Rysunek 5.11: Rozkład błędów wybranych wyników badań rozmiaru okna pomiarowego:
linia przerywana {-15, +15, -2}, linia ciągła {-15, +15, -1}.

9Doświadczenia wykonano klasą DataWindowTask z pakietu pl.waw.ibspan.phytia.prediction.corssValidation.
Pełne wyniki doświadczeń znajdują się w katalogu /walidacja-krzyzowa/MLP-okno-pomiarowe/ na załączo-
nym CD.



5. Prognozowanie na rynku energii elektrycznej 124

5.2.4 Konfiguracja i trening sieci perceptronowej

Problemy konfiguracji sieci i treningu w literaturze

Dobór architektury sieci polega na określeniu liczby warstw sieci, liczby neuronów w każ-
dej warstwie oraz ich funkcji aktywacji. Najczęściej stosowana jest sieć trójwarstwowa,
np. w pracach [37, 85, 164], ale zdarzają się i dwuwarstwowe [89]. Liczba wejść zależy
od procedur doboru danych wejściowych, natomiast liczba wyjść zależy od przyjętego mo-
delu lub modeli prognozowania. Sprawą otwartą pozostaje określenie liczby neuronów w
warstwie ukrytej oraz rodzajów funkcji aktywacji we wszystkich warstwach sieci. Najczę-
ściej używana jest jedna warstwa ukryta z przyjętą a priori pewną liczną neuronów ukrytych
[167]. Liczba neuronów ukrytych jest zwykle dobierana eksperymentalnie do danego za-
dania, przykładowo dla problemu prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną i
moc może to być od dwóch do czterech [37], 20 [161], 7 [125], od 15 do 20 [138], 36 [164],
od 20 do 35 neuronów [89], zaś dla zagadnienia prognozy cen - dwie warstwy ukryte z czte-
rema i pięcioma neuronami i jednym wyjściowym [41]. Ilość neuronów w warstwie ukrytej
może także być zmienna podczas procesu uczenia i wtedy wybierana jest sieć z najlepszym
dopasowaniem, np. w pracy [57] liczba neuronów waha się pomiędzy 4 a 10. W zdecydo-
wanej większości opracowań dotyczących modeli MLP stosowane są sigmoidalne funkcje
aktywacji neuronów [37, 50, 57, 167, 125, 138, 164], ale stosowane są także funkcje gaussa
[41], a w warstwie wyjściowej - liniowe funkcje aktywacji neuronów [37, 138].

Znakomita większość modeli MLP jest trenowana algorytmem wstecznej propagacji błę-
dów [57, 161] z adaptacyjnym współczynnikiem uczenia i momentum [85, 125, 164, 167].
W pracy [138] zastosowano algorytm genetyczny do wyznaczania współczynnika uczenia
i momentum algorytmu wstecznej propagacji błędów. Hybrydowe rozwiązanie stosowane
jest w pracy [37], gdzie algorytm Levenberga-Marqurdta znajduje minimum, a potem al-
gorytm symulowanego wyżarzania zaczyna poszukiwać lokalnego minimum. Stosowane są
także algorytmy, które redukują liczbę połączeń pomiędzy neuronami. W rozprawie doktor-
skiej [162] zastosowano algorytmy Optimal Brain Damage (ODB) i Optimal Brain Surgeon

(OBD).

Doświadczalny dobór parametrów

Wykonano szereg doświadczeń w celu ustalenia optymalnej struktury sieci neuronowej i
parametrów treningu sieci. Wszystkie doświadczenia wykonano zmodyfikowaną procedurą
walidacji krzyżowej przedstawioną w rozdziale 5.2.3 dla wybranych arbitralnie 24 dni w
roku 2004, były to modele dla następujących dni:

MD3 = {28.01, 11.02, 17.03, 14.04, 12.05, 16.06, 14.07, 18.08, 15.09, 13.10, 17.11, 15.12},

MD7 = {25.01, 22.02, 18.04, 20.06, 18.07, 19.09}, MS1M = {01.05}, MS3M = {03.05},
MS15S = {15.08}, MS1L = {01.11}, MSBN = {24.12}, MS1BN = {25.12}, modele utwo-
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rzono w opraciu o posiadany zbior danych. Wyniki doboru architektury sieci10 znajdują
się w tabeli 5.5, natomiast w tabeli 5.6 znajdują się wyniki doboru parametrów algorytmu
QuickProp11.

Tabela 5.5: Dobór architektury sieci MLP metodą walidacji krzyżowej. W czerech pierw-
szych wierszach znajduje się: ilość wejść, ilość neuronów w warstwach ukrytych, ilość neu-
ronów wejściowych. Ostatnie dwa wiersze zawierają: błąd MAPE i maksymalny błąd MAPE
dla 24 doświadczeń. Kolorem szarym zaznaczono konfigurację architektury sieci, którą wy-
brano jako optymalną.

Tabela 5.6: Dobór parametrów algorytmu QuickProp. Wyniki zawierają uśredniony błąd
MAPE i maksymalny błąd MAPE dla 24 doświadczeń. Kolorem szarym zaznaczono najlep-
sze wyniki.

W wyniku przeprowadzanych doświadczeń oraz wskazówek z literatury wymienionych po-
wyżej stwierdzono, że optymalne są następujące parametry sieci neuronowej:

• architektura sieci: liczba wejść wynikająca z modelu prognozowania, jedna warstwa
ukryta z 10 neuronami ukrytymi, jeden neuron wyjściowy wynikający z modelu pro-
gnozowania;

• funkcja aktywacji neuronu: sigmoidalna unipolarna z modyfikacją Fahlmana o współ-
czynnik modyfikacji pochodnej funkcji aktywacji = 0.1.

Przeprowadzono szereg obserwacji pracy algorytmów uczenia, które zostały opisane w roz-
dziale 3 i zaimplementowane w bibliotece programów będącej składową aplikacji prognozu-
jącej „Phytia“. W wyniku przeprowadzanych doświadczeń (wyniki obserwacji nie podlegały

10Doświadczenia wykonano za pomocą klasy MLPArchitectureTask z pakietu pl.waw.ibspan. phy-
tia.corssValidation. Szczegółowe wyniki znajdują się w katalogu /walidacja-krzyzowa/MLP-architektura/.

11Doświadczenia wykonano za pomocą klasy QuickPropTask z pakietu pl.waw.ibspan. phy-
tia.crossValidation. Szczegółowe wyniki znajdują się w katalogu /walidacja-krzyzowa/QuickProp/.
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systematycznej rejestracji) stwierdzono, że optymalnym będzie zastosowanie dwuetapowego
treningu sieci neuronowej:

• w pierwszym etapie algorytm QuickProp przeszukuje przestrzeń w celu znalezienia
globalnego minimum funkcji celu;

• w drugim etapie algorytm wstecznej propagacji o małym współczynniku uczenia do-
konuje dokładnego ustalenia minimum funkcji celu.

Ustalono doświadczalnie (wyniki doświadczeń znajdują się w tabeli 5.6), że dla algorytmu
QuickProp są optymalne następujące parametry:

• współczynnik uczenia η = 0.1; współczynnik zaburzenia wag γ = 1.0e−6; współ-
czynnik maksymalnego wzrostu αmax = 2.0;

• warunek stopu: maksymalna liczba iteracji epokamax = 1000 lub osiągnięcie błędu
MAPE < 1.0.

Natomiast dla algorytmu wstecznej propagacji błędu ustalono doświadczalnie następujące
optymalne parametry:

• brak członu momentum; współczynnik uczenia η = 0.001 z adaptacją zgodnie z algo-
rytmem przedstawionym rozdziale 3;

• warunek stopu: maks. liczba iteracji epokamax = 1000 lub osiągnięcie błędu MAPE <

1.0.

Sieć o przedstawionej konfiguracji będzie stosowana dla wszystkich modeli. Jeżeli pierwszy
z algorytmów treningu spełni warunek stopu, to drugi nie jest wykonywany.

5.2.5 Wyniki

Zgodnie z założeniami wykonano prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną dla ob-
szaru zdefiniowanego w rozdziale 5.1.1 na stronie 99, dla ośmiu modeli prognozowania
uwzględniających: 24 godzinny profil energii (5.18), 24 godzinny profil energii oraz tem-
peraturę powietrza dla prognozowanej godziny (5.19), 24 godzinny profil energii oraz nasło-
necznienie w prognozowanej godzinie (5.20), 24 godzinny profil energii oraz wilgotność w
prognozowanej godzinie (5.21), 24 godzinny profil energii oraz temperaturę i nasłonecznie-
nie dla prognozowanej godziny (5.22), 24 godzinny profil energii oraz temperaturę i wilgot-
ność powietrza dla prognozowanej godziny (5.23), 24 godzinny profil energii oraz nasłonecz-
nienie i wilgotność powietrza dla prognozowanej godziny (5.24), 24 godzinny profil energii
oraz temperaturę, wilgotność powietrza i nasłonecznienie dla prognozowanej godziny (5.25).
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Prognozę wykonano za pomocą systemu szeregowo połączonych modeli jednodniowych
(jednowyjściowy model wykonuje rekurencyjnie prognozę na 24 godziny w przód), który zo-
stał szczegółowo omówiony w rozdziale 5.2.2. Posiadano dane za lata 2002-2004, więc wy-
konano prognozę za okres 7.1.2004-24.12.2004 w ten sposób, że każdego dnia z tego okresu
wykonywano prognozę na 7 dni w przód uwzględniając do treningu dane od 01.01.2002 do
dnia prognozy. Pominięto jeden tydzień na początku i jeden na końcu roku 2004, ponie-
waż brakowało odpowiedniego zbioru danych treningowych dla tych tygodni. W ten spo-
sób zasymulowano codzienną pracę przedsiębiorstwa obrotu energia elektryczną, które musi
codziennie wykonać prognozę zużycia energii obszaru dla którego dostarcza energię. Do-
świadczenia wykonano na komputerze klasy PC o parametrach: pamięć RAM 1GB, procesor
3GHz. Wykonanie symulacji na cały rok 2004 dla jednego zadania prognozowania zajmo-
wało mniej niż 16 godzin, a więc można powiedzieć, że codzienną prognoza na siedem dni
w przód zajmowałaby nie więcej niż około 2.5 minuty. Uzyskane rezultaty znajdują się w
tabelach12 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, które zwierają uśrednione błędy procentowe
poszczególnych miesięcy i roku wyznaczane następująco:

MAPEAV G =

∑
i APE

i
(5.29)

gdzie i jest liczbą prognozowanych godzin w miesiącu lub w roku.

Tabela 5.7: Średni błąd MAPE prognozy (pogrubiono najlepsze wyniki) z wyprzedzeniem
na jeden dzień w poszczególnych miesiącach roku 2004 i całego roku 2004 dla modeli (5.18,
5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25).

12Prognozy wykonano za pomocą klas z pakietu pl.waw.ibspan.phytia.prediction.tasks.serial. Szczegółowe
wyniki prognoz znajdują się na nośniku CD załączonym do pracy, w katalogu /prognoza-szereg-mlp/.
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Tabela 5.8: Średni błąd MAPE prognozy (pogrubiono najlepsze wyniki) z wyprzedzeniem
na dwa dni w poszczególnych miesiącach roku 2004 i całego roku 2004 dla modeli (5.18,
5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25).

Tabela 5.9: Średni błąd MAPE prognozy (pogrubiono najlepsze wyniki) z wyprzedzeniem
na trzy dni w poszczególnych miesiącach roku 2004 i całego roku 2004 dla modeli (5.18,
5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25).

Tabela 5.10: Średni błąd MAPE prognozy (pogrubiono najlepsze wyniki) z wyprzedzeniem
na cztery dni w poszczególnych miesiącach roku 2004 i całego roku 2004 dla modeli (5.18,
5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25).
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Tabela 5.11: Średni błąd MAPE prognozy (pogrubiono najlepsze wyniki) z wyprzedzeniem
na pięć dni w poszczególnych miesiącach roku 2004 i całego roku 2004 dla modeli (5.18,
5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25).

Tabela 5.12: Średni błąd MAPE prognozy (pogrubiono najlepsze wyniki) z wyprzedzeniem
na sześć dni w poszczególnych miesiącach roku 2004 i całego roku 2004 dla modeli (5.18,
5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25).

Tabela 5.13: Średni błąd MAPE prognozy (pogrubiono najlepsze wyniki) z wyprzedzeniem
na siedem dni w poszczególnych miesiącach roku 2004 i całego roku 2004 dla modeli (5.18,
5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25).
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Rysunek 5.12: Dystrybuanta modułu błędu procentowego APE dla prognozy za rok 2004 z
wyprzedzeniem na dwa dni dla modeli (5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25).

Rysunek 5.13: Rozkład błędów procentowych PE dla prognozy za rok 2004 z wyprzedze-
niem na dwa dni dla modeli (5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25).

Przedstawione wyniki wyraźnie wskazują, że zaproponowana metoda prognozowania może
być użyteczna w codziennej pracy przedsiębiorstwa obrotu. Zauważono niekorzystne zjawi-
sko narastania błędu prognozy wraz ze wzrostem wyprzedzenia prognozy, ponieważ błąd z
jednego modelu propaguje się na następne modele w szeregu. Średnie błędy procentowe dla
poszczególnych miesięcy oraz średnia roku 2004 wskazują, że najlepszy rezultaty daje mo-
del, w którym zastosowano wejścia autoregresyjne energii oraz informację o temperaturze
i nasłonecznieniu w godzinie prognozy. Średnie błędy roczne nie potwierdziły przypusz-
czania, że wilgotność powietrza będzie miała wpływ na ilość zużywanej energii, ponieważ
modele uwzględniające ten parametr nie dają prognoz mniej błędnych niż modele nie za-
wierające go. Jednakże zauważa się poprawę dokładności prognozy dla niektórych miesięcy
zimowych i wiosennych, gdy uwzględniony jest ten parametr. Stąd można wnioskować, że
zależnie od pory roku należy stosować różne wejścia przyczynowe (czynniki pogodowe).
Wykresy rozkładu błędów 5.13 oraz dystrybunat 5.12 dla prognozy na dwa dni w przód
wskazują, że wszystkie badane modele posiadają zbliżoną charakterystykę rozkładu błędów.
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Przedstawiony algorytm modelowania i prognozowania zapotrzebowania na energię elek-
tryczną został zaimplementowany w komercyjnym oprogramowaniu i wdrożony z pełnym
sukcesem w rzeczywistym środowisku biznesowym. Jest używany w Zakładzie Energetycz-
nym Warszawa - Teren SA, a uzyskane prognozy są podstawą do planowania portfela kon-
traktów zakupu energii. Rozwiązanie to było także testowane w takich przedsiębiorstwach
jak: Zakład Energetyczny Będzin SA, Koncern Energetyczny ENERGA SA, Zakład Energe-
tyczny Płock SA, Zakład Energetyczny w Olsztynie SA. Wyniki testów były zadowalające,
czego potwierdzeniem były uzyskane referencje słowne i pisemne. Do ciekawostek należy
to, że program prognozujący startował w konkurencji prognozowania zapotrzebowania dla
Zamojskiej Korporacji Energetycznej SA i wygrał rywalizację z wiodącymi rozwiązaniami
oferowanymi na polskim rynku.

Wniosek. Układ prognozowania (metamodel) zbudowany jako szereg modeli neurono-
wych (wielowarstwowe sieci perceptronowe), gdzie każdy z modeli reprezentuje odpowied-
nią klasę dnia, daje zadawalające prognozy zapotrzebowania na energię w horyzoncie krót-
koterminowym, co zostało potwierdzone zaprezentowanymi doświadczeniami oraz wdroże-
niem w rzeczywistym środowisku biznesowym.

5.3 Prognozy z zastosowaniem systemu klasyfikator - pre-
dyktory

5.3.1 Problem klasyfikacji danych

Klasyfikacja danych zastosowana w poprzednim rozdziale opierała się na wiedzy o cyklicz-
ności procesu zużycia energii popartej badaniami statystycznymi oraz wiedzy eksperckiej o
typowych kształtach dobowej krzywej zużycia energii dla odpowiednich dni w roku. Gru-
powanie danych i tworzenie modeli oparte o kalendarz okazało się narzędziem skutecznym,
ale jednocześnie wymagającym dużej wiedzy o prognozowanym procesie. W tym rozdziale
zostanie pojęta próba zalezienia jak najbardziej uniwersalnego klasyfikatora danych, który
informacje o podobieństwach będzie czerpał jedynie z danych.

Szukając podobieństw w szeregu zużycia energii nie sposób pominąć czynników meteorolo-
gicznych, które mają duży wpływ na jego kształt. Miarą podobieństwa danych (profili dni)
może być miara euklidesowa z współczynnikami wagowymi, która oddaje zależność pomię-
dzy analizowanym szeregiem czasowym a temperaturą [161]. Miara ta jest zdefiniowana
jako:

D =
√

w1(4e(h))2 + w2(4e(h− 1))2 + w3(4e(h− 2))2 (5.30)

gdzie 4e(h − k) = e(h − k) − ê(h − k) jest różnicą pomiędzy prognozowanym dniem a
podobnym dniem, współczynniki wi są wyznaczane metodą najmniejszych kwadratów dla
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modelu regresji, który jest zbudowany przy użyciu profilu dnia oraz temperatury minimalnej
i maksymalnej dnia [161]. Technika k-najbliższych sąsiadów [57] wskazuje najbliższych
sąsiadów dnia, który będzie prognozowany w zależności od wybranych parametrów pogo-
dowych. Odległość dt

i pomiędzy wektorami jest zdefiniowana jako:

dt
i =

∑
j

∣∣V i
j − V t

j

∣∣
∑

j

∣∣V t
j

∣∣ (5.31)

gdzie V i
j to j− ty współczynniki i− tego wektora. Każdy z wektorów zawiera sześć współ-

czynników: temperatury minimalne, maksymalne i średnie dnia docelowego (prognozy) oraz
dnia poprzedniego. Do zbioru uczącego są wybierane dni z najmniejszą odległością od do-
celowego dnia. Klasyfikację można rozpatrywać jako narzędzie wstępnego przygotowania
danych, ale także jako samodzielne narzędzie prognozowania. Znane są zastosowania sieci
Kohonena [45, 162, 176] do predycji zapotrzebowania na energię elektryczną i moc. Na-
leży także zwrócić uwagę na rozprawę doktorską [162], gdzie wyczerpująco przedstawiono
sieć Kohonena jako skuteczne i przydatne narzędzie do prognozy dobowych profili obciążeń
energii elektrycznej.

Właśnie samoorganizująca się sieć z algorytmem Kohonena zostanie zastosowana jako kla-
syfikator danych decydujący jakie modele powinny być utworzone i użyte do wykonania
prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną. Sieć SOM potrafi poprzez samoorgani-
zajcę wyłuskać informacje ze zbioru danych jednocześnie redukując wielowymiarową prze-
strzeń do zdecydowanie mniejszej ilości wymiarów (najczęściej dwa wymiary). Stąd wydaje
się słusznym założenie, że sieć Kohonena może być uniwersalnym klasyfikatorem doko-
nującym klasyfikacji szeregu energii bez żadnej dodatkowej wiedzy eksperckiej. Zostaną
przeprowadzone doświadczenia prognozowania w celu potwierdzenia lub obalenia tej tezy.

5.3.2 Omówienie systemu

Założenia

Implementacją ogólnej idei metamodelu zawierającego klasyfikator i zbiór predyktorów
(rys. 5.6 na stronie 111) jest system składający się z nienadzorowanego klasyfikatora danych
zbudowanego na bazie sieci samoorganizującej się Kohonena oraz ze zbioru nadzorowanych
predyktorów zbudowanych w oparciu o wielowarstwowe sieci perceptronowe lub sieci o
radialnych funkcjach bazowych, przy czym każdy z predyktorów odpowiada odpowiedniej
grupie danych określonej przez klasyfikator. Zakłada się, że predyktor wykonuje prognozę
tylko na jedną godzinę. Proponowany system (rys. 5.14) pracuje w dwóch trybach:

• (a) tryb treningu, w którym klasyfikator w procesie samoorganizacji dokonuje klasyfi-
kacji danych treningowych; grupom danych zostają nadane nazwy klas i następnie dla
każdej z klas jest tworzony odpowiedni model, co polega na nadzorowanym treningu
sieci neuronowej (RBF lub MLP) w oparciu o dane należące do odpowiedniej klasy;
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• (b) tryb prognozowania, w którym klasyfikator określa do której z grup danych należy
wektor wejściowy odpowiadający prognozowanej chwili czasu (godzina), co determi-
nuje, który z modeli jest właściwy do wykonania prognozy na tę chwilę; w pierw-
szej godzinie wyprzedzenia prognozy, wektorem wejściowym systemu są dane histo-
ryczne, ale w każdej następnej godzinie wyprzedzenia wektor wejściowy jest uzupeł-
niany o odpowiednią prognozę z predyktora.

Formalny zapis algorytmów klasyfikacji i prognozowania

Klasyfikacja. Ze zbioru danych Ztrain zawierającego wartości [y(t− 1), ....y(t−m)]T ba-
danego szeregu czasowego y(t) oraz wartości z szeregów u(t) mających potencjalny wpływ
na realizację procesu stochastycznego Y (t) dla określonego przedziału czasu generowane są
wektory zwierające pary {x,d}. Wektor x składający się z wartości szeregów y(t) i u(t) jest
wektorem uczącym dla wartości d, która jest oczekiwanym wyjściem modelu M reprezentu-
jącym obiekt O, będący źródłem procesy stochastycznego Y (t). Jednakże poczyniono zało-
żenie, że obiekt ten nie będzie w prosty sposób opisywany przez jeden model, a przez system
lokalnych modeli odpowiadających odpowiednim grupom danych. Stąd wektory y, u są da-
nymi wejściowymi dla klasyfikatora MSOM , który dokonuje podziału na c = {1, 2, ..., C}
klas wektorów x. W wyniku klasyfikacji każdemu z wektorów x zostaje przypisana odpo-
wiednia etykieta klasy c, a więc powstaje trójka {x,d, c}. Dla każdej z klas c tworzony jest
odpowiedni model Mc (rys. 5.15).

(a) trening predyktorów (b) prognozowanie

Rysunek 5.14: System - klasyfikator samoorganizujący się i nadzorowane predyktory.

Prognozowanie. Zgodnie z definicją prognozy przedstawioną na początku rozdziału okre-
ślany jest punkt początkowy prognozy hk oraz maksymalne wyprzedzenie prognozy hF . W
rozważanym rozwiązaniu najmniejsza jednostką czasu jest godzina, a więc prognoza zo-
stanie wykonana dla każdej godziny h = {k + 1, ..., F}, gdzie h = k jest godziną, w
której znane są wszystkie obserwowalne dane. Wektory y(h),u(h) są podawane na wejście
klasyfikatora, który określa do jakiej klasy danych c on należy wektor wynikowy x. Na-
stępnie tworzony jest model predyktora Mc reprezentujący klasę danych c. W rzeczywistej
implementacji algorytmu modele są składowane w relacyjnej bazie danych. Najpierw wy-
konywane jest sprawdzenie czy w zbiorze modeli już istnieje model klasy c. Jeżeli tak, to
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model jest odczytywany z bazy danych, w przeciwnym wypadku jest tworzony nowy model
kasy c. Model MC jest uczony w trybie nadzorowanym w oparciu o dane ze zbioru Ztrain,
które należą do klasy c. Jeżeli zostaną osiągnięte warunki zakończenia procesu modelowa-
nia model jest zapamiętywany w zbiorze bazy danych i następuje wykonanie prognozy na
następną chwilę (godzinę) h + 1. Jeżeli nie zostało osiągnięte wyprzedzenie prognozy F , to
następuje utworzenie następnego wektora wejściowego y(h+1) w ten sposób, że wykonana
prognoza ŷ(h+1) wchodzi w skład wektora wejściowego i jest uzupełniana o znane wartości
szeregu y(h) i prognozowane czynniki szeregów u(h). Następuje określenie klasy wektora
wynikowego x(h + 1), utworzenie i trening odpowiedniego modelu, wykonanie prognozy
i tak aż do osiągnięcia założonego wyprzedzenia prognozy. Należy zauważyć, że w miarę
wzrastania wyprzedzenia prognozy wektor wejściowy x modelu zawiera coraz mniej histo-
rycznych wartości szeregu y(h), a coraz więcej wartości prognozowanych ŷ(h). Algorytm
prognozowania został przedstawiony na diagramie czynności rys. 5.15.

Rysunek 5.15: Algorytm prognozowania systemem klasyfikator - predyktory.

5.3.3 Doświadczenia systemem klasyfikator SOM - predyktory MLP

Opis zadania

Prognozowanie systemem klasyfikator - predyktory wymaga zdecydowanie większego na-
kładu obliczeniowego niż w przypadku szeregowego połączenia predyktorów. Wynika to z
tego, że model jest budowany dla każdej godziny prognozy oraz, że klasyfikacja danych jest
wykonywana przez system, a nie eksperta. Z tego powodu zdecydowano się na wykona-
nie prognoz na jeden miesiąc roku 2004. Analiza wyników prognozy zapotrzebowania na
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energię elektryczną wykonanych metamodelem szeregowym (rozdział 5.2.5 na stronie 126)
wykazała, że zdecydowanie najlepsze rezultaty osiągano dla września roku 2004 niezależnie
od stosowanego modelu. Postanowiono zatem wykonać systemem klasyfikator - predyk-
tory prognozy dla tego miesiąca, aby sprawdzić, czy możliwe jest poprawienie jakości tych
najlepszych prognoz. Przyjęto następujące założenia dla doświadczeń:

• klasyfikator (sieć SOM) będzie uczył się na danych za okres 1.1.2004r.-30.8.2004r. i
nie będzie później douczany;

• prognoza zostanie wykonana na okres 1.9.2004r.- 30.9.2004 z dwudniowym wyprze-
dzeniem (48 godzin); w tym okresie symulowana będzie codzienna praca przedsię-
biorstwa obrotu;

• klasyfikator - sieć samoorganizująca się z algorytmem Kohonena o parametrach:

– sąsiedztwo typu gaussowskiego,

– współczynnik uczenia zmieniany wykładniczo,

– euklidesowa miara odległości,

– warunek stopu: 500 iteracji lub sumaryczna zmiana wag sieci jest mniejsza niż
0.001;

• predyktory - wielowarstwowe sieci percepronowe o architekturze i algorytmie treningu
takim samym jak w metamodelu szeregowym, najistotniejsze parametry to:

– architektura: 27 wejść, 10 neuronów ukrytych, 1 neuron wyjściowy; każdy z
neuronów posiada sigmoidalną unipolarną funkcję aktywacji z modyfikacją Fahl-
mana;

– pierwsza faza treningu to algorytm QuickProp, a druga faza to algorytm wstecz-
nej propagacji błędu;

– warunek stopu: osiągniecie błędu MAPE<1% lub po 1000 iteracji na każdy z
algorytmów.

Problem wejść i wyboru predyktorów

Doświadczenia rozpoczęto przy założeniu, że wektory wejściowe systemu zawierają ele-
menty:

x = [e(h− 1), e(h− 2), ..., e(h− 24), t(h), n(h), w(h)]T (5.32)

co odpowiada modelowi M8 (5.25) dla metamodelu szeregowego. Wykonano prognozy za
okres 1.9.2004-30.9.2004 na dwa dni w przód, z zastosowaniem matryc klasyfikatora 5x5 i
10x10 i parametrami systemu jak powyżej. W obu przypadkach stwierdzono, że system nie
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daje odpowiednich prognoz w dni świąteczne, co widać wyraźnie na przykładowych wykre-
sach prognoz13 (rys.5.16). Wydaje się, że klasyfikator podejmując decyzję, który predyktor
ma wykonać prognozę na następną godzinę, nie ma odpowiedniej informacji w wektorze
wejściowym (5.32) o tym, że dana godzina należy do dnia świątecznego i tym samym nie
wskazuje odpowiedniej klasy modelu. Jednocześnie można stwierdzić, że klasyfikator po-
prawnie wskazuje modele dla wszystkich godzin dni roboczych, co rokuje nadzieję na zada-
walające efekty w dalszych eksperymentach.

(a) matryca 5x5 (b) matryca 10x10

Rysunek 5.16: Przykładowe wykresy prognoz systemu klasyfikator - predyktory MLP o
wektorze wejść (5.32).

W doświadczeniach z szeregowym połączeniem modeli MLP, na podstawie wiedzy eksperc-
kiej, zastosowano dwadzieścia modeli (po jednym dla każdego dnia tygodnia i trzynaście
dla każdego z dni świątecznych). W tamtym doświadczeniu klasyfikowane były całe dni,
natomiast w rozważanym systemie są poddawane klasyfikacji poszczególne godziny dnia.
Tym samym zbiór danych treningowych dla lokalnego predyktora jest tworzony z wektorów
odpowiadających odrębnym godzinom, a nie kolejnym godzinom dnia. Wektory wejściowe
nie zawierają informacji o klasie dnia, ponieważ wstępnie sądzono, że sieć samoorganizu-
jąca sama odpowiednio dokona klasyfikacji i zaproponuje odpowiedni model do prognozy
dla każdej godziny. Ze względu na błędy określania modelu dla godzin w dni świąteczne po-
stanowiono dodać nowe informacje do wektora wejściowego (5.32) systemu, wzbogacając
go o informację o typie dnia i typie dnia świątecznego. Typ dnia (5.26) jest reprezentowany
przez wartości liczbowe:

D = {0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7} (5.33)

natomiast typy dni świątecznych (5.27) odpowiadają klasom zaproponowanym w metamo-
delu szeregowym i są odpowiednio reprezentowane przez wartości liczbowe:

S = {0.05, 0.1, ...., 0.65} (5.34)

13Doświadczenia wykonano za pomocą klas z pakietu pl.waw.ibspan.phytia.prediction.tasks.parallel.somMlp.
Szczegółowe wyniki znajdują się na załączonym CD w pliku /prognoza-klasyfikator-predyktory/analiza-
wejscia.xls.
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Tym samym nowy wektor wejściowy systemu ma postać (oznaczymy go jako model M9):

x = [e(h− 1), e(h− 2), ..., e(h− 24), t(h), n(h), w(h), d, s]T (5.35)

Przykład klasyfikacji godzin jednego miesiąca dla modeli (5.32) i (5.35) przestawiono14 w
tabelach 5.14 i 5.15. Rozkład klas jednoznacznie wskazuje, że klasyfikator SOM dokonał in-
nego grupowania danych niż stosowana wcześniej metoda ekspercka stosowana w metamo-
delu szeregowym predyktorów MLP. W przypadku modelu (5.32) zawierającego informacje
o energii, temperaturze, nasłonecznieniu i wilgotności widać wyraźnie, że sąsiednie godziny
łączone są w grupy niezależnie od typu dnia tygodnia. Wyjątkiem od tej reguły są godziny
dni świątecznych (niedziele), które zazwyczaj są łączone w odrębne grupy niepowiązane z
godzinami dni roboczych. W obrębie dnia świątecznego następuje wyodrębnienie kilku grup
godzin. Zauważa się średnio około sześciu grup godzin w danej dobie w przypadku modelu
(5.32). Wprowadzenie do modelu dodatkowej informacji eksperckiej o typie dnia i święta
(5.35) zmieniło opisany obraz klasyfikacji w ten sposób, że rozróżniane są niektóre dni ty-
godnia, tzn. grupowanie godzin w większym stopniu uwzględnia rodzaj dnia tygodnia niż
poprzednio.

Tabela 5.14: Wyniki klasyfikacji poszczególnych godzin września 2004 dla modelu (5.32),
wykonanej za pomocą sieci SOM o rozmiarze matrycy 5x5, uczonej algorytmem Kohonena.
Numery oznaczają klasy przypisane danym godzinom.

14Doświadczenia wykonano za pomocą klas z pakietu pl.waw.ibspan.phytia.prediction.tasks.parallel.somMlp.
Pełny zestaw wyników klasyfikacji znajduje się w katalogu /prognoza-klasyfikator-predyktory/klasyfikacja na
załączonym nośniku CD.



5. Prognozowanie na rynku energii elektrycznej 138

Tabela 5.15: Wyniki klasyfikacji poszczególnych godzin września 2004 dla modelu (5.35),
wykonanej za pomocą sieci SOM o rozmiarze matrycy 5x5, uczonej algorytmem Kohonena.
Numery oznaczają klasy przypisane danym godzinom.

Problem rozmiaru matrycy klasyfikatora

Problemem, który należy rozstrzygnąć jest decyzja ile klas danych, a tym samym ile pre-
dyktorów, powinno powstać. Ilość klas determinuje rozmiar matrycy sieci samoorganizu-
jącej, więc problem sprowadza się do określenia jej rozmiaru i wymiarów. Zdecydowano
się na zastosowanie dwuwymiarowej mapy samoorganizującej się, natomiast jej rozmiar zo-
stał określony doświadczalnie badając jakość prognoz systemu. Dla nowego modelu M9 z
wektorem wejściowym (5.35) zawierającym informacje o energii, temperaturze, nasłonecz-
nieniu, wilgotności oraz kodzie dnia i kodzie święta, zostało dokonane sprawdzenie jakości
prognoz systemu w stosunku do rozmiaru matrycy. Badane są następujące mapy sieci samo-
organizującej:

• 4x4 = 16 neuronów;

• 5x5 = 25 neuronów;

• 7x7 = 49 neuronów;

• 10x10 = 100 neuronów;

Wykonano prognozy jak poprzednio, t.j. za okres 1.9.2004-30.9.2004 na dwa dni w przód;
ich analiza skłania do wysnucia dwóch wniosków:
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• dodanie informacji o typie dnia i typie święta do wektora wejściowego sprawiło, że
klasyfikator podczas prognozowania poprawnie wskazuje odpowiedni predyktor dla
dni wolnych od pracy i dni świątecznych; przykładowy wykres prognozy z sobotą i
niedzielą znajduje się na rys. 5.17;

• po przebadaniu czterech matryc klasyfikatora, stwierdzono, że optymalna matryca dla
rozważanego zadania powinna mieć rozmiar 5x5 co daje średnio 930 wektorów trenin-
gowych na predyktor; średnie błędy prognozy osiągnięte dla poszczególnych matryc
przedstawiono w tabeli15 5.16.

Matryca 4x5 5x5 7x7 10x10

MAPE - wyprzedzenie 1 dzień 2,70 2,02 2,34 2,41
MAPE - wyprzedzenie 2 dni 3,48 2,59 2,91 3,13

Tabela 5.16: Błędy MAPE dla prognoz wykonanych systemem klasyfikator - predyktory
MLP o wektorze wejść 5.35 i różnych matrycach17.

Rysunek 5.17: Przykładowe wykresy prognoz systemu klasyfikator (o matrycy 5x5) - pre-
dyktory MLP (o wektorze wejść 5.35).

Średnie ruchome jako wejście

Następnym doświadczeniem jakie wykonano było zastosowanie średnich ruchomych jako
dodatkowego wejścia systemu. Jest to podyktowane przypuszczeniem, że informacja o śred-
niej dobowej i tygodniowej, która waha się w zależności od sezonu (rys. 5.18) pozwoli klasy-
fikatorowi na precyzyjniejsze określanie odpowiedniego predyktora. Dodatkową przesłanką
dla zastosowania tego typu informacji wejściowej jest stosowanie ich w prognozowaniu cen

15Doświadczenia wykonano za pomocą klas z pakietu pl.waw.ibspan.phytia.prediction.tasks.parallel.somMlp.
Szczegółowe wyniki znajdują się na załączonym CD w pliku /prognoza-klasyfikator-predyktory/analiza-
matryce.xls.
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giełdowych [185] oraz agentach prognozujących szeregi finansowe [29]. Średnia ruchoma
jest określona następująco [185]:

eh =
1

N

N−1∑
j=0

eh−j (5.36)

dla h = 24 uzyskuje się średnią dobową, a dla h = 168 średnią tygodniową.

Rysunek 5.18: Średnie ruchome wyznaczone dla szeregu energii za okres 8.01.2002-
31.12.2004: wykres niebieski - średnie dobowe, wykres czerwony - średnie tygodniowe.

Wykonano doświaczenia prognozowania za okres 1.9.2004-30.9.2004 na dwa dni systemem
kasyfikator o mapie cech rozmiaru 5x5 i predyktorach MLP badając nastepujace modele:

• model M10 uwzgledniający dobowy profil energii, informacje o typie dnia i święta,
dobową średnią energii e24 i tygodniową e168 - wektor wejść systemu ma postać:

x = [e(h− 1), e(h− 2), ..., e(h− 24), d, s, e24, e168]
T (5.37)

• model M11 rozszerzający model M10 o temepraturę powietrza:

x = [e(h− 1), e(h− 2), ..., e(h− 24), t, d, s, e24, e168]
T (5.38)

• model M12 rozszerzający model M11 o nasłonecznienie:

x = [e(h− 1), e(h− 2), ..., e(h− 24), t, n, d, s, e24, e168]
T (5.39)

• model M13 rozszerzający model M12 o wilgotność:

x = [e(h− 1), e(h− 2), ..., e(h− 24), t, n, w, d, s, e24, e168]
T (5.40)
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• model M14 zubażający model M13 o infromacje o typie dnia i święta:

x = [e(h− 1), e(h− 2), ..., e(h− 24), t, n, w, e24, e168]
T (5.41)

Zestawienie błędów prognoz18 na powyższych modeli znajduje się w tabeli 5.17; wynika z
nich, że średnie ruchome poprawiają jakość prognoz. Wysoki błąd dla modelu M10 wska-
zuje, że informacje o typie dnia i święta są niezbędne do poprawnego działania modelu oraz,
że średnie ruchome nie zastępują informacji eksperckich o typach dnia i świąt.

Model M10 M11 M12 M13 M14

MAPE - wyprzedzenie 1 dzień 4,62 1,98 1,86 2,12 2,04
MAPE - wyprzedzenie 2 dni 7,66 2,54 2,49 2,87 3,02

Tabela 5.17: Błędy MAPE dla modeli M10, M11, M12, M13, M14 wykonanych systemem
klasyfikator o matrycy 5x5 - predyktory MLP.

Porównanie z szeregiem predyktorów MLP

W tabeli 5.17 znajdują się błędy wyznaczone dla prognoz, które zostały wykonane syste-
mem klasyfikator SOM - predyktory MLP z wyprzedzeniem na jeden i dwa dni. Najlepsze
rezultaty osiągnięto dla modelu zwierającego wejścia autoregresyjne energii i regresyjne z
temperaturą powietrza, kodem dnia i kodem święta oraz średnimi ruchomymi M11 (5.38)
oraz dla modelu dodatkowo zawierającego nasłonecznienie M12 (5.39). Porównując te re-
zultaty z odpowiednimi błędami prognoz wykonanych systemem zawierającym szeregowo
połączone modele MLP (tabele 5.7 i 5.8 na stronie 128), stwierdza się, że system progno-
zowania z klasyfikatorem SOM daje trochę gorsze wyniki. Dla wszystkich doświadczeń
wykonanych systemem szeregowym błąd MAPE na wrzesień 2004 z wyprzedzeniem na
drugi dzień wynosi poniżej 1.75% (tabela 5.8 na stronie 128), natomiast najmniejsze błędy
prognoz z systemu klasyfikator SOM - predyktory MLP to 2.54% dla modelu M11 (5.38)
i 2.49% dla modelu M12 (5.39). Porównano także rozkłady błędów dwóch najlepszych
modeli systemu klasyfikator SOM - predyktory MLP z odpowiednimi modelami systemu
szeregowego, czyli: model M2 (5.19) uwzględniający historię energii i temperaturę oraz
model M5 (5.22) uwzględniający historię energii, temperaturę i nasłonecznienie. Rozkład
błędów (rys. 5.19) potwierdza nieznacznie lepszą jakość systemu z ekspercką klasyfikacją i
szeregiem predyktorów MLP od systemu z klasyfikatorem SOM i predyktorami MLP. Na-
leży zwrócić uwagę na fakt, że w pierwszym systemie model opisuje cały dzień, natomiast
w drugim tylko jedną godzinę. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku systemu sze-
regowego połączenia MLP, zauważono, że wejście regresyjne z informacją o wilgotności
nie wpływa istotnie na poprawę jakości prognoz zapotrzebowania na energię, ponieważ błąd
modelu M13 (5.40) jest większy od błędów modelu M11(5.38) i M12 (5.39) (tabela 5.17).

18Doświadczenia wykonano za pomocą klas z pakietu pl.waw.ibspan.phytia.prediction.tasks.parallel.somMlp.
Szczegółowe wyniki znajdują się na załączonym CD w katalogu /prognoza-klasyfikator-predyktory/wyniki-
som-mlp.
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Rysunek 5.19: Rozkłady błędów PE prognoz wykonanych modelami M2 (5.19), M5(5.22),
M11(5.38), M12(5.39) z wyprzedzeniem na drugi dzień za okres 1.9.2004-30.9.2004.

Wnioski. Uważa się, że system klasyfikator SOM - predyktory MLP daje satysfakcjo-
nujące wyniki, chociaż są one nieznacznie gorsze od prognoz wykonywanych systemem
z klasyfikacją ekspercką i szeregowym połączeniem predyktorów MLP (metamodel sze-
regowy). System ten może być przydatny do prognozowania mało poznanych szeregów
czasowych gdzie nie jest dostępna pełna wiedza ekspercka o modelowanym zjawisku. W
przeprowadzonym doświadczeniu zauważono, że temperatura powietrza i nasłonecznienie
mają wpływ na proces zużycia energii elektrycznej, natomiast wilgotność powietrza nie ma
takiego wpływu. Do poprawnego działania systemu wymagane jest podanie informacji eks-
perckiej o typie dnia i święta; dane te są niezbędne do poprawnej klasyfikacji godzin dni
świątecznych. Informacje wejściowe zawierające dzienne i tygodniowe średnie ruchome
zużycia energii poprawiają jakość prognoz.

5.3.4 Doświadczenia systemem: klasyfikator SOM - predyktory RBF

Opis zadania

Modele prognozujące (predyktory) w przedstawionych dotychczas doświadczeniach były
zbudowane na bazie wielowarstwowych sieci perceptronowych. Uzyskano satysfakcjonu-
jące wyniki prognoz, ale nie zwalnia to z poszukiwania innych, lepszych rozwiązań. Z
tego powodu zostaną zbadane możliwości sieci o radialnych funkcjach bazowych w zada-
niu prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną. Przedstawiony w poprzednim
rozdziale system prognozowania klasyfikator - predyktory zostanie zmodyfikowany w ten
sposób, że zamiast predyktorów opartych na sieciach MLP zostaną zastosowane predyktory
RBF, natomiast pozostała część systemu prognozującego pozostanie bez zmian. Zostaną za-
stosowane klasyfikatory o matrycy 5x5, które były nauczone dla systemu prognozującego
z predyktorami MLP i osiągnięto dla niego najlepsze prognozy (tabela 5.17). Zakłada się,
że zostaną przeprowadzone doświadczenia prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną
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dla tego samego okresu (1.9.2004-30.9.2004 ) i z takim samym wyprzedzeniem prognozy
(dwa dni), co w przypadku systemu prognozowania klasyfikator SOM - predyktory MLP.

Architektura i trening sieci RBF w literaturze

Sieć RBF zawiera zawsze trzy warstwy: wejściową, ukrytą, będącą warstwą radialnych funk-
cji bazowych i warstwę wyjściową sumatorów liniowych. W pracy [178] zaproponowano
sieć rekurencyjną RBFN, która zawiera cztery warstwy: wejściową, ukrytą sigmoidalną
(stosowano od 1 do 6 neuronów), której neurony posiadają ważone sprzężenie wyjścia z
wejściem, ukrytą zawierającą radialne funkcje bazowe oraz wyjściową zawierającą suma-
tory liniowe. Warstwa sigmoidalna jest pamięcią dynamiczną, której neurony w zależności
od wartości wagi sprzężenia posiadają właściwości zapominania lub zapamiętywania; jest
to pamięć krótkotrwała. Analogicznie, stosując terminologię pamięci, druga warstwa ukryta
zawierająca radialne funkcje bazowe jest pamięcią statyczną, długotrwałą. Ilość funkcji ba-
zowych może być dobrana arbitralnie do konkretnego zadania lub, na podstawie doświad-
czenia [115], może być zmieniana w trakcie procesu uczenia [86, 178]. Zakresy zmian
liczby funkcji bazowych przedstawiają się następująco: w pracy [156] liczba funkcji jest
zmieniana od 0 do około 90, w pracy [32] optymalna jest liczba 20 centrów, która jest uzy-
skiwana w procesie uczenia, natomiast w pracy [103] ilość funkcji także dobierana jest w
trakcie uczenia i zmieniana jest od kilku do 80. Jednakże autorzy prac zazwyczaj nie podają
liczby funkcji bazowych, jaką zastosowali do realizacji danego zadania. Funkcje bazowe
są zazwyczaj funkcjami Gaussa, a w warstwie wyjściowej stosowane są liniowe sumatory
[86, 115, 156, 178]. Do pomiaru odległości pomiędzy centrami funkcji radialnych stoso-
wana jest zazwyczaj norma euklidesowa.

Trening sieci RBF składa się zazwyczaj z dwóch etapów: pierwszy to wyznaczenie parame-
trów funkcji bazowych (liczby funkcji, ich centrów i szerokości), natomiast drugi to wyzna-
czenie wag sumatorów liniowych. Najprostszą metodą wyznaczania centrów jest założenie
ich stałej liczby i dobór losowy ze zbioru danych wejściowych. Szerokości funkcji bazowych
mogą być wyznaczane globalnie dla całej sieci i być takie same dla wszystkich neuronów
dla całej warstwy (sieci) lub wyznaczane oddzielnie dla każdego neuronu, wtedy szerokość
jest wyrażona jako średnia z kilku odległości centrów do najbliższych sąsiadów [115]. Wagi
sumatorów liniowych warstwy wyjściowej mogą być wyznaczane metodą uczenia nadzoro-
wanego z forsowaniem przy pomocy algorytmu różnicowego „outstar“ Grossberga lub me-
todą najmniejszych kwadratów zwanym inaczej algorytmem „delta“ Widrowa - Hoffa [115].
Dynamiczny, dwuetapowy dobór funkcji bazowych stosowany jest w pracy [86]. W pierw-
szym etapie, przy założonej stałej liczbie funkcji bazowych, następuje wyznaczenie położe-
nia centrów i szerokości funkcji bazowych. Wagi sumatorów liniowych są obliczane przy
użyciu metody najszybszego spadku szukającej optimum układu równań cząstkowych. Po
zakończeniu minimalizacji rozpoczyna się drugi etap treningu, podczas którego dodawane
są nowe funkcje bazowe o centrach położonych, tam gdzie występują największe maksy-
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malne błędy bezwzględne w przestrzeni wejść. Po dodaniu nowych funkcji bazowych wagi
sumatorów liniowych są wyznaczane ponownie. Dynamiczne wyznaczanie funkcji bazo-
wych zostało zastosowane w pracy [178]. W pierwszym etapie treningu (uczenie nienadzo-
rowane) są wyznaczane parametry warstwy RBF (centra i szerokości funkcji bazowych).
Do tego celu został zaadaptowany algorytm RCE19, który dynamicznie zmienia architekturę
sieci dodając funkcje bazowe dla każdego wzorca wejściowego, tak aby zminimalizować
konflikty pomiędzy funkcjami. Natomiast w drugim etapie wyznaczane są wagi sumatorów
wyjściowych poprzez rozwiązanie układu równań liniowych metodą pesudoinwersji. Tróje-
tapowy trening zastosowano w pracy [156]; składał się on z następujących etapów: alokacji
centrów, wyznaczenia wag wyjściowych i poprawiania istniejących centrów (od pierwszego
etapu „alokacja centrów“ bierze się nazwa tej sieci - RAN20). Alokacja centrów polega na
dynamicznym dodawaniu nowych centrów, wykonywanym podczas kolejnych kroków al-
gorytmu treningu. Dodanie nowego centrum (alokacja) odbywa się po spełnieniu dwóch
kryteriów: błąd wyjścia sieci (różnica pomiędzy wyjściem a wzorcem) musi być większy
od założonego błędu oraz odległość euklidesowa danego wzorca uczącego od najbliższego
centrum jest większa od założonej wartości. Odległość ta jest zmniejszana w miarę postępu
algorytmu uczenia. Jeżeli warunki dodania nowego centrum nie są spełnione to pozycje
wszystkich centrów w sieci są dostosowywane i zmiany pozycji centrów są wyznaczane me-
todą najmniejszych kwadratów. Poprawianie centrów polega na usuwaniu tych centrów, któ-
rych wyjścia mają największy udział w błędzie wyjściowym. Sieć DRBF21 zaproponowano
w pracy [32]. Proces uczenia składa się także z dwóch etapów bazujących na algorytmie
ortogonalnych najmniejszych kwadratów. Pierwszy etap to uczenie funkcji klasyfikującej
i tym samym wyznaczenie ważnych do realizacji zadania prognozowania wejść, a drugi
to wybranie ważnych centrów i uczenie wag neuronów. Do uczenia funkcji klasyfikującej
zastosowano metodę OLS. Funkcja klasyfikująca powoduje zmniejszenie liczby wejść (re-
gresji), ponieważ wyznaczane są istotne wejścia na podstawie odpowiedniego błędu, który
jest miarą rozkładu energii przynależnej do każdego wejścia w stosunku do funkcji klasyfi-
kującej. W drugim etapie następuje wyznaczenie istotnych regresorów (RBF) i wyznaczenie
wag, które jest wykonywane z zastosowaniem algorytmu OLS.

Konfiguracja modeli BRF

W opracowanym systemie prognozującym klasyfikator - predyktory każdy z predyktorów
jest dedykowany do wykonania prognozy na jeden krok, czyli na jedną godzinę w przód.
Wybór predyktora RBF odbywa się na podstawie klasyfikacji wektorów wejściowych wyko-
nywanej przez klasyfikator SOM. Zostały wykonane doświadczenia poszukiwania optymal-
nej architektury i parametrów sieci RBF przy następujących założeniach:

1. Zastosowano klasyfikator o matrycy 5x5, który został nauczony dla modelu M12 (5.39)
19RCE - Restricted Coulomb Energy (ang.).
20RAN - Resource Allocating Network (ang.).
21DRBF - Dual-othogonal radial basis function (ang.).
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w zadaniu prognozowania z klasyfikator SOM - predyktory MLP; dla tego zadania
osiągnięto najlepsze prognozy (tabela 5.17).

2. Sieć RBF posiada trzy warstwy:

• liczba wejść zgodnie z zastosowanym modelem (5.39);

• warstwa ukryta z funkcjami radialnymi typu gaussowskiego (wzór 3.43 na stro-
nie 55);

• warstwa wyjściowa - sumator liniowy z jednym wyjściem, ponieważ sieć wyko-
nuje prognozę jednej wartości.

3. Centra funkcji radialnych są dobierane losowo ze zbioru uczącego. Ilość centrów w
danej sieci neuronowej jest uzależniona od ilości wzorców treningowych przeznaczo-
nych dla danego modelu. Wybór centrów odbywa się to następująco:

• przypuśćmy, że ma być wykonana prognoza na chwilę h i określony jest wektor
wejściowy x(h) do systemu prognozującego dla tej chwili;

• klasyfikator (wcześniej nauczony) określa do jakiej klasy danych c należy wej-
ściowy wektor x(h); następnie wskazuje wszystkie wektory tej klasy w zbiorze
treningowym Ztrain posiadającym K wzorców; w ten sposób powstaje zbiór tre-
ningowy Zc

train dla modelu Mc (siec RBF) posiadający KC wzorców;

• ze zbioru treningowego Zc
train jest losowanych

N1 = lRBF ·KC

wzorców x, które będą centrami funkcji bazowych; parametr lrbf określa ile pro-
cent wzorców uczących jest losowanych jako centra. W ten sposób sieć posiada
N1 funkcji bazowych o centrach w wylosowanych wektorach x.

4. Szerokość funkcji radialnych δ jest stała dla wszystkich funkcji radialnych w sieci i
jest dobierana doświadczalnie. We wstępnych doświadczeniach zauważono, że au-
tomatyczne wyznaczanie szerokości funkcji radialnych (według reguły 3.54 na stro-
nie 58) nie działa dobrze w przypadku rozważanego zadania prognozowania i dlatego
zrezygnowania z tego algorytmu.

5. Wagi warstwy sumatora liniowego są wyznaczane metodą pseudoinwersji. W przy-
padku gdy wystąpi nieodwracalna macierz singularna następuje ponownie losowanie
centrów funkcji radialnych; ponawianie losowania jest wykonywane tak długo, aż zo-
stanie osiągnięta macierz odwracalna. Zbadano wpływ współczynnika gładkości ma-
cierzy λ (wzór 3.52 na stronie 57) na jakość działania modelu RBF i zauważono, że
dopiero wartość współczynnika 10−5 zaczyna dawać satysfakcjonujące rezultaty, zde-
cydowano się na współczynnik gładkości λ = 10−6.
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6. Zastosowano euklidesową miarę odległości (wzór 3.75 na stronie 64).

Wyniki przeprowadzonych testów22 prognoz zapotrzebowania na energie elektryczną za okres
1.9.2004-30.9.2004 dla przedstawionej powyżej konfiguracji systemu klasyfikator SOM -
predyktory RBF przedstawiono w tabeli (5.18).

δ 0.5% 1% 3% 5% 10% 25% 0.5% 1% 3% 5% 10% 25%

0.10 x 61.51 49.03 32.35 21.87 43.39 x 99.99 87.4 76.87 70.02. 85.37
0.25 x 18.46 9.71 6.31 3.92 128.26 x 39.92 26.28 15.62 12.79 104.31
0.50 x 6.65 4.26 3.27 32.55 158.04 x 10.92 6.46 5.62 67.59 114.07
0.75 x 4.67 3.79 3.15 x x x 6.08 5.13 6.3 x x
1.00 6.29 4.09 49.3 17.39 x x 7.49 5.62 94.35 30.55 x x
1.25 x 3.61 x x x x x 4.33 x x x x
1.50 x 3.66 x x x x x 4.64 x x x x
1.75 x 3.63 x x x x x 4.47 x x x x

2 5.62 3.27 x x x x 7.11 3.96 x x x x
3 5.31 3.4 x x x x 6.39 3.96 x x x x
4 5.26 3.4 x x x x 6.14 3.74 x x x x
5 5.18 3.06 x x x x 5.76 3.46 x x x x
6 5.28 3.25 x x x x 5.97 3.83 x x x x
10 5.09 3.15 x x x x 5.96 3.68 x x x x
15 5.42 3.66 x x x x 6.29 3.64 x x x x
20 5.32 3.5 x x x x 5.83 3.98 x x x x
30 5.14 17.19 x x x x 6.0 11.23 x x x x

wyprzedzenie prognozy: 1 dzień wyprzedzenie prognozy: 2 dni

Tabela 5.18: Błędy MAPE dla modelu M12 wyznaczone dla różnych konfiguracji systemu
klasyfikator SOM - predyktory RBF. W wierszach znajdują się testy dla różnych wartości
szerokości δ funkcji Gaussa, natomiast w kolumnach podano jaki procent lRBF ·100% wzor-
ców ze zbioru treningowego brał udział w losowaniu centrów funkcji radialnych. Znak „x“
oznacza brak wykonania testu.

Badano wpływ szerokości funkcji Gaussa przyjmując jako przedmiot testów następujące
wartości: od δ = 0.1 do δ = 30. Równocześnie dla każdej z tych wartości zmieniano ilość
funkcji radialnych, co było wyrażone jako procent wzorców ze zbioru treningowego; wy-
konano testy dla następujących wartości N1 · 100%= {0.5, 1, 3, 5, 10, 25}%. Zauważono
bardzo silny wpływ szerokości funkcji radialnej i ilości centrów na jakość prognozy. Sys-
tem prognozowania zachowuje się najbardziej stabilnie, gdy ilość centrów wynosi około 1%
zbioru treningowego, a szerokość funkcji radialnych mieści się w przedziale (0.5, 20). Wraz
ze wzrostem ilości centrów obserwuje się coraz bardziej niestabilną pracę systemu, który
prognozuje wartości zero lub wartości niebywale wysokie. Zmniejszenie liczby centrów
poniżej 1% zbioru uczącego powoduje wzrost błędów prognozy, ale dość stabilną pracę sys-
temu (nie występują prognozy o wartościach ekstremalnych). Najlepsze rezultaty osiągnięto

22Testy zostały przeprowadzone za pomocą klasy ParallelSom5x5RbfTask_E24_T0_I0_D_H_M24_M168 z
pakietu pl.waw.ibspan.prediction.tasks.parallel.somRbf. Szczegółowe wyniki prognoz znajdują się w pliku
/prognoza-klasyfikator-predyktory/mlp-rbf-testy.xls na załączonym do pracy nośniku CD.
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dla szerokości δ = 5 i ilości centrów wynoszącej 1% zbioru uczącego, zatem te wartości
parametrów zostaną przejęte jako optymalne dla dalszych doświadczeń.

Omówienie wyników i porównanie z MLP

Wykonano prognozy23 zapotrzebowania na energię elektryczną na wrzesień 2004r. z za-
stosowaniem systemu klasyfikator SOM - predyktory RBF o konfiguracji przedstawionej
powyżej. Testowano pięć modeli prognozowania M10 (5.38), M11 (5.37), M12 (5.39), M13

(5.40), M14 (5.35) takich samych jak w doświadczeniu prognozowania z systemem klasyfi-
kator SOM predyktory MLP. Uzyskane wyniki eksperymentu zamieszczono w tabeli 5.19.
Niestety nie osiągnięto lepszych prognoz niż dla systemu klasyfikator SOM - predyktory
MLP. Sieć RBF posiada mniejszą zdolność generalizacji problemu w stosunku do sieci MLP
i dlatego otrzymywane są nieoprawne wyniki w przypadku gdy prognoza wykracza poza ob-
szar danych treningowych. Osiągnięcie prognoz zbliżonych jakością do predyktorów MLP
wymaga bardzo dokładnego strojenia sieci RBF, co nie zawsze jest możliwe w rzeczywistym
środowisku.

Model M10 M11 M12 M13 M14

wyprzedzenie: 1 dzień 3.40 3.31 3.06 3.44 5.04
wyprzedzenie: 2 dni 4.47 4.53 3.46 3.88 6.33

Tabela 5.19: Błędy MAPE dla modeli M10, M11, M12, M13, M14 wykonanych systemem
klasyfikator o matrycy 5x5 - predyktory RBF o ilości funkcji bazowych równej 1% zbioru
uczącego oraz szerokości funkcji radialnej δ = 5.

5.4 Prognozowanie cen energii

5.4.1 Omówienie problemu

Znaczenie ekonomiczne prognoz cen energii

Giełda energii elektrycznej w Polsce oferuje rynek dnia następnego24, gdzie jej uczestnicy
mogą składać zlecenia zakupu i sprzedaży energii. Raz dziennie odbywa się sesja giełdy,
na której ustalana jest cena energii. Uczestnik rynku, który może przewidzieć cenę ener-
gii na giełdzie, uzyskuje pewną przewagę w grze rynkowej i tym samym może zwiększyć
przychód ze swego portfela kontraktów lub może zabezpieczyć portfel niższym kosztem.
Powiększenie przychodu z portfela kontraktów, w przypadku posiadania wiarygodnej pro-
gnozy cen na giełdzie, może nastąpić poprzez spekulacyjny zakup energii na rynku krót-
koterminowych kontraktów bilateralnych po cenie niższej niż prognozowana, a następnie

23Prognozy zostały wykonane za pomocą klas z pakietu pl.waw.ibspan.prediction.tasks.parallel.somRbf.
Szczegółowe wyniki prognoz znajdują się w pliku /prognoza-klasyfikator-predyktory/mlp-rbf-prognozy.xls na
załączonym do pracy nośniku CD.

24Rynek energii elektrycznej został szczegółowo przedstawiony w rozdziale 2.
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sprzedaży tej energii na giełdzie po cenie zbliżonej do prognozowanej. Obniżenie kosztów
zabezpieczenia portfela kontraktów może nastąpić w sytuacji, gdy uczestnik rynku energii
(przedsiębiorstwo obrotu nie posiadające odbiorców detalicznych) nie może posiadać otwar-
tych pozycji w portfelu kontraktów (niezbilansowanie), więc przed zamknięciem rynku na
daną dobę musi dokonać zakupu lub sprzedaży energii (zamknąć otwarte pozycje). Posiada-
nie wiedzy o przybliżonych cenach giełdowych pozwala na wybranie wariantu potencjalnie
tańszego, tzn. mając oferty rynku kontraktowego i prognozy ceny giełdowej można zdecy-
dować się lub nie na obrót energią na rynku giełdowym. Natomiast w przypadku uczestnika
rynku, który posiada odbiorców detalicznych, może nastąpić prewencyjne złożenie oferty
giełdowej w celu zabezpieczenia się przed potencjalnym odmiennym niż prognozowane za-
chowaniem się odbiorców detalicznych energii i tym samym powstaniem niezbilansowania
portfela, które byłoby usuwane w czasie rzeczywistym z drogiego rynku bilansującego przez
Operatora Sieci Przesyłowej (patrz rozdział 2).

Przytoczone przykłady powodują, że zagadnienie prognozowania cen energii na rynku dnia
następnego jest istotne dla interesów uczestnika rynku energii i wymaga opracowania odpo-
wiednich metod. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli wszyscy uczestnicy rynku posiądą
tę samą wiedzę, np. korzystając z tego samego modelu prognozowania, to wiedza ta staje się
bezużyteczna z punktu widzenia interesu ekonomicznego, ponieważ można się spodziewać,
że zachowanie racjonalnych graczy rynkowych będzie takie same.

Niektóre opracowania dotyczące prognoz cen

Ze względu na istotność zagadnienia opracowywane są różne modele prognozowania cen na
polskim rynku energii elektrycznej. Metoda klasteryzacji rozmytej została użyta do progno-
zowania cen rynku bilansującego [61]: przedstawiono prognozy ceny zakupu i ceny sprze-
daży energii bilansującej z błędem prognozy od około 4% do około 12%. System ekspercki
typu Takagi-Sugeno, z trapezoidalnymi funkcjami przynależności do zbiorów rozmytych i
z modyfikacja polegającą na zastosowaniu wymiaru fraktalnego Hausdorffa we wnioskowa-
niu rozmytym (reguły), zastosowano do prognozy cen na dobę w przód na giełdzie energii
elektrycznej [142]. Przestawiono jedynie wyniki ze strojenia modelu, ale autorzy pracy uwa-
żają, że modelu nie można odrzucić jako narzędzia prognozowania. Według pracy [143] o
skuteczności prognozy decyduje bardziej wariancja badanego procesu niż wybrany model.
Sposobem na pozbycie się wariancji jest zastosowanie modelu opartego na teorii chaosu de-
terministycznego, dlatego zastosowano wymiar Hausdorffa do prognozy cen giełdowych i
stwierdzono, że model ten nie może być odrzucony jako narzędzie prognozowania. Sieci
neuronowe także znalazły zastosowanie w zagadnieniu prognozowania cen. Model oparty
na sieci perceptronowej zastosowano do prognoz ceny cen na rynku bilansującym; progno-
zowano cenę rozliczeniową zakupu i sprzedaży energii bilansującej [109]. Zaproponowany
model składa się z dwóch członów: pierwszy wykonuje prognozę 24 godzinną wartości po-
dzielonych przez średnią cenę, a drugi człon (7 modeli - każdy na inny dzień) wykonuje pro-
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gnozę średniej ceny dobowej; prognoza końcowa jest uzyskiwania przez sumowanie wyjść
modeli. Sieć perceptronową z dwoma warstwami ukrytymi i jednym neuronem wyjściowym
(wszystkie neurony z gaussowskimi funkcjami aktywacji) przedstawiono w pracy [41] jako
narzędzie prognozowania cen giełdowych rynku dnia następnego oraz cen energii na rynku
bilansującym. Interesujące, w przedstawionych eksperymentach, jest zastosowanie wygła-
dzania szeregu cen na wejściu sieci za pomocą średniej kroczącej. Zasadniczy wniosek pły-
nący z doświadczeń to przekonanie autorów o większej niestabilności cen rynku giełdowego
od cen rynku bilansującego. Analiza harmoniczna była badana jako narzędzie prognozy
cen giełdowych w pracy [144], gdzie utworzono model będący sumą funkcji harmonicznych
(funkcji sin i cos) o różnych częstotliwościach i na drodze doświadczeń przyjęto, że analiza
funkcji harmonicznych może być przydatnym narzędziem predykcji cen.

Obserwowalne procesy rynkowe

Mechanizmy i regulacje giełdy energii elektrycznej w Polsce i jej położenie w kontekście
całego rynku energii elektrycznej zostały szczegółowo opisane w rozdziale 2, więc teraz dla
formalnego sprecyzowania problemu prognozowania cen giełdowych wystarczy wyodrębnić
istotne dla niego dane. Możliwe do obserwacji są następujące szeregi danych występujące
jako realizacje procesów rynku:

• na rynku giełdowym:

– wolumen (ilość) energii, wyrażony w MWh, podlegający obrotowi w danej go-
dzinie na rynku dnia następnego towarowej giełdy energii

erdn = [erdn(h1), erdn(h2), ..., erdn(hN)]T (5.42)

– cena energii w danej godzinie na rynku dnia następnego towarowej giełdy energii
wyrażona w zł za 1MWh:

crdn = [crdn(h1), crdn(h2), ..., crdn(hN)]T (5.43)

• na rynku bilansującym:

– wolumen energii, wyrażony w MWh, podlegający obrotowi w danej godzinie na
rynku bilansującym:

erb = [erb(h1), erb(h2), ..., erb(hN)] (5.44)
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– cena zakupu i sprzedaży energii bilansującej25 wyrażona w zł za 1MWh:

crb = [crb(h1), crb(h2), ..., crb(hN)]T (5.45)

5.4.2 Modele prognozowania

Analiza stacjonarności procesu kształtowania się cen energii

Szereg czasowy cen energii {crdn} będący realizacją procesu stochastycznego cen energii
na rynku dnia następnego, aby być skutecznie prognozowanym, powinien być stacjonarny.
Podobnie jak w zagadnieniu prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną (patrz
paragraf 5.1.2 na stronie 100) wykonano analizę stacjonarności szeregu cen w oparciu o
jego funkcję autokorelacji wyrażoną równaniem (5.3). Rynek dnia następnego na początku
swego istnienia nie był rynkiem płynnym i dopiero od połowy roku 2003 można mówić o
pewnej jego stabilizacji, która nastąpiła pod wpływem zmiany regulacji rynku bilansującego,
polegającej na wprowadzeniu cen karzących zakup i sprzedaż energii z rynku bilansującego.
Stąd obrót na giełdzie energii stał się bardziej opłacalny od zakupu lub sprzedaży na rynku
bilansującym; wzrost obrotu na giełdzie energii jest widoczny na wykresie cen (rys. 5.20a).
Ze względu na początkową niestabliność rynku funkcję autokorelacji szeregu cen {crdn}
zbadano26 dla próbki danych za rok 2003 i stwierdzono występowanie komponentu cyklicz-
ności dobowej (wybrany odcinek funkcji autokorelacji znajduje się na rys. 5.20b). W celu
usunięcia tego komponentu dokonano operacji różnicowania szeregu z krokiem 24 godzin-
nym:

c
′
rdn(h) = crdn(h)− crdn(h− 24) (5.46)

w wyniku czego uzyskano szereg pochodny {c′rdn}. Badanie funkcji autokorelacji tego sze-
regu wykazało występowanie komponentu cykliczności tygodniowej, co zostało przedsta-
wione na rys. 5.20c. Usunięto informację o cykliczności tygodniowej poprzez ponowne
różnicowanie szeregu z krokiem 168 godzin:

c
′′
rdn(h) = c

′
rdn(h)− c

′
rdn(h− 168) (5.47)

w wyniku czego uzyskano szereg {c′′rdn}. Badanie funkcji korelacji nie wykazało tym razem
występowania komponentów cykliczności (rys. 5.20d), chociaż można by spodziewać się
cykliczności rocznej w analogii do szeregu energii; taki stan rzeczy może wynikać z niedo-
statecznej próbki danych. Występowanie komponentów cykliczności dobowej i tygodniowej

25Obecnie występują trzy ceny energii bilansującej: crb - cena zakupu i sprzedaży dla odchyleń poniżej 1%
oraz cena zakupu crbz i sprzedaży crbs dla odchyleń powyżej 1% (zagadnienie to było omawiane w rozdziale
2). W przeprowadzonych doświadczeniach posługiwano się tylko ceną crb, ponieważ ceny crbs i crbz były
nowością na rynku w symulowanym okresie. Uważa się, że nie wypływa to na jakość przeprowadzonego
przewodu myślowego. Opracowane modele neuronowe można z łatwością rozszerzyć o te ceny.

26Badania wykonano w środowisku Scilab, skrypt obliczeniowy ge-rdn-autokorelacja.sce oraz dane znajdują
się na załączonym CD w katalogu /prognoza-ge.
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w szeregu cen energii na rynku dnia następnego świadczy o tym, że ceny energii podążają za
przebiegiem zużycia energii, co dowodzi występowania wolnej konkurencji na danym rynku
[151].

Przeprowadzone badania autokorelacji27 szeregów {crdn}, {c′rdn}, {c′′rdn} dają przesłanki do
sformułowania ogólnego modelu prognozowania cen, który spełni postulat stacjonarności.
Jest to model opisany poniższym równaniem:

crdn(h) = f (crdn(h− 1 · 24), crdn(h− 2 · 24), ......, crdn(h−m · 24), u) (5.48)

zawierający wejścia autoregresyjne szeregu cen, zapewniające stacjonarność modelu oraz
z wektor nieznanych wejść regresyjnych u; funkcja f(∗) jest liniowym lub nieliniowym
przekształceniem opisującym właściwości modelu.

(a) szereg {c} (b) autokorelacja szeregu {c} - wycinek z roku 2003

(c) autokorelacja szeregu {c’} - wycinek z roku 2003 (d) autokorelacja szeregu {c”} dla całego roku 2003

Rysunek 5.20: Szereg cen na RDN GE dla próbki danych za okres 01.01.2002r. -
24.02.2004r. (a) oraz wybrane odcinki funkcji autokorelacji (b,c,d).

Model statystyczny i model neuronowy autoregresji

Ogólny model prognozowania cen (5.48) zostanie najpierw uszczegółowiony jako model au-
toregresji: liniowy oraz nieliniowy. W rozdziale 4.2.4 przedstawiono podstawy teoretyczne
regresji liniowej, które zostaną zastosowane do wyznaczenia statystycznego, liniowego mo-
delu autoregresji. Ogólne równanie regresji liniowej (4.22) po dostosowaniu do potrzeb za-
dania prognozowania cen (5.48) daje w rezultacie liniowe równanie autoregresji cen rynku
dnia następnego giełdy energii elektrycznej:

27Doświadczenia wykonano w środowisku Scilab 4.0. Skrypt obliczeniowy ge-rdn-autokorelacja.sce znaj-
duje się w katalogu /prognoza-ge na załączonym nośniku CD.
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crdn(h) = β1 · crdn(h− 24) + .... + βm · crdn(h−m · 24) (5.49)

Wektor parametrów modelu β wyznaczany jest według zależności (4.29), ale po dostosowa-
niu do omawianego zadania, równanie to przyjmuje następującą postać:

β = (CT
we ·Cwe)

−1 ·CT
we · cT

rdn (5.50)

gdzie crdn jest wektorem cen wyjściowych modelu, Cwe jest macierzą zawierającą wektory
cen opóźnionych w stosunku do wyjścia modelu zgodnie z równaniem 5.49. Wyznaczono
dziesięć modeli28 różniących się rzędem autoregresji m = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20},
których parametry β były estymowane z użyciem zbioru danych za okres 16.9.2002 - 15.9.2003
(8737 próbek), zawierających ceny giełdowe rynku dnia następnego29. Prognozy cen wy-
konano za okres 16.9.2003-30.1.2004 z wyprzedzeniem jednej doby (24 godzin), stosując
kolejno każdy z dziesięciu modeli. Zestawienie średnich błędów prognozy MAPE oraz
współczynniki determinacji R2 dla każdego z modeli znajdują się w tabeli 5.20. Współczyn-
niki determinacji są rzędu 0.7 − 0.8, co oznacza, że około 70%-80% zmienności cen Crdn

na rynku dnia następnego giełdy energii jest objaśniane przez równania autoregresji (5.49)
z rzędami autoregresji m = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20} i odpowiednimi wartościami
parametrów β.

Jakość prognozy cen uzyskanej modelem (5.49) wskazuje, że uzyskana prognoza cen może
być przesłanką do podejmowania ważnych decyzji ekonomicznych na rynku energii, ale
warto zastanowić się jak można poprawić jakość prognozowania. Odwrotna interpretacja
współczynnika determinacji R2 mówi, że 20%-30% zmienności cen nie jest objaśniane przez
liniowe równanie autoregresji. Stąd można przypuszczać, że w procesie kształtowania się
cen rynku dnia następnego występują zjawiska nieliniowe i w związku z tym, zadecydo-
wano się na zastosowanie nieliniowego modelu autoregresji opartego na sieci neuronowej
opisanego równaniem:

crdn(h) = f (crdn(h− 1 · 24), crdn(h− 2 · 24), ..., crdn(h−m · 24),W) (5.51)

gdzie m jest stopniem autoregresji w cyklu dobowym. Model został oparty na wielowar-
stwowej sieci perceptronowej posiadającej dwie warstwy ukryte po 14 neuronów każda i
jeden neuron wyjściowy, wszystkie neurony posiadają sigmoidalne funkcje aktywacji. Mo-
del był uczony algorytmem wstecznej propagacji błędu (3.30) ze współczynnikiem momen-
tum α = 0.9 oraz adaptacyjnym współczynnikiem uczenia wyznaczonym zgodnie z regułą
(3.29), a warunkiem zatrzymania algorytmu było wykonanie 1000 epok uczenia. Zastoso-
wano ten sam zbiór danych treningowych jak dla modelu autoregresji liniowej (5.49), ale

28Obliczenia wykonano w środowisku scilab, skrypt prognozowanie.sce wyznaczający model oraz plik gr-
rdn-wyniki-STAT.xls z prognozami znajdują się na załączonym do rozprawy CD w katalogu /prognoza-ge.

29Dane pobrano ze strony internetowej www.cire.pl. Plik z danymi ge-rdn-dane-treningowe.xls znajduje się
w katalogu /prognoza-ge na załączonym CD.
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zastosowano podział danych na zbiór trenujący i testujący w stosunku 70%:30%. Prognozy
cen z wyprzedzeniem jednej doby wykonano30 za okres 16.09.2003 - 30.01.2004 stosując
dziesięć rożnych modeli neuronowych, każdy z innym stopniem autoregresji (wejściem mo-
delu), takim samym jak dla liniowego modelu statystycznego przedstawionego powyżej.
Uśrednione błędy prognoz przedstawiono w tabeli 5.20. Niestety błędy prognoz wskazują,
że nie osiągnięto poprawy jakości prognoz, co świadczy o tym, że w procesie autoregresji
nie występują zjawiska nieliniowe [152].

m 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Model neuronowy, nieliniowy, autoregresyjny

MAPE 7.94 7.74 7.56 7.26 7.09 7.16 7.33 7.52 7.42 7.42
Model statystyczny, liniowy, autoregresyjny

MAPE 7.75 7.65 7.51 6.96 6.97 7.03 7.04 7.09 7.16 7.21
R2 0.86 0.76 0.72 0.74 0.75 0.75 0.73 0.74 0.73 0.73

Tabela 5.20: Błędy prognoz modeli autoregresji: liniowego statystycznego oraz nieliniowych
neuronowych [152].

Neuronowe modele przyczynowe

Podążając dalej w kierunku poprawy jakości prognoz w stosunku do modeli autoregresji
liniowych i nieliniowych zdecydowano się na sprawdzenie możliwości prognozowania za
pomocą nieliniowych modeli łączących wejścia autregresyjne i regresyjne występujące jako
wektor u w ogólnym równaniu (5.48) prognozy cen rynku dnia następnego. Na podstawie
poprzednich doświadczeń z modelami autoregresyjnymi zdecydowano się na stopień auto-
regresji m = 10 oraz postanowiono uwzględnić dodatkowe wejścia przyczynowe:

• temperaturę minimalną Tmin i temperaturę maksymalną Tmax dnia;

• ceny Crb zakupu i sprzedaży energii na rynku bilansującym znane dla każdej godziny
dnia;

• numer godziny dnia h i numer dnia tygodnia d.

Stosując rożne kombinacje wejść wyodrębniono do eksperymentu dziesięć następujących
neuronowych modeli autoregresyjno-regresyjnych [152]:

1. Model M1 uwzględniający temperaturę minimalną i maksymalną dnia; podyktowane
jest to tym, że znany jest fakt występowania korelacji temperatury zużycia energii,

30Prognozy z modelu neuronowego zostały wykonane programem opracowanym przez Marina Mikowskiego
vel Feret z Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w ramach pracy magisterskiej “Prognoza cen
na giełdzie elektrycznej za pomocą sztucznych sieci neuronowych”, której autor rozprawy był konsultantem.
Szczegółowe wyniki znajdują się w pliku /prognoza-ge/ge-rdn-wyniki-MLP.xls na załączonym nośniku CD.
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stąd wnioskuje się, że temperatura może wypływać na ilość towaru na rynku, a więc i
na jego cenę:

crdn(h) = f (W, crdn(h− 1 · 24), ..., crdn(h− 10 · 24), Tmin, Tmax) (5.52)

2. Model M2 uwzględniający liczbową wartość godziny h = {1, 2, ..., 24}, której doty-
czy wyjście modelu; każda godzina jest oddzielną ofertą giełdową, więc dodanie tej
wartości może spowodować zniwelowanie wpływu ofert z innych godzin na prognozę:

M2 : crdn(h) = f (W, crdn(h− 1 · 24), ..., crdn(h− 10 · 24), h) (5.53)

3. Model M3 uwzględniający założenia modeli (5.52) i (5.53):

crdn(h) = f (W, crdn(h− 1 · 24), ..., crdn(h− 10 · 24), Tmin, Tmax, h) (5.54)

4. Model M4 zakładający, że ceny energii na rynku bilansującym mogą mieć wpływ
na giełdę energii; takie założenie może być słuszne, ponieważ ceny rynku bilansu-
jącego odzwierciadlają wielkość otwartych pozycji w portfelach kontraktów uczestni-
ków rynku energii:

crdn(h) = f (W, crdn(h− 1 · 24), ..., crdn(h− 10 · 24),

crb(h− 1 · 24), ..., crb(h− 8 · 24))
(5.55)

5. Model M5 będący rozszerzeniem modelu (5.55) i jednocześnie uwzględniający zało-
żenia modelu (5.52):

crdn(h) = f (W, crdn(h− 1 · 24), ..., crdn(h− 10 · 24),

crb(h− 1 · 24), ..., crb(h− 8 · 24), Tmin, Tmax)
(5.56)

6. Model M6 będący rozszerzeniem modelu (5.55) i jednocześnie uwzględniający zało-
żenia modelu (5.53):

crdn(h) = f (W, crdn(h− 1 · 24), ..., crdn(h− 10 · 24),

crb(h− 1 · 24), ..., crb(h− 8 · 24), h, )
(5.57)

7. Model M7 będący rozszerzeniem modelu (5.55) i jednocześnie uwzględniający zało-
żenia modeli (5.52) i (5.53):

crdn(h) = f (W, crdn(h− 1 · 24), ..., crdn(h− 10 · 24),

crb(h− 1 · 24), ..., crb(h− 8 · 24), Tmin, Tmax, h)
(5.58)

8. Model M8 będący rozszerzeniem modelu (5.55) i posiadający dodatkową informację o
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numerze dnia tygodnia D = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, którego dotyczy prognozowana cena:

crdn(h) = f (W, crdn(h− 1 · 24), ..., crdn(h− 10 · 24),

crb(h− 1 · 24), ..., crb(h− 8 · 24) D)
(5.59)

9. Model M9 będący rozszerzeniem modelu (5.55) i jednocześnie uwzględniający zało-
żenia modeli (5.52), (5.53) i (5.59):

crdn(h) = f (W, crdn(h− 1 · 24), ..., crdn(h− 10 · 24),

crb(h− 1 · 24), ..., crb(h− 8 · 24), Tmin, Tmax, h, D)
(5.60)

10. Model M10 rozszerzający model 5.54 i uwzględniający informację o dniu tygodnia:

crdn(h) = f (W, crdn(h− 1 · 24), ..., crdn(h− 10 · 24), Tmin, Tmax, h, D) (5.61)

Powyższe modele zostały utworzone w oparciu o wielowarstwowa sieć perceptronową o
architekturze, algorytmie treningu i zbiorze danych treningowych identycznych jak dla neu-
ronowego modelu autoregresji (5.51). Prognozę cen z wyprzedzeniem jednej doby także
wykonano31 na ten sam okres 16.09.2003 - 30.01.2004r., co w poprzednich doświaczeniach,
a uśrednionie błędy prognoz dla poszczególnych modeli zamieszczono w tabeli 5.21 [152].

Model M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

MAPE 7.36 7.42 7.46 7.14 7.26 7.39 7.29 6.98 7.05 7.12

Tabela 5.21: Błędy prognoz neuronowych modeli regresyjno-autoregresyjnych [152].

Średnie błędy prognoz poszczególnych modeli przyczynowych (tabela 5.21) nie odbiegają
od tych uzyskanych dla modeli autoregesji: liniowych i nieliniowych (tabela 5.21). Dlatego
przeprowadzono analizę rokładów błędów dla modeli o najniższym błędzie MAPE, której
wyniki zamieszczono na rysunkach 5.21 i 5.22 na następnej stronie. Analizowano prognozy
modelu liniowego, statystycznego autoregresji i nieliniowego neuronowego modelu autore-
gresji, oba o stopniu autoregresji m = 10, oraz neuronowego modelu przyczynowego M8

uwzględniającego wejścia autoagresyjne, ceny rynku bilansującego i numer dnia tygodnia.
Stwierdzono, że rozkłady błędów prognoz i dystrybuanta świadczą o nieznacznie lepszych
jakościowo prognozach cen wykonywanych modelami neuronowymi niż modelami staty-
stycznymi.

31Prognozy z modelu neuronowego zostały wykonane programem opracowanym przez Marina Mikowskiego
vel Feret z Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w ramach pracy magisterskiej “Prognoza cen
na giełdzie elektrycznej za pomocą sztucznych sieci neuronowych”, której autor rozprawy był konsultantem.
Szczegółowe wyniki znajdują się w pliku /prognoza-ge/ge-rdn-wyniki-MLP.xls na załączonym nośniku CD.
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Omówienie wyników

Na podstawie uzyskanych wyników nie można odrzucić nieliniowego, neuronowego modelu
autoregresji oraz regresji jako narzędzia prognozowania cen na rynku dnia następnego giełdy
energii elektrycznej. Prognozy cen uzyskane z modelu neuronowego mogą być przydatne
podczas podejmowania decyzji rynkowych, ale dość znaczne błędy prognoz wskazują na
zachowanie pewnej ostrożności podczas ich stosowania w praktyce biznesowej.

Rysunek 5.21: Dystrybuanta błędów prognoz cen rynku dnia następnego giełdy energii,
wykonanych za okres 16.09.2003-30.01.2004 dla wybranych modeli: liniowego autoregresji
(5.49), neuronowego autoregresji (5.51), neuronowego regresji M8 (5.59).

Rysunek 5.22: Rozkład błędów prognoz cen rynku dnia następnego giełdy energii, wykona-
nych za okres 16.09.2003-30.01.2004 dla wybranych modeli: liniowego autoregresji (5.49),
neuronowego autoregresji (5.51), neuronowego regresji M8 (5.59).
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5.5 System „Phytia“

Struktura systemu

Algorytmy prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną przedstawione w tym
rozdziale zostały zaimplementowane w systemie o nazwie „Phytia“, który powstał na po-
trzeby tej rozprawy w celu przeprowadzenia doświadczeń prognozowania, opracowany sys-
tem zawiera także autorską bibliotekę sieci neuronowych przedstawioną w rozdziale 3.3.
Implementacja została wykonana w następującym środowisku programistycznym32:

• język programowania Java33 z bibliotekami i maszyną wirtualną java JDK34 5.x;

• środowisko programisty - Eclipse35;

• system operacyjny - Linux lub Windows;

• narzędzie projektowania w języku UML - Enterprise Architect36;

• baza danych - postgreSql37.

Opracowany system powstał z zastosowaniem niekomercyjnych narzędzi korzystając z wol-
nego oprogramowania38 lub dostarczanego bezpłatnie do nieograniczonego użytku lub na
pewien okres. Może być uruchomiony pod kontrolną dowolnego systemu operacyjnego,
który posiada wirtualną maszynę Java i jego używanie nie wymaga żadnych nakładów fi-
nansowych na zakup licencji oprogramowania.

Pracując nad systemem uwzględniono najlepsze praktyki projektowania i programowania
obiektowego dzięki czemu system jest łatwo rozszerzalny o nowe właściwości, skalowany i
konfigurowalny. Aplikacja składa się z trzech logicznych warstw39 (rys. 5.23):

• warstwa bazy danych - zawiera bazę danych, obiekty DAO40 wykonujące instrukcje
SQL41 manipulujące bezpośrednio danymi w bazie danych i pobierające z niej dane,
statyczne klasy API42, które dostarczają warstwie biznesowej systemu złożonych ope-
racji na bazie danych operując obiektami DAO;

32Wymienione programy znajdują się w katalogu /instalacje na załączonym nośniku CD.
33www.java.sun.com
34JDK - Java Development Kit.
35www.eclipse.org
36www.sparxsystems.com.au
37www.postgresql.org
38Open Source
39Szczegółowa dokumentacja oprogramowania znajduje się na załączonym do pracy CD w katalogu /Phy-

tia/doc.
40Data Access Object - nazwa zgodna z wzorcem projektowym J2EE (Java Enterprise Platform).
41Structured Query Language - strukturalny język manipulacji danymi.
42Application Programming Interface - interfejs zawierający procedury programowania.



5. Prognozowanie na rynku energii elektrycznej 158

• warstwa biznesowa - zawiera szereg klas implementujących algorytmy prognozowa-
nia i sieci neuronowe; najważniejsze elementy tej warstwy to modele prognozowania
rozszerzające klasę Model oraz metamodele rozszerzające klasę Metamodel, łączące
modele w system; dodatkowo istnieją zintegrowane z warstwą użytkownika obiekty
Signals odpowiadające za import i eksport danych oraz Statistic realizujące różne sta-
tystyki prognoz;

• interfejs użytkownika - zawiera elementy dostępne użytkownikowi i pozwalające na
sterowanie działaniem programu; w systemie nie wykonano tradycyjnego interfejsu
graficznego, a jedynie dostępne są odpowiednie klasy, które należy uruchamiać w
witualnej maszynie Java; główne elementy to klasy typu Configuration pozwalające
użytkownikowi na zdefiniowanie parametrów zadań, CorssValidation odpowiedzialne
za uruchomienie rożnych procedur walidacji krzyżowej oraz Task uruchamiające za-
dania prognozowania.

Rysunek 5.23: Wybrane elementy struktury systemu „Phytia“.

Warstwa bazy danych

Baza danych

Wszystkie dane wejściowe i wyjściowe oraz stan systemu są składowane w relacyjnej bazie
danych PostgreSql; uproszczony schemat bazy danych przedstawiono na rys. 5.24. W celu
realizacji doświadczeń prognozowania zaprojektowano następujące tabele systemu „Phytia“:

• signal_names - nazwy sygnałów wejściowych i wyjściowych systemu;

• signals - dane źródłowe (energia, czynniki pogodowe);

• prediction - prognozy wykonywane przez system;

• model - lokalne predyktory; tabela zawiera konfigurację modelu oraz bieżący stan sieci
neuronowej;
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• metamodel - definicja zadania prognozowania.

Rysunek 5.24: Uproszczony schemat bazy danych systemu „Phytia“.

Metody dostępu do bazy danych

Manipulację danymi składowanymi w bazie danych zrealizowano w klasach Java zgrupowa-
nych w pakiecie pl.waw.ibspan.phytia.dao. Implementację tej warstwy (rys. 5.25) wyko-
nano tak, aby w przypadku zmiany typu bazy danych można było z łatwością dostosować
oprogramowanie. W tym celu każdej tabeli w bazie danych odpowiada interfejs zawierający
definicje metod niezbędnych dla funkcjonowania systemu. Dopiero klasy DAO implemen-
tują te metody w sposób specyficzny dla danej bazy danych; w opracowanym systemie są to
klasy DAO o przedrostku „Pg“. Warstwa biznesowa odwołuje się do definicji interfejsów,
a nie do konkretnej implementacji dla danej bazy danych, więc zmiana typu bazy pociąga
dopisanie specyficznych klas implementujących do niej dostęp bez zmiany reszty aplikacji
(stąd uniwersalność tego rozwiązania). W tej samej logice wykonano zarządcę połączeniami
z bazą danych PostgreSQL (jest to odpowiedni ConnectionManager) oraz fabrykę obiektów
DAO (instancji klas DAO).

Klasy DAO zawierają elementarne metody operujące na danych typu zapisz, modyfikuj, czy-
taj jeden rekord lub czytaj zbór rekordów. Logika biznesowa aplikacji wymaga często bar-
dziej skomplikowanych operacji np. zapisz metamodel, modele i prognozy. Takie złożone
operacje dostarczają statyczne metody znajdujące się w pakiecie pl.waw.ibspan.phytia.api.

Rysunek 5.25: Uproszczony diagram klas implementujacych dostęp do bazy danych systemu
„Phytia“.
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Warstwa logiki biznesowej

Warstwa logiki biznesowej jest to miejsce w systemie, gdzie znajdują się algorytmy reali-
zujące zadania wytyczone przez jego użytkowników. Składają się na nią sieci neuronowe i
algorytmy ich treningu, modele i metamodel wraz z algorytmami prognozowania. Biblioteka
sieci neuronowych (pakiet programów pl.waw.ibspan.phytia.ann) została przedstawiona w
rozdziale 3 poświęconemu elementom inteligencji obliczeniowej. Pojęciem ogólniejszym
w stosunku do sieci neuronowej jest model, który posiada zbiór danych treningowych i
potrafi przeprowadzić uczenie sieci przy zastosowaniu odpowiedniego algorytmu, a także
umie wykonać prognozę na zadany okres. Modele znajdują się w pakiecie programów
pl.waw.ibspan.phytia.prediction.models; uproszczony diagram klas modeli przedstawiono
na rys. 5.26. Bazowa klasa Model, zawierająca atrybuty i operacje wspólne dla wszystkich
modeli t.j. nazwa klasy, punkt prognozy, zbiory danych, jest rozbudowywana o właści-
wości specyficzne dla poszczególnych typów sieci neuronowych i ich zastosowań. Wyko-
nano następujące klasy modeli: SOMModel - definiuje klasyfikatory zbudowane w oparciu
o sieci samoorganizujące się; klasa MLPModel - definiuje predyktory zbudowane w oparciu
o wielowarstwowe sieci perceptronowe, a klasa CVMLPModel rozszerza klasę MLPModel

o mechanizmy walidacji krzyżowej; klasa RBFModel - definiuje model oparty na sieciach o
radialnych funkcjach bazowych.

Rysunek 5.26: Uproszczony diagram klas implementujących modele.

Główne algorytmy prognozowania zostały zamieszczone w pakiecie programów pl.waw.
ibspan.phytia.prediction.metamodels w klasach rozszerzających bazową klasę MetaModel

(rys. 5.27). Badanie optymalnej architektury i parametrów algorytmów treningu metodą wa-
lidacji krzyżowej zostało zdefiniowane w klasie CvMetaModel. Algorytm prognozowania za
pomocą szeregowego połączenie predyktorów MLP znajduje się w klasach SerialMetaMo-

del i MLPSerialMetaModel, natomiast algorytm prognozowania za pomocą klasyfikatora i
zbioru predyktorów został zaimplementowany w klasie ParallelMetaModel. Wykonano dwie
wersje algorytmu: w klasie ParallelSomRbfMetaModel opracowano klasyfikator SOM z pre-
dyktorami RBF, a w klasie ParallelSomMlpMetamodel ten sam klasyfikator z predyktorami
MLP.

Do warstwy merytorycznej systemu można zaliczyć także elementy administracyjne i narzę-
dziowe. Są to następujące pakiety klas:

• pl.waw.ibspan.phytia.utils - klasy narzędziowe dostarczające algorytmów dla wszyst-
kich warstw aplikacji;
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• pl.waw.ibspan.phytia.core - definicje interfejsów klas;

• pl.waw.ibspan.phytia.errors - definicje błędów zgłaszanych w sytuacjach krytycznych;

• pl.waw.ibspan.phytia.model.db, pl.waw.ibspan.phytia.model.net,

pl.waw.ibspan.phytia.model.pred, pl.waw.ibspan.phytia.model.signals - nośniki infor-
macji, służące do wymiany danych pomiędzy warstwami systemu i wewnątrz nich;

• pl.waw.ibspan.phytia.model.sets - definicje wektorów i zbiorów danych;

• pl.waw.ibspan.phytia.model.enums - definicje własnych typów danych.

Rysunek 5.27: Uproszczony diagram klas implementujących metamodele.

Interfejs użytkownika

System “Phytia” nie posiada graficznego interfejsu użytkownika; do sterowania i strojenia
programu służą odpowiednie klasy konfiguracyjne znajdujące się w pakiecie pl.waw.ibspan.

phytia.model.conf. Zadania obliczeniowe są zdefiniowane w odpowiednich klasach, które
muszą być uruchomiane na maszynie wirtualnej Java. Zdefiniowano następujące grupy za-
dań:

• pl.waw.ibspan.phytia.prediction.corssValidation - metody walidacji krzyżowej;

• pl.waw.ibspan.phytia.prediction.task - zadania wykonania prognoz;

• pl.waw.ibspan.phytia.prediction.statistics - statystki prognoz;

• pl.waw.ibspan.phytia.test - testy różnych obiektów systemu.

5.6 Podsumowanie

Rozważano prognozowanie zapotrzebowania odbiorców końcowych na energię elektryczną
oraz prognozowanie cen energii na rynku dnia następnego towarowej giełdy energii w hory-
zoncie krótkoterminowym. Przeprowadzono analizę stacjonarności szeregu czasowego zu-
życia energii oraz badanie współzależności liniowej i rangowej szeregu energii i czynników
pogodowych (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność - wszystkie mierzone co godzina).
Przeprowadzono także analizę stacjonarności szeregu cen na rynku dnia następnego.
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Zapotrzebowanie na energię prognozowano systemem szeregowo połączonych modeli zbu-
dowanych z wielowarstwowych sieci perceptronowych, gdzie każdy z modeli wykonywał
prognozę na jedną dobę. Na podstawie wiedzy eksperckiej, analizy stacjonarności szeregu
i literatury zaproponowano siedem klas predyktorów modelujących poszczególne dni ty-
godnia i trzynaście klas predyktorów modelujących dni świąteczne. Przeprowadzono do-
świadczenia prognozowania badając modele z różną konfiguracją parametrów wejściowych
i stwierdzono, że najbardziej odpowiedni jest model, który uwzględnia autoregresyjne wej-
ścia szeregu energii oraz regresyjne wejścia z temperaturą lub/i nasłonecznieniem lub/i wil-
gotnością dla prognozowanej chwili. Optymalna ilość regresyjnych parametrów zależy od
pory roku, ale z uzyskanych prognoz wynika, że temperatura i nasłonecznienie są parame-
trami generalnie pożądanymi w modelu, nastomiast wilgotność raczej nie poprawia jakości
prognoz. Omawiany system prognozowania został zastosowany w praktyce (Zakład Energe-
tyczny Warszawa-Teren SA) i sprawdził się jako narzędzie wspomagające proces zarządza-
nia portfelem kontraktów.

System szeregowy został opracowany dla wybranego szeregu czasowego; postanowiono po-
szukać ogólniejszych rozwiązań i zaproponowano system prognozowania zawierający klasy-
fikator i predyktory. Jako klasyfikator zastosowano sieć samoorganizującą się z algorytmem
Kohonena, natomiast predyktrami były wielowarstwowe sieci perceptronowe lub sieci o ra-
dialnych funkcjach bazowych. Przeprowadzono szereg doświadczeń prognozowania zapo-
trzebowania energetycznego z użyciem tego systemu (stosując zamiennie predyktory MLP i
RBF) i zaobserwowano, że jakość prognoz systemu klasyfikator SOM - predyktory MLP jest
prawie porównywalna z systemem szeregowym bez klasyfikatora, natomiast jakość prognoz
systemu klasyfikator SOM - predyktory RBF jest gorsza w stosunku od dwóch pozostałych
systemów. Klasyfikator dokonywał grupowania godzin w klasy i na tej podstawie dla każdej
z grupy godzin tworzone były odpowiednie modele; każdy z predyktorów modelował tylko
jedną godzinę. Klasyfikator do poprawnej pracy potrzebował pewnej wiedzy eksperckiej
o prognozowanym szeregu, ale już zbiory uczące dla poszczególnych modeli określał sa-
modzielnie na podstawie analizy danych historycznych. Dzięki zastosowaniu klasyfikatora
samoorganizującego się opracowany system nadaje się do prognozowania szeregów mało
zbadanych.

Przeprowadzono doświadczenia z prognozowania cen energii i na rynku dnia następnego
towarowe z zastosowaniem nieliniowego modelu neuronowego oraz liniowych modeli auto-
regresji. Jako model neutronowy zastosowano wielowarstwową sieć perceptronową. Modele
neuronowe badano dla różnych konfiguracji wejść przyczynowych i stwierdzono, że modele
neuronowe i statystyczne dają porównywalne rezultaty w zakresie prognoz cen energii z mi-
nimalną różnicą na korzyść modeli neuronowych. Nie można odrzucić modeli neuronowych
jako narzędzia prognozowania rozważanego szeregu cen.

Przedstawiono szczegóły implementacji systemu prognozowania, którym wykonano doświad-
czania prognozowania zapotrzebowania energetycznego.



Rozdział 6

Ryzyko w energetyce

6.1 Objaśniene istotnych terminów i zagadnień

6.1.1 Definicja i semantyka ryzyka

Przypuszcza się, że wyraz „ryzyko“ może wywodzić się od greckiego rhize, co odnosi się do
śmiałego czynu polegającego na opłynięciu przylądka. Pewne jest natomiast pochodzenie
terminu „ryzyko“ od łacińskiego risicum, co oznacza możliwość sukcesu lub porażki, które
potem we wczesnowłoskim risicare oznaczało ośmielenie się, stawienie czoła, odważenie
się [128]. Termin ”ryzyko“ (fr.: risque, ang.: risk, niem.: Risiko) nie posiada jednoznacznej
definicji; według opinii językoznawców zawartej w słowniku języków obcych [83] ryzyko
można określić jako:

• prawdopodobieństwo niepowodzenia, porażki;

• działanie, którego efekt jest niepewny;

• podjęcie wyzwania, odważenie się na niebezpieczeństwo, czyli ryzykowanie;

• możliwość pojawienia się szkody obciążającej osobę poszkodowaną niezależnie od jej
winy;

Definiuje się dwie kategorie ryzyka [128]:

• ryzyko czyste (ang.: pure risk, static risk), czyli niebezpieczeństwo wystąpienia strat;

• ryzyko dynamiczne (ang.: speculative risk, dynamic risk), które ulega przeobrażeniom
i w rezultacie może dać stratę lub zysk.

Czasownik „ryzykować“ oznacza podejmowanie działań, których skutek nie jest wiadomy
i może narażać siebie lub kogoś na niebezpieczeństwo poprzez podjęte działania. Ryzyko
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określa się jako prawdopodobieństwo poniesienia strat przez podmiot gospodarczy w wy-
niku określonej decyzji lub w wyniku działania. Należy przy tym rozróżnić ryzyko od nie-
pewności, o której mówi się w przypadku niemożności zastosowania rachunku prawdopo-
dobieństwa do analizy danego procesu gospodarczego. Jeżeli ryzyko da się policzyć i wy-
razić metodami statystycznymi, to mówi się, że jest ono niepewnością wyrażoną za pomocą
liczb [83]. Pojęcie ryzyka może mieć zarówno negatywne jak i pozytywne konotacje [128].
Przedmiotem rozważań tej rozprawy są ryzyka rozpatrywane w ich negatywnej naturze, jako
możliwość straty, którą można wyrazić miarą liczbową.

6.1.2 Rynek i instrumenty pochodne

Rynek

Działalność gospodarcza człowieka odbywa się na rynku, który definiuje się jako miejsce
spotkań podmiotów gospodarczych. W idealnym modelu wszyscy uczestnicy rynku posia-
dają takie same informacje i odbywa się swobodna gra podaży i popytu, a jednym możliwym
oddziaływaniem na rynek jest składanie ofert zakupu i ofert sprzedaży. Tak zdefiniowany ry-
nek nazywa się rynkiem efektywnym. Nie jest pewne czy taki idealny rynek działający w
warunkach wolnej konkurencji w rzeczywistości występuje. Odstępstwa od przedstawionej
definicji rynku nazywa się rynkiem nieefektywnym, a w szczególności: rynkiem niepłyn-
nym, płytkim, regulowanym, o asymetrycznym dostępie do informacji, monopolistycznym
itd. [82]. Przedmiotem obrotu na rynku są instrumenty bazowe czyli towary, surowce, wa-
luty... Stąd rynek, na którym przedmiotem obrotu są instrumenty pierwotne nazywa się
rynkiem instrumentów pierwotnych. Podmiotem obrotu na rynku mogą być instrumenty
pochodne (ang.: derivative / security instrument) czyli takie, których wartość jest zależna
od instrumentu pierwotnego, na który został wystawiony dany instrument pochodny. Pod-
stawowymi klasami instrumentów pochodnych są opcje i umowy terminowe, np. opcja lub
umowa terminowa zakupu energii elektrycznej. Rynek na którym jest wykonywany obrót
instrumentami pochodnymi nazywa się rynkiem instrumentów pochodnych (ang.: deriva-

tives market) [79].

Zakłada się, że rynek energii elektrycznej w Polsce jest rynkiem efektywnym. Posługując się
pojęciem rynek będziemy rozumieli je jako rynek efektywny energii elektrycznej w Polsce.
Instrumentem bazowym na tym rynku jest energia elektryczna czynna.

Umowy terminowe

Podmioty gospodarcze działające na rynku zawierają pomiędzy sobą umowy terminowe.
Umowa terminowa jest zobowiązaniem zawartym pomiędzy jej stronami, w którym jedna
ze stron przyrzeka dostarczyć pewne świadczenie (przedmiot kontraktu), a druga ze stron
przyrzeka odebrać to świadczenie i zapłacić za nie. Terminy i warunki dostawy, odbioru
oraz płatności, a także cena za świadczenie są zwykle zdefiniowane w umowie [82].
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Nabywca zajmuje tzw. pozycję długą (ang.: long position), czyli zobowiązuje się do zapła-
cenia ustalonej ceny po dostarczeniu przedmiotu kontraktu, natomiast sprzedawca zajmuje
tzw. pozycję krótką (ang.: short position), czyli zobowiązuje się, że dostarczy w okre-
ślonym terminie przedmiot kontraktu. Przedmiot kontraktu nazywany jest instrumentem
bazowym lub podstawowym (ang.: underlying). Umowy terminowe wystawione na instru-
menty bazowe, nazywane są instrumentami pochodnymi. Wyróżnia się cztery klasy umów
terminowych: futures, forward 1, wymiany, opcje [175].

Kontrakt futures (ang.: futures agreement) jest zobowiązaniem obu stron kontraktu do
zwarcia w przyszłości transakcji na określonych warunkach. Przedmiotem kontraktu jest
instrument pierwotny. Strona, która wystawia kontrakt (sprzedawca) zajmuje pozycję krótką
i zobowiązuje się do dostarczenia instrumentu pierwotnego w zdefiniowanym w kontrak-
cie terminie. Natomiast strona kupująca kontrakt (nabywca) zajmuje pozycję długą i zo-
bowiązuje się do zapłacenia zdefiniowanej w kontrakcie ceny po dostarczeniu instrumentu
pierwotnego. Kontrakty futures uzyskują nazwy od instrumentów finansowych, na które
są wystawione, czyli przedmiotów dostawy. Najczęściej występujące kontrakty futures to:
walutowe - gdzie przedmiotem dostawy jest waluta, procentowe - wystawione na oprocento-
wane papiery wartościowe, indeksowe - powiązane z indeksem danego rynku (są to kontrakty
bez dostawy instrumentu pierwotnego), towarowe - gdzie podmiotem dostawy jest określony
towaru, np. energia elektryczna.

Kontrakt futures posiada następujące podstawowe cechy:

1. Cena kontraktu w dniu jego zawarcia (ang.: futures price) - jest to cena, która jest
ustalana przez strony kontraktu w dniu jego zwarcia. Cena ta jest niezmienna w czasie
i po tej cenie zostanie zrealizowana transakcja w terminie ustalonym w kontrakcie.

2. Cena kontraktu na rynku - jest to bieżąca cena kontraktu na rynku. Jeżeli rozważy
się kontrakt futures jako produkt rynkowy to należy zauważyć, że jego cena może być
zmienna w czasie w zależności od sytuacji na rynku.

3. Cena bieżąca przedmiotu kontraktu na rynku (ang.: spot price) - cena na rynku instru-
mentu pierwotnego będącego przedmiotem kontraktu.

Różnica pomiędzy bieżącą ceną kontraktu na rynku, a ceną kontraktu w dniu jego zwarcia
jest nazywana bazą. Sytuację rynkową, w której baza jest dodatnia nazywa się backwara-

tion, a gdy ujemna contango. Na podstawie bazy można oceniać przyszłe ceny instrumen-
tów pierwotnych. W miarę zbliżania się terminu dostawy instrumentu pierwotnego wartość
bazy powinna zbliżać się do zera. Kontrakty futures występują zazwyczaj na giełdach i są
kontraktami standaryzowanymi, co pozwala traktować je jako produkt rynkowy. Standary-
zowany jest przedmiot kontraktu i termin dostawy towaru, natomiast cena jest negocjowana

1Ze względu na brak zadowalającego tłumaczenia angielskich terminów futures, forward występujących
jako nazwy typów kontraktów, w pracy będzie stosowana pisownia oryginalna jak to ma miejsce w większości
polskojęzycznej literatury ekonomicznej.
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na rynku. W praktyce często nie dochodzi do fizycznej realizacji kontraktu, ponieważ jest on
zazwyczaj likwidowany poprzez wystawienie odwrotnej pozycji na rynku przez inwestora,
np. likwidacja pozycji krótkiej przez długą [79].

Kontrakt forward (ang.: forward agreement) jest to zobowiązanie, które podejmują obie
strony kontraktu do zawarcia w przyszłości transakcji na określonych warunkach. Kontrakt
forward posiada część cech takich jakie ma kontrakt futures, a mianowicie: cena kontraktu
w dniu jego zawarcia i na rynku, cena bieżąca przedmiotu kontraktu na rynku. Natomiast
odróżnia się od kontraktu typu futures tym, że jest kontraktem niestandaryzowanym, wystę-
pującym w obrocie pozagiełdowym. Strony kontraktu na drodze negocjacji dowolnie ustalają
warunki kontraktu: termin dostawy i cenę przedmiotu kontraktu. Kontrakt forward zazwy-
czaj wiąże się z fizyczną dostawą przedmiotu kontraktu, a zapłata odbywa się po dostawie,
ale może wystąpić także rozliczenie gotówkowe, polegające na zapłaceniu ceny wyznaczo-
nej jako różnica pomiędzy ceną kontraktu a bieżącą ceną na rynku. Kontrakty forward tak
jak futures mogą być walutowe, procentowe, indeksowe i towarowe. [79].

Kontrakt wymiany (ang.: swap) jest kontraktem polegającym na tym, że dwie strony kon-
traktu posiadające określone zobowiązania na rzecz instytucji finansowych zamieniają się
przyszłymi płatnościami przy pośrednictwie trzeciej strony kontraktu, która jest instytucją
finansową pełniącą rolę dilera. Kontrakt jest tak skonstruowany, że wszystkie strony odno-
szą z niego korzyści. Wyróżnia się swap procentowy i swap walutowy [79].

Opcja (ang.: option) jest instrumentem pochodnym, powiązanym z instrumentem pierwot-
nym w ten sposób, że daje posiadaczowi opcji prawo do zakupu lub sprzedaży danego in-
strumentu pierwotnego po określonej cenie w określonym czasie. W przypadku prawa do
zakupu jest to opcja kupna (ang.: call option), a w przypadku prawa do sprzedaży jest to
opcja sprzedaży (ang.: put option). Należy zauważyć, że jest to prawo, a nie zobowiązanie,
jak to ma miejsce w przypadku kontraktów futures i forward. Opcje biorą swoją nazwę od
instrumentów pierwotnych, na które są wystawione. Na rynkach występują opcje akcyjne,
walutowe, procentowe wystawione na oprocentowane papiery wartościowe, indeksowe po-
wiązane z indeksem określonego rynku oraz opcje towarowe wystawione na towar będący
przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej, np. na energię elektryczną. Opcja jako instru-
ment inżynierii finansowej posiada następujące cechy:

1. Termin wygaśnięcia - data, po której dana opcja traci ważność.

2. Termin wykonania - jest to termin, w którym nastąpi wykonanie opcji, tzn. zakup
lub sprzedaż instrumentu pierwotnego. Jeżeli daną opcję można wykonać w dowolnej
chwili od daty zakupu do terminu wygaśnięcia, to jest to opcja amerykańska, a je-
żeli daną opcję można wykonać tylko w dniu będącym terminem wygaśnięcia lub w
bardzo krótkim okresie go porzedzającym, to jest to opcja europejska. Obecnie na
światowych rynkach finansowych dominują opcje amerykańskie.

3. Cena wykonania (ang.: exercise / striking price) - jest to cena, po której następuje
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wykonanie opcji czyli zakup lub sprzedaż instrumentu pierwotnego. Cena wykonania
jest ustalana podczas wystawiania opcji i nie ulega zmianie.

4. Cena opcji - jest to cena, za którą jest kupowana lub sprzedawana dana opcja (instru-
ment pochodny), czyli jest to cena nabycia prawa do zakupu lub sprzedaży instrumentu
pierwotnego.

5. Cena instrumentu pierwotnego - jest to wartość rynkowa jaką ma w danej chwili in-
strumentu pierwotny, na który wystawiona jest opcja.

Podstawą oceny opcji jest różnica pomiędzy ceną wykonania opcji a ceną instrumentu po-
chodnego pomniejszona o cenę opcji. Jeżeli ta różnica dla opcji zakupu jest większa od zera,
a dla opcji sprzedaży mniejsza od zera, to opłaca się wykonać opcję i mówi się, że opcja “in-

the-money“. W przypadku przeciwnym nie opłaca się wykonywać opcji; na taką opcję mówi
się, że jest “out-the-money”. Natomiast jeżeli różnica cen jest równa zeru to wykonanie nie
przynosi zysków ani strat; taką opcję nazywa się “at-the-money” [79].

Na rynku energii elektrycznej w Polsce występują głównie kontrakty forward z fizyczną
dostawą energii. Obrót kontraktami futures był prowadzony na giełdzie energii jednak został
on zawieszony ze względu na brak zainteresowania.

6.1.3 Klasyfikacja ryzyka

Działaność gospodarcza człowieka jest obciążona pewnym ryzykiem, które określa się jako
ryzyko gospodarcze. Definiuje się je jako prawdopodobieństwo nieuzyskania określonej
korzyści finansowej. Ryzyko gospodarcze dzieli się na dwie kategorie [134]:

• ryzyko systematyczne, które dotyczy wszystkich podmiotów występujących na rynku
i wiąże się z panującymi na rynku uwarunkowaniami społecznymi, ekonomicznymi,
środowiskowymi, itd.;

• ryzyko niesystematyczne, które jest związane tylko z jednym podmiotem gospodar-
czym działającym w określonym sektorze gospodarki.

Ryzyko gospodarcze jest pojęciem ogólnym niekategoryzującym wystarczająco dokładnie
szeregu zagrożeń, które mogą wpłynąć na działalność ekonomiczną człowieka. Wyróżnia się
bardziej szczegółowe kategorie ryzyka takie jak: rynkowe, kredytowe, polityczne, prawne,
regulacyjne, systemowe, operacyjne, płynności [30, 82, 128].

Ryzyko rynkowe jest to zagrożenie, że wartość posiadanych aktywów ulegnie zmianie w
wyniku ich przeceny na rynku [30]. Występuje ono wtedy, gdy działalność gospodarcza
jest prowadzona przy przepływach finansowych innych niż zostały zaplanowane. Planowa-
nie działalności gospodarczej na rynku o nieznanym lub prognozowanym przyszłym stanie
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wiąże się z niebezpieczeństwem, że plany te mogą być nietrafne. Składnikami ryzyka ryn-
kowego są: ryzyko cenowe oraz ryzyko wolumenu, ponieważ cena i wolumen wpływają na
wynik działalności handlowej. Ryzyka te są definiowane następująco [82]:

• Ryzyko cenowe - jest to niepewność co do przyszłej ceny i co do wyniku działalności
handlowej ze względu na cenę.

• Ryzyko wolumenu - jest to niepewność co do przyszłego wolumenu zrealizowanego
obrotu i co do wyniku działalności handlowej ze względu na poziom wolumenu zre-
alizowanego obrotu. Ryzyko wolumenu jest często związane z wpływem parametrów
meteorologicznych na system gospodarczy. Sektorami gospodarki, które są wrażliwe
na wahania warunków pogodowych są: rolnictwo, turystyka, produkcja żywności i
napojów, ubezpieczenia, produkcja i handel, transport, elektroenergetyka itd.

Szczególnym podtypem ryzyka jest ryzyko niedotrzymania warunków umowy. Wynika
ono z tego, że umowy są realizowane pomiędzy partnerami handlowymi i istnieje niebezpie-
czeństwo, że jedna ze stron kontraktu nie dotrzyma jego warunków, przez co druga storna
może ponieść stratę lub osiągnąć mniejszy zysk niż spodziewany [175].

Ryzyko kredytowe jest definiowane jako prawdopodobieństwo nie wywiązania się ze zo-
bowiązania określonego w umowie terminowej. Może ono wynikać z możliwości zmiany
stóp procentowych kredytu [82]. Z punktu widzenia banku jest to ryzyko straty, gdy kredy-
tobiorca zaprzestaje spłaty zobowiązań lub gdy następuje spadek (obniżka ratingu) wartości
posiadanych przez bank czy inną instytucję obligacji przedsiębiorstwa (w tym obligacje pań-
stwowe) ze względu na pogarszającą się jego wiarygodność [30]. Ryzyko, że dana instytucja
może utracić wiarygodność na rynku nazywa się czasem ryzykiem utraty reputacji [30].

Ryzyko polityczne jest związane z możliwością zmiany ustroju gospodarczego państwa. W
najjaskrawszym przypadku może to być zmiana ustroju kapitalistycznego na socjalistyczny,
co oznacza diametralną zmianę zasad gospodarowania - przejście od gospodarki rynkowej do
centralnie sterowanej [82]. Takie dramatyczne przeobrażenia ustrojowe niosą za sobą nacjo-
nalizację majątków i środków produkcji, np. rewolucja w 1918 w Rosji, okupacja sowiecka
Europy Środkowej, w tym i Polski w latach 1945-89, lub próba wprowadzenia komunizmu
w Chile na początku lat 70-tych XX wieku. Ryzyko polityczne może występować także w
gospodarce opartej o model kapitalistyczny, z interwencjonizmem państwowym, gdzie po-
szczególne agendy aparatu Państwa mogą sterować gospodarką w określonym i tylko sobie
wiadomym celu.

Na niższym poziomie od ryzyka politycznego występuje ryzyko prawne, które jest równie
groźne jak poprzednie. Państwa zbiurokratyzowane i z niejasnym prawem są podatne na
występowania ryzyka prawnego ze względu na niebezpieczeństwo częstych zmian prawa w
zaskakującym kierunku, możliwość dowolnej interpretacji prawa przez aparat państwowy
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często w celu wywierania nieuczciwej presji dla uzyskania określonych korzyści2 [82].

Ryzyko regulacyjne związane jest z istnieniem urzędów regulacji dla pewnych dziedzin
gospodarki t.j. telekomunikacja, energetyka, media. Urząd regulacji wydając rozporządze-
nia wpływa na procesy gospodarcze w danej dziedzinie. Może wystąpić pewna arbitralność
rozporządzeń i ich nieprzewidywalność objawiająca się nagłymi zmianami regulacji. Ry-
zyko regulacyjne jest szczególnym przypadkiem ryzyka prawnego [82]. System wydawania
koncesji może być niebywale korupcjogenny, a nieuzyskanie przedłużenia koncesji na daną
działalność bywa zabójcze dla przedsiębiorstwa.

Ryzyko systemowe związane jest z niebezpieczeństwem załamania się systemu gospodar-
czego na skalę globalną. Powodem załamania mogą być zaburzenia finansowe bądź tech-
niczne. Wśród zaburzeń finansowych wyróżnia się zatory płatnicze i lawinowe bankructwa,
natomiast jako techniczne określa się zdarzenia losowe, terroryzm itd [82].

Ryzyko operacyjne powodują te same czynniki co przypadku ryzyka systemowego, ale
istnieje różnica skali. Ryzyko operacyjne dotyczy jedynie jednego podmiotu bądź jego oto-
czenia, w przeciwieństwie do całego systemu gospodarczego jak to ma miejsce w ryzyku
systemowym. Należy zauważyć, że dany podmiot może być sam sobie źródłem ryzyka ope-
racyjnego [82]. Wyróżnia się szereg podkategorii tego ryzyka [30, 82, 128]:

• ryzyko zaniedbania w zakresie kontroli - jest to zaniedbanie czynności kontrolnych,
które niesie ryzyko niewykrycia w odpowiednim czasie niekorzystnych praktyk lub
polityki oddziałów bądź całego przedsiębiorstwa;

• ryzyko płynności - występuje w przypadku, gdy przedsiębiorstwo do swej działalno-
ści potrzebuje więcej środków niż jest wstanie pozyskać;

• ryzyko transferu - rozumie się jako możliwość straty w przypadku nieprawidłowych
lub nieudanych rozliczeń z partnerami handlowymi;

• ryzyko modelu wyceny - występuje w przypadku niemożności wykonania prawidło-
wej wyceny instrumentów finansowych lub innych elementów;

• ryzyko systemów operacyjnych - wynika z braku wdrożenia lub ze zbyt późnego
wdrożenia systemów operacyjnych w przedsiębiorstwie.

Ryzyko płynności rynku występuje w przypadku zbyt małej aktywności podmiotów zwią-
zanych umowami terminowymi na danym rynku. Jedna nietypowa umowa terminowa może
zaburzyć funkcjonowanie rynku o niedostatecznej płynności [82]. Nie należy mylić tego ro-
dzaju ryzyka z ryzykiem operacyjnym płynności. Przykładem mało płynnego rynku jest Ry-
nek Dnia Następnego giełdy energii elektrycznej, gdzie niewielka liczba uczestników rynku
powoduje, że jedna nietypowa oferta może zaburzyć ceny lub spowodować niedobór towaru
na tym rynku i tym samym zaburzyć jego przewidywalność.

2Przykładem jest głośna w Polsce, w 2003 roku sprawa Romana Kluski byłego właściciela przedsiębior-
stwa działającego pod firmą Optimus, który został niesłusznie posądzony przez Urząd Skarbowy o wyłudzenie
podatku VAT co naraziło Optimus na znaczne straty.
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6.1.4 Model ryzyka

Modelowanie ryzyka, według Nahotki [128], składa się z jego identyfikacji, oceny i pomiaru
co prowadzi do wyodrębnienia i zmierzenia ryzyka z informacji wejściowych (rys. 6.1).
Identyfikacja ryzyka polega na rozpoznaniu źródeł potencjalnych zakłóceń procesu gospo-
darczego. Nie jest wykonywany pomiar ryzyka ani jego wpływ na proces gospodarczy, a
jedynie poszukuje się przedmiotu pomiaru. Celem identyfikacji ryzyka jest zlokalizowanie
obszarów występowania szkód oraz zdarzeń, które prowadzą do wystąpienia strat. Ocena
ryzyka polega na analizie możliwych zagrożeń dla działalności gospodarczej generowanych
przez potencjalne źródła ryzyka wyodrębnione na etapie identyfikacji. Wynikiem oceny jest
określenie gdzie występuje ryzyko i wykazanie jego istoności. Wnioski z oceny powinny
być wykorzystywane w procesie decyzyjnym, ale dokładnych informacji o ryzyku dostar-
cza dopiero pomiar ryzyka. Pomiar polega na wyrażeniu ryzyka za pomocą odpowiedniej
miary, a zamierzona wartość wyraża wysokość prawdopodobnej straty lub prawdopodobień-
stwo wystąpienia zdarzania ryzykownego. Pomiar ryzyka umożliwia podjęcie odpowiedniej
strategii zarządzania ryzykiem, czyli skoordynowanego działania w celu jego minimalizacji.

Rysunek 6.1: Model ryzyka [128].

Trochę inny model ryzyka proponowany jest w pracy [104], gdzie powadzone są rozważania
bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. Analiza ryzyka (ang: risk assesment) jest
procesem, który się składa z następujących etapów:

• szacowanie ryzyka - identyfikacja zagrożeń i prawdopodobieństwa ich wystąpienia;

• ocena akceptowalności ryzyka - ocena stopnia szkodliwości i kosztów zabezpieczeń
oraz analiza strat;

• weryfikacja ryzyka - powtarzanie szacowania oceny ryzyka, ze względu na to, że mogą
pojawić się nowe zagrożenia.

Należy pamiętać, że ryzyka nie da się wyeliminować w stu procentach, a więc należy na-
uczyć się egzystować z nim poprzez odpowiednie zarządzanie nim. Zarządzanie ryzykiem
(ang: risk management) jest częścią teorii zarządzania zawierającą: ocenę ryzyka, decyzje
zarządzające, przegląd skuteczności zabezpieczeń.
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6.2 Przedstawienie problemu

6.2.1 Planowanie obrotu energią elektryczną

W rozdziale 2 przedstawiono organizację rynku energii elektrycznej w Polsce, uczestników
tego rynku oraz procesy gospodarcze przedsiębiorstwa obrotu, będącego pośrednikiem w
obrocie energią pomiędzy wytwórcami a odbiorcami. Przedsiębiorstwo obrotu jest interesu-
jącym przykładem ilustrującym zagadnienie ryzyka za względu na bogactwo i skomplikowa-
nie zachodzących w nim procesów gospodarczych. Główną działalnością przedsiębiorstwa
obrotu, z której czerpie zyski, jest zakup i sprzedaż energii elektrycznej na poszczególnych
rynkach energii elektrycznej (kontraktowy, giełdowy, bilansujący) w celu zapewniania do-
staw energii własnym odbiorcom detalicznym (jeżeli takich posiada) lub/i w celach speku-
lacyjnych. Realizacja tych celów wymaga odpowiedniego planowania obrotem, na które
składa się głównie: prognozowanie zapotrzebowania odbiorców na energię, prognozowanie
cen lub/i analiza rynków, odpowiednie zarządzanie portfelem kontraktów oraz zarządzanie
ryzykiem. Innymi słowy planowanie obrotu energią elektryczną sprowadza się do optymal-
nego doboru portfela kontraktów przy następujących danych wejściowych:

• ilościowe prognozy zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną;

• prognozy cen energii na poszczególnych rynkach lub/i analiza trendów cen;

• oferty kontraktów na zakup i sprzedaż energii oraz zawarte już kontrakty.

Na podstawie powyższych danych wejściowych, możliwe jest utworzenie wielu różnych
portfeli, które są reprezentowane przez wektor:

S = {S1, S2, ..., SN} (6.1)

Każdy z portfeli charakteryzuje się generowanym przychodem, który wyznacza się za po-
mocą przekształcenia: ∧

i

Pi = fP (Si) (6.2)

oraz pewnym ryzykiem, wyznaczanym przez przekształcenie:

∧
i

Ri = fR (Si) (6.3)

gdzie i = 1, 2, ..., N . W rozdziale 5 przedstawiono odpowiednie metody prognozowania,
natomiast w tym rozdziale będą dyskutowane następujące zagadnienia:

• identyfikacja ryzyka w działalności przedsiębiorstwa obrotu na rynku energii elek-
trycznej i ocena zidentyfikowanego ryzyka w celu określenia jego istotności dla pro-
cesów gospodarczych tego przedsiębiorstwa;
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• pomiar ryzyka modeli prognozowania i pomiar ryzyka portfela za pomocą dostępnych
miar pochodzących z rynków finansowych; przeprowadzona zostanie dyskusja na te-
mat stosowanych miar, czyli zastosowanie rożnych operatorów fR (S) do pomiaru ry-
zyka (6.3);

• omówienie metod zarządzania ryzykiem i próba dyskusji nad optymalnym portfelem.

6.2.2 Portfel kontraktów w perspektywie czasu

Portfel kontraktów przedsiębiorstwa obrotu, tak jak i innych podmiotów na rynku, należy
rozważać z perspektywy długo-, średnio- i krótkoterminowej (rys. 6.2). Każda z tych per-
spektyw wymaga zastosowania adekwatnych, odpowiadających dostępnym danym i zało-
żonym celom metod prognozowania zapotrzebowania na energię oraz analizy i zarządzania
ryzykiem [71, 121, 147, 148, 153].

Rysunek 6.2: Portfel kontraktów w perspektywie czasu [71].

Planowanie długoterminowe obrotu na rynku energii obejmuje okres od jednego roku i
więcej, jednak maksymalny okres planowania zależy od charakteru przedsiębiorstwa. Prak-
tyka pokazuje, że dla wytwórców okres planowania długoterminowego produkcji energii
wynosi trzy lata w przód, natomiast w przypadku pośredników i odbiorców wystarczają-
cym horyzontem planowania obrotu energią jest jeden rok. Celem takiego planowania dla
pośrednika jest zawarcie odpowiednich kontraktów długoterminowych, które zabezpieczą
mu dostawy energii po akceptowalnej cenie w odpowiednim horyzoncie czasu. Jest to za-
danie dość trudne, ponieważ niemożliwe jest określenie przyszłych cen energii na rynku
na jeden rok, a możliwe jest jedynie szacowanie trendów cen na poszczególnych rynkach:
kontraktowym, giełdowych i bilansującym. Oprócz cen przesłanką do zawierania kontraktu
długoterminowego jest prognoza zapotrzebowania energetycznego odbiorców wykonywana
jako suma zużycia energii na każdy miesiąc z okresu planowania. Jednakże same analizy
i prognozy nie są wystarczającymi przesłankami do udanych negocjacji kontraktów z part-
nerami. Istotnym elementem jest także ocena wiarygodności poszczególnych partnerów na
rynku kontraktowym. Przedsiębiorstwo podejmując decyzje o zawieraniu kontraktów dłu-
goterminowych musi być świadome ryzyka, jakie jest związane z danym kontraktem oraz z
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całym portfelem kontraktów, a jednoczenie musi brać pod uwagę korzyści związane z dłu-
goterminowym zabezpieczeniem dostaw energii po określonej cenie co gwarantuje, że będą
znane przyszłe przychody i zostanie zachowana płynność finansowa spółki na określonym
poziomie. Zawsze otwarte jest pytanie jaką część portfela mają wypełniać kontrakty długo-
terminowe oraz jakiego rodzaju ryzyka i na jakim poziomie są z nimi związane?

Planowanie średnioterminowe dostaw energii dla każdego podmiotu na polskim rynku
energii oznacza planowanie dostaw energii elektrycznej w horyzoncie jednego miesiąca.
Analogicznie do strategii długoterminowej, planowanie średnioterminowe dla podmiotu bę-
dącego pośrednikiem rozpoczyna się od wykonania prognozy zapotrzebowania energetycz-
nego odbiorców, tyle że w tym wypadku prognoza jest wykonywana na każdą godzinę roz-
patrywanego miesiąca. Należy pamiętać, że kontrakty długoterminowe są zazwyczaj zawie-
rane na dostawę sumarycznej ilości energii lub/i pasma mocy na każdy miesiąc obowiązy-
wania kontraktu. Takie kontrakty są uszczegółowione podczas planowania średniotermino-
wego poprzez określenie ilości energii dla każdej godziny danego miesiąca. Pozostałymi
składnikami portfela są kontrakty średnioterminowe, które są oferowane bezpośrednio przez
znanych partnerów handlowych lub za pośrednictwem elektronicznych platform obrotu. Za-
daniem przedsiębiorstwa obrotu jest odpowiedni dobór składników portfela kontraktów dla
każdej godziny rozważanego miesiąca. Podobnie jak w przypadku długoterminowym uzy-
skanie dokładnych prognoz cen energii jest trudne. Tutaj także realistycznym podejściem
jest analiza trendów cen, które mogą być pomocne przy podjęciu decyzji jaka część portfela
jest lub będzie realizowana na poszczególnych rynkach: kontraktowym (SPOT), giełdowym
i bilansującym, tak aby zostały zmaksymalizowane zyski z obrotu energią przy danym po-
ziomie ryzyka. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo świadomie decyduje się na pozosta-
wienie pozycji otwartych w portfelu z zamiarem zamknięcia ich podczas krótkoterminowego
bilansowania portfela na wybranych rynkach. Uczestnik rynku energii może tworzyć kilka
wariantów portfela (scenariuszy obrotu na rynku energii) i przyjąć do realizacji ten, który
odpowiada przejętej strategii na rynku. Rodzaj strategii jest tożsamy z poziomem ryzyka
jaki akceptuje podmiot; może to być strategia agresywna, umiarkowana lub zachowawcza
co odpowiada ryzyku dużemu, średniemu i małemu.

Krótkoterminowe bilansowanie portfela ma miejsce na dobę przed dniem dostawy energii.
Makler zajmujący się portfelem kontraktów w przedsiębiorstwie obrotu ma do dyspozycji
prognozę zapotrzebowania energetycznego wykonaną na każdą godzinę doby dostawy w
oparciu o model przyczynowy uwzględniający czynniki pogodowe. Może także posiadać
prognozy cen energii na poszczególnych rynkach. Makler dąży do zamknięcia otwartych
pozycji w portfelu, ponieważ jeżeli pozostaną one otwarte, to zostanie zakupiona lub sprze-
dana energia z rynku bilansującego co zawsze przynosi straty. Typowy harmonogram działań
maklera w okresie porzedzającym dzień dostawy n jest następujący3:

• doba n− 2 przed dniem dostawy
3Jest to najbardziej prawdopodobny harmonogram pracy; może on ulec zmianie w związku z ciągłym roz-

wojem rynku energii elektrycznej.
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– do godziny 9:30

∗ wykonanie wstępnej prognozy zapotrzebowania na energię na dobę n,

∗ wykonanie prognozy cen na rynku dnia następnego na dobę n,

– po godzinie 10:30

∗ rozpoczęcie zawierania transakcji na dobę n,

• doba n− 1 przed dniem dostawy

– do godziny 7:00

∗ wykonanie ostatecznej prognozy zapotrzebowania na energię na dobę n,

– od godziny 7:00 do 8:30

∗ zawieranie transakcji na rynku kontraktowym SPOT lub/i elektronicznych
platformach obrotu na dobę n,

∗ złożenie zlecenia na rynku dnia następnego giełdy energii na dobę n,

– od godziny 8:30 do 11:00

∗ zawieranie transakcji na rynku kontraktowym SPOT lub/i elektronicznych
platformach obrotu na dobę n po uwzględnieniu wyników sesji giełdy ,

– do godziny 11:00

∗ zgłoszenie planów dostaw energii do operatora sieci przesyłowej oznacza-
jące także zamknięcie zawierania transakcji na dzień dostawy n,

– dzień dostawy - doba n

∗ bilansowanie (zakupu lub/i sprzedaż energii) portfela kontraktów w czasie
rzeczywistym przez operatora sieci przesyłowej.

Właściwie na każdym z wymienionych etapów pracy maklera może być wykonana opty-
malizacja portfela dla kryterium minimum ryzyka i maksimum przychodu (6.49). Podobnie
można powiedzieć o samej ocenie ryzyka poszczególnych kontraktów jak i całego portfela
kontraktów. W przypadku gdy zarząd przedsiębiorstwa ustala pewnien dopuszczalny po-
ziom ryzyka makler musi mierzyć ryzyko portfela i wykorzystywać techniki, które to ry-
zyko zmniejszą. Identyfikacja, ocena, pomiar i zarządzanie ryzykiem jest tematem dalszych
rozważań.

6.2.3 Ryzyko na rynku energii elektrycznej w literaturze

Obecnie nie ma wielu opracowań dotyczących ryzyka na rynku energetycznym. Wynika to
z tego, że konkurencyjne rynki energii elektrycznej są ciągle na etapie wczesnego rozwoju i
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zjawiska ekonomiczne na nich zachodzące wymagają analizy. Podejmowane są próby prze-
niesienia do energetyki metod oceny ryzyka stosowanych na rynkach finansowych, czego
przykładem są książki [120, 175] wydane w języku polskim. W literaturze branżowej znaj-
dują się artykuły o przeprowadzonych badaniach ryzyka, ale tylko dla wytwórcy energii elek-
trycznej [33, 43, 49]. Według pracy [43] światową literaturę na temat oceny ryzyka w ener-
getyce można podzielić na następujące kategorie: ogólne zagadnienia oceny ryzyka, ana-
liza decyzji dostawców energii, prognozowanie cen energii, techniki zabezpieczania przed
ryzykiem, planowanie surowcami, analiza rynku, doświadczenia operacyjne na rynku. W
pracy zaprezentowano zastosowanie finansowych miar ryzyka takich jak wartość narażona
na ryzyko (VaR), warunkowa wartość narażona na ryzyko (CVaR) dla wytwórcy energii
elektrycznej oraz techniki zabezpieczenia wytwórcy przed ryzykiem. Problemy decyzyjne
w warunkach ryzyka wytwórcy energii elektrycznej na polskim rynku energii elektrycznej
były szczegółowo rozważane w rozprawie doktorskiej [186]. W pracy [33] rozważany jest
zbiór efektywnych portfeli4 wytwórcy energii dla składowych: produkcja energii za pomocą
turbiny gazowej, sprzedaż energii na rynku spot oraz obrót kontraktami futures. Autorzy
rozważają minimalizację ryzyka mierzonego jako wariancja portfela poprzez sprzedaż kon-
traktów futures, a także analizują metody zabezpieczania portfela. Interesujące opracowanie
procesów ekonomicznych wytwórcy dla rynku energii zawiera praca [49], gdzie omówiono
planowanie obrotu energią przez wytwórcę w kontekście krótko- , średnio- i długotermino-
wym. Krótkoterminowe planowanie produkcji obejmuje okres do jednego miesiąca; modelo-
wane jest za pomocą drzewa decyzyjnego i poszukiwania optymalnej ścieżki na nim. Ryzyko
planowania średnioterminowego w horyzoncie do jednego roku mierzono za pomocą miary
VaR, miary EaR5 i CVaR; przedstawiono zbiór efektywnych portfeli. Autorzy zauważają, że
w horyzoncie długoterminowym (więcej niż jeden roku) planowanie i ocena ryzyka nie jest
uprawnione, ponieważ rynki energii elektrycznej nie są wystarczająco rozwinięte.

6.3 Identyfikacja i ocena ryzyka

6.3.1 Przegląd istniejących metod

Identyfikacja i ocena ryzyka mogą i powinne być wykonywane zdefiniowanymi, powtarzal-
nymi procedurami, ponieważ takie podejście może zagwarantować osiągniecie pewnego po-
ziomu rozpoznania ryzyka w procesach gospodarczych przedsiębiorstwa. Jedną z proce-
dur identyfikacji i oceny ryzyka jest katalog zagrożeń, który polega na powiązaniu funkcji
zarządzania przedsiębiorstwem z czynnikami zagrożeń. Katalog jest tworzony poprzez ze-
branie i odpowiednie uporządkowanie informacji posiadanych przez zarząd i pracowników
przedsiębiorstwa. Innym podejściem jest metoda punktowa, która polega na wyrażeniu
wskaźników finansowych przedsiębiorstwa za pomocą wartości punktowych oraz przypo-

4W literaturze występuje pod pojęciem: efficient frontier (ang.).
5Earning at Risk (ang.) - zysk narażony na ryzyko.
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rządkowania im klas ryzyka. Przedziałom wartości wybranych wskaźników finansowych
przyporządkowane są odpowiednie wartości punktowe. Z kolei przedziałom wartości punk-
towych przypisuje się odpowiednie klasy ryzyka. Podstawową zaletą metody punktowej
jest prostota, obliczalność i dostępność danych potrzebnych do obliczeń. Natomiast jako
główne wady wymienia się umowność wyróżnionych wskaźników i doboru przedziałów
wartości wskaźników oraz konieczność każdorazowego dostosowywania zestawu wskaźni-
ków do danej branży. Wskaźniki punktowe można zastąpić odpowiednią metryką ryzyka.
Metoda ta polega na tym, że dokonuje się identyfikacji czynników ryzyka i przypisuje się im
odpowiednie miary liczbowe. Następnie wykonuje się sumowanie wszystkich miar i takim
wartościom sumarycznym przyporządkowuje się odpowiednie metryki typu „małe“, „śred-
nie“, „duże“ ryzyko. Jest to klasyfikacja ryzyka ze względu na zdefiniowane metryki. Sto-
sowanie metryki ryzyka jest wygodne, ale ograniczone do charakterystycznych projektów.
Metoda wskaźnikowa polega na przyporządkowaniu poszczególnym wskaźnikom rodza-
jów ryzyka, np. powiązanie wskaźnika kapitału z ryzykiem kapitału. W celu dokonania
poprawnej oceny ryzyka należy odnosić wartości wskaźników do wartości wzorcowych. W
przypadku braku możliwości wyrażenia ryzyka za pomocą liczb można zastosować metodę
opisową. Polega ona na opisowym wyrażeniu ryzyka danej działalności gospodarczej. Me-
toda ta charakteryzuje się prostotą, jednakże jakość oceny ryzyka metodą opisową zależy
od przyjętych kryteriów różnicujących oraz od intuicji i wiedzy analityka. Podobnym po-
dejściem jest analiza najsłabszych ogniw, która polega na zlokalizowaniu obszarów dzia-
łalności gospodarczej, gdzie mogą wystąpić najdotkliwsze straty. Lokalizacja obszarów jest
ściśle zdeterminowana zakresem działalności. Na szczególną uwagę zasługuje procedura
analizy wrażliwości, która polega na obserwacji i badaniu wpływu zmiennych wejściowych
na zamienne wyjściowe odpowiedniego modelu ekonomicznego. Jako miary wrażliwości
stosuje się wskaźnik wrażliwości, który określa siłę reakcji zmiennej wyjściowej na zmiany
zmiennej wejściowej [128].

Interesującą metodą oceny ryzyka jest drzewo zdarzeń i drzewo błędów [104], gdzie sza-
cowane ryzyka są dekomponowane na mniejsze ryzyka w węzłach drzew. Drzewo zdarzeń
przedstawia w sposób graficzny przyczyny i skutki w badanym problemie / zjawisku. Korzeń
drzewa jest pewnym zdarzeniem inicjującym, po którym następuje ciąg zdarzeń następują-
cych (liście) z możliwymi rozgałęzieniami reprezentującymi wariantowość zdarzeń. Praw-
dopodobieństwo wybranego skutku (węzła drzewa) jest iloczynem poszczególnych praw-
dopodobieństw węzłów od korzenia do badanego węzła. Drzewo błędów budowane jest
w odwrotnym kierunku: od skutku i do wszystkich możliwych kombinacji przyczyn. Oba
drzewa stosuje się do analizy ilościowej i jakościowej w celu orientacji o zakresie ryzyka i
sytuacji, w których ono występuje. Należy pamiętać, że metoda wymaga znajomości praw-
dopodobieństw poszczególnych zdarzeń (węzłów). Problemem jest wyznaczenie prawdo-
podobieństw zdarzeń elementarnych, a należy pamiętać, że prawdopodobieństwa mogą być
także warunkowe jeżeli zdarzenia nie będą rozłączne. Prawdopodobieństwa zdarzeń można
uzyskać na podstawie:
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• danych statystycznych lub danych ogólnych gromadzonych przez organizacje (jeżeli
są to zdarzenia rzadkie, to nie ma możliwości pozyskania danych statystycznych);

• szacowania przez eksperta (może być niemiarodajne);

• metody delfickiej - zbierane są dane szacunkowe oceny ekspertów, a następnie dane to
są uśrednianie i rozsyłane ekspertom ponownie z pytaniem czy podtrzymują ocenę.

Metoda drzewa decyzyjnego lub inaczej drzewa zdarzeń [104] służy do analizy ryzyka i
budowania scenariuszy - procedur postępowania, które pozwoli uniknąć ryzyka lub je zre-
dukować.

6.3.2 Kalalog zagrożeń występujących na rynku energii elektrycznej

Katalog zagrożeń posłuży do systematycznej identyfikacji czynników ryzyka występujących
podczas planowania obrotem procesów gospodarczych w wymienionych trzech perspekty-
wach planowania (rozdział 6.2.2). W tabeli na następnej stronie przedstawiono katalog za-
grożeń, który zawiera wyszczególnione procesy gospodarcze występujące u podmiotu zaj-
mującego się obrotem energią elektryczną. Każdemu procesowi przyporządkowano czyn-
niki ryzyka oraz dokonano ich klasyfikacji, przypisując im klasy ryzyka opisane w rozdziale
6.1.3. Oprócz wymienionych zagrożeń w tabeli 6.1, każde przedsiębiorstwo na polskim
rynku energetycznym jest narażone na ryzyko prawne i regulacyjne, które jest zawiązane z
odpowienimi zapisami prawa i rozporządzeniami definiującymi reguły działania rynku ener-
getycznego. W stabilnej gospodarce rynkowej państwa demokratycznego takie ryzyko wła-
ściwie nie istnieje. Jednak Polska jest krajem, gdzie scena polityczna nie jest całkowicie sta-
bilna, a gospodarka jest zaliczana do tzw. rynków wschodzących. Dlatego przedsiębiorstwo
planując długoterminowe inwestycje powinno wziąść pod uwagę tego typu niebezpieczeń-
stwa, chociaż są one obecnie na bardzo niskim poziomie. W przypadku, gdy przedsiębior-
stwo korzysta z kredytów na finansowanie swojej działalności, to jest oczywiście narażone
na ryzyko kredytowe.

Proces gospodarczy Czynniki ryzyka Klasa ryzyka

Prognozowanie

zapotrzebowania na

energię elektryczną

Niedokładność prognozy powodująca błędne decyzje dotyczące
planów zakupu i sprzedaży energii, a wynikająca z:

• niedokładności modelu;

• niestacjonarności procesu stochastycznego;

• niedokładności prognoz czynników pogodowych w

przypadku modelu przyczynowego.

Ryzyko rynkowe

wolumenu
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Proces gospodarczy Czynniki ryzyka Klasa ryzyka

Analiza rynków i
prognozowanie cen

Błędy przy ocenie sytuacji rynkowej (trendów cen, kierunku
zmian cen) oraz niedokładność prognozy cen wynikająca z:

• niedokładności modelu;

• niestabilności rynków (niestacjonarność procesu
stochastycznego).

Ryzyko rynkowe
ceny

Negocjacja
kontraktów
terminowych

Ocena wiarygodności partnera handlowego.
Brak odpowiednich zabezpieczeń w umowie.

Ryzyko
niedotrzymania
warunków umowy

Konstrukcja /
optymalizacja
portfela kontraktów

Przyjęcie zbyt agersywnej lub zbyt pasywnej strategii.
Wybór rynku tzn. decyzja o procentowym udziale energii z
danego rynku w portfelu kontraktów.

Ryzyko rynkowe
ceny

Obrót na rynku dnia
następnego giełdy
energii elektrycznej

Nagłe skoki ceny związane z niespodziewanymi, dużymi
zleceniami na giełdzie.
Nie zwarcie transakcji ze względu na:

• awarię systemu komputerowego;

• zaproponowanie ceny niższej od ceny sesji giełdy dla
zlecenia sprzedaży lub wyższej od ceny sesji giełdy dla
zlecenia zakupu;

• brak ofert przeciwnych do składanego zlecenia;

• brak zdeponowanych zabezpieczeń finansowych dla
składanych zleceń.

Ryzyko rynkowe
ceny;
Ryzyko płynności
rynku;
Ryzyko operacyjne -
systemów
operacyjnych.

Zgłaszanie planów
dostaw do Operatora
Sieci Przesyłowej

Awaria systemu komputerowego.
Odrzucenie planu dostaw energii lub przyjęcie ze zmianami ze
względu na:

• ograniczenia systemowe sieci;

• niezgodność zgłoszenia drugiej strony transakcji.

Ryzyko operacyjne -
systemów
operacyjnych

Rozliczenia
transakcji

Błędne naliczenie należności lub/i zobowiązań lub całkowity
brak ich kontroli i wymagalności.

Ryzyko operacyjne -
płynności

Tabela 6.1: Katalog zagrożeń w planowaniu obrotem energią elektryczną.

6.3.3 Opisowa ocena ryzyka podmiotu rynku energii elektrycznej

Sklasyfikowane źródła i obszary ryzyka (tabela 6.1) należy poddać ocenie, która zostanie wy-
konana opisowo według propozycji zawartej w pracy [128]. Jest to ocena arbitralna, w której
poszczególnym czynnikom ryzyka są przyporządkowane odpowiednie poziomy ryzyka ta-
kie jak: „ryzyko małe“, „ryzyko umiarkowane“, „ryzyko średnie“, „ryzyko duże“, „ryzyko
bardzo duże“. Poziomy ryzyka odnoszą się wyłącznie do ryzyka rynkowego ceny, ponieważ
charakter rynku energii elektrycznej powoduje, że prawie każda klasa ryzyka wymieniona
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w katalogu zagrożeń (tabela 6.1) sprowadza się do ryzyka ceny. Ryzyka wolumenu, niedo-
trzymania warunków umowy, płynności rynku i systemów operacyjnych mówią, że istnieje
niebezpieczeństwo nie uzyskania określonej ilości energii w transakcji lub całkowitego nie
zawarcia transakcji. Jeżeli rozważa się pośrednika w obrocie energią to należy zauważyć, że
jego portfel kontraktów zostanie zbilansowany w czasie rzeczywistym przez Operatora Sieci
Przesyłowej i zostanie sprzedana lub kupiona energia z rynku bilansującego. Problemem
jest cena tej energii, która zawsze jest niekorzystna dla pośrednika posiadającego niezbilan-
sowany portfel, dlatego mówimy o ryzyku rynkowym ceny.

Czynnik ryzyka Poziom
ryzyka

Uzasadnienie

Niedokładność prognozy
zapotrzebowania na energię

elektryczną.

małe Można skutecznie prognozować zapotrzebowanie na
energię, o czym świadczy system prognozowania
przedstawiony w rozdziale 5.

Błędne przewidywania cen
energii na poszczególnych

rynkach.

umiarkowane
lub średnie

Prognozowanie cen energii jest trudne i może być
niedokładne ze względu na brak pełnej informacji o
cenach na rynku np. bilateralnym. Wykonane
doświadczenia modelowania cen na rynku giełdowym
(rozdział 5) wskazują, że uzyskane prognozy mogą być
wskaźnikiem do decyzji, ale obarczonym pewnym
ryzykiem.

Agresywna strategia na
rynku - opieranie się na

krótkoterminowych
kontraktach.

duże lub
bardzo duże

Opieranie się na kontraktach krótkoterminowych
zdecydowanie zwiększa ryzyko portfela, ponieważ
obserwuje się wzrost zmienności cen kontraktów wraz
ze zmniejszaniem się długości kontraktu i terminu jego
realizacji.

Tabela 6.2: Opisowa ocena ryzyka rynkowego ceny dla wybranych czynników ryzyka.

6.4 Pomiary ryzyka

Jak już rozważano w modelu ryzyka (rozdział 6.1.4), pomiar ryzyka jest procesem, w którym
mierzone jest ryzyko za pomocą odpowiedniej miary po uprzednim wyodrębnieniu odpo-
wiednich danych z informacji gospodarczych w procesach identyfikacji i oceny ryzyka. W
niniejszym rozdziale zostaną przedstawione i omówione miary ryzyka, a także zastosowanie
niektórych z nich w energetyce.

6.4.1 Proste miary statystyczne

Znane powszechnie miary statystyczne takie jak: średnia, rozstęp, odchylenie standardowe
nie są miarami ryzyka, ale mogą być stosowane jako pożyteczne wskaźniki w jego ocenie.
Średnią statystyczną x wylicza się na pełnym zbiorze danych charakteryzującym zmienną
losową i może być ona wykorzystywana w dalszych obliczeniach innych wskaźników. Nie-
wątpliwą zaletą tego wskaźnika jest łatwość i prostota obliczeń, ale wadą jest możliwość
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wprowadzenia w błąd, gdy niektóre realizacje zmiennej losowej „zdecydowanie odbiegają“
od innych [128] (średnia zaciera takie informacje). Miarą, która może być naturalnym uzu-
pełnieniem średniej statystycznej jest rozstęp, ponieważ pokazuje maksymalne wahania re-
alizacji zmiennej losowej, które właśnie pomija średnia statystyczna. Rozstęp jest miarą
zmienności, którą definiuje się jako różnica pomiędzy największym i najmniejszym wyni-
kiem (realizacją zmiennej losowej):

R = xmax − xmin (6.4)

Należy pamiętać, że jest to jedna z najprostszych miar zmienności, która operując tylko na
skrajnych wartościach pomija rzeczywistą dyspersję pomiędzy elementami badanego zbioru
i powinna być używana tylko przy wstępnej analizie. Jej oczywistymi zaletami jest prostota
logiczna i obliczeniowa [128]. W celu zmierzenia średniego odchylenia stopnia rozproszenia
zbiorowości od wartości średniej należy zastosować odchylenie średnie, które jest wyrażone
zależnością:

D =
|∑n

i=1 (xi − x)|
n

(6.5)

Natomiast odchylenie średniokwadratowe jest wyrażone jako pierwiastek z odchyleń od
średniej x i jest wyrażone wzorem [128]:

d =
1

n

√√√√
n∑

i=1

(xi − x)2 (6.6)

Odchylenie standardowe mierzy rozrzut wartości (realizacji) zmiennej losowej wokół war-
tości oczekiwanej. Wyznacza się je ze wszystkich elementów zbioru i im bardziej zbiór jest
zróżnicowany tym odchylenie standardowe jest większe. Nieobciążony estymator odchyle-
nia standadowego obliczany z próby o liczności n ma postać [30]:

SD =

√∑n
i=1 (xi − x)2

(n− 1)
(6.7)

Rozkład normalny pełni bardzo ważną rolę w statystyce i analizie ryzyka, ponieważ wiele
zjawisk podlega prawom rozkładu normalnego lub podobnego do niego. Krzywa rozkładu
normalnego, zwana także rozkładem Gaussa, jest wyrażona wzorem :

fx,δ(x) =
1

σ
√

2π
e−(x−x) 1

2σ2 (6.8)

Kształt krzywej zależy od wartości średniej x oraz odchylenia standardowego σ. Znajomość
rozkładu normalnego jest użyteczna dla potrzeb oceny i zarządzania ryzykiem [128] o czym
będzie mowa w dalszych częściach pracy.
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Nierówność Czybyszewa wyrażona wzorem:

P
(∣∣X −X

∣∣ ≥ a
) ≤ σ2(x)

a2
(6.9)

mówi o tym, że prawdopodobieństwo odchylenia się zmiennej losowej od swej średniej war-
tości o więcej niż a jest mniejsze niż wariancja podzielona przez a2 [128]. Nierówność
Czybyszewa stanowi podstawę reguły trzech sigm, która mówi, że dane zdarzenie losowe
jest mało prawdopodobne jeżeli jego odchylenie od pewnej zmiennnej losowej wynosi wię-
cej niż trzy odchylenia standardowe (zmienna losowa może mieć dowolny rozkład) [128].
Nierówność Czybyszawa przybiera postać :

P
(∣∣X −X

∣∣ ≥ 3σ
) ≤ 1

9
(6.10)

Odchylenie standardowe i rozkład normalny spełnia regułę trzech sigm. Reguła trzech sigm
mówi o tym, że w przypadku rozkładu normalnego lub zbliżonego do niego 31.73% wy-
ników (realizacji zmiennej losowej) różni się od od średniej arytmetycznej o więcej niż
+/− SD (odchylenie standartowe wyznaczane z próby 6.7), tylko 5% wykracza poza prze-
dział

(
X − 2σ, X + 2σ

)
a tylko 3% wykracza poza przedział

(
X − 3σ, X + 3σ

)
. Nierów-

ność czybyszewa można rozpisać na trzy następujące równania [128]:

P
(∣∣X −X

∣∣ ≥ σ
) ≤ 0.371 (6.11)

P
(∣∣X −X

∣∣ ≥ 2σ
) ≤ 0.045 (6.12)

P
(∣∣X −X

∣∣ ≥ 3σ
) ≤ 0.0026 (6.13)

Reguła trzech sigm jest wykorzystywana w definicji miary VaR o czym jest mowa w roz-
dziale 6.4.3.

6.4.2 Wariancja jako miara ryzyka

Informację o stopniu rozproszenia zbioru danych uzyskuje się za pomocą pomiaru warian-
cji (4.6). Im większa wariancja, tym rozproszenie zbioru jest większe [128]. Pomiar ryzyka
portfela za pomocą wariancji lub odchylenia standardowego został zaprezentowany w pracy
Markovitza [116], która należy do fundamentalnych opracowań w zakresie teorii portfela.
Jeżeli rozkład zwrotów z portfela jest symetryczny według średniej, to minimalizacja wa-
riancji (ryzyka) jest równoznaczna minimalizacji semi-wariancji definiowanej jako [106]:

semiV ar =
∑

Ri<E[R]

pi(Ri − E[R])2 (6.14)

gdzie Ri jest jednym z z elementów rozkładu zwrotu z portfela, pi jest prawdopodobień-
stwem przypadającym na Ri, E[R] jest oczekiwaną średnią zwrotu. Semiwariancja jest to
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miara ryzka wyrażona jako średnia kwadratów odchyleń zysków poniżej średniej rozkładu.
Zastosowanie semiwarinacji jako miary ryzyka jest zasadne z tego względu, że wariancja
prowadzi do błędnej oceny zachowań inwestorów, ponieważ postrzegają oni ryzyko na pod-
stawie tylko jej dolnej części rozkładów zysków. Ponadto warinacja daje błędne oszacowa-
nia (będą zawyżone lub zaniżone) ryzyka jeżeli rozkład nie jest symetryczny. Autorzy pracy
[106] wprowadzają pojęcie semiwariancji docelowej TS (ang: tagret semivar):

TS =
∑
Ri<τ

pi(τ −Ri)
2 (6.15)

w której jest określony docelowy i subiektywny próg τ poniżej którego inwestor uważa in-
westycję za zbyt ryzykowna. Miara ta jest nazywana miarą dolnego ryzyka, a jej uogólnienie
nazywane jest DSR6[106]:

DSR(τ) =
∑
Ri<τ

pi(τ −Ri)
q (6.16)

gdzie parametr q przyjmuje następujące wartości:

q = 0 - DSR pokazuje prawdopodobieństwo zrealizowania zwrotu poniżej docelowego po-
ziomu;

q = 1 - DSR pokazuje oczekiwaną wartość zysków poniżej docelowego poziomu;

q = 2 - DSR jest semiwariancją docelową;

q > 2 - DSR dołącza do zysków poniżej poziomu docelowego wagi; im wyższy jest parametr
tym większą niechęć czuje inwestor do dolnego ryzyka.

6.4.3 Miara VaR

Miara VaR (ang.: Value at Risk - wartość narażona na ryzyko) jest miarą statystyczną służącą
do pomiaru ryzyka rynkowego. Jest także metodą zarządzania ryzykiem stosowaną często
w połączeniu z metodą testowania napięć. Metoda pozwala na wyznaczenie największej
oczekiwanej straty w określonym horyzoncie czasu przy założeniu normalnych warunków
rynkowych. Charakteryzują ja dwa parametry, które są dobierane arbitralnie: horyzont czasu
dla którego jest szacowany VaR oraz poziom prawdopodobieństwa [100].

Definicja

Wartość narażoną na ryzyko (VaR) definiuje się jako maksymalną wartość straty, która może
wystąpić na pojedyńczym instrumencie finasowym lub całym tych portfelu instrumentów
przy przyjętym poziomie ufności i okresie na jaki wyznacza się VaR [30]. Źródłem ryzyka

6Down Side Risk (ang.).
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jest zmienność cen (nie zakłada się niedostępności towaru na rynku), więc jest to miara
ryzyka rynkowego ceny. Najczęściej przyjmowanym horyzontem czasu jest jeden dzień.
Okres ten jest nazywany czasem przetrzymania portfela. Wraz ze wzrostem długości okresu
przetrzymania rośnie wartość VaR. Poziom ufności najczęściej wynosi 95% co oznacza,
że przez średnio 5% czasu z okresu przetrzymania należy oczekiwać straty większej niż
wartość określona przez VaR. Jeżeli przyjmie się 20-dniowy okres przetrzymania, to przy
poziomie ufności równym 95%, strata może wystąpić w jednym z 20 dni. Przy tak przyjętym
okresie przetrzymania i poziomie ufności mówi się, że VaR jest największą możliwą kwotą
pieniedzy jaką można stracić na danym portfelu w ciągu 24 godzin z 95% pewnością. Należy
zuważyć, że z 5% pewnością straty mogą być większe niż kwota wyznaczona przez VaR
[30]. Wartość VaR jest wyznaczana następującymi metodami: wariancyjno - kowariancyjną,
historycznej symulacji, Monte Carlo.

Metoda wariancyjno - kowariancyjna wyznaczania VaR

Potencjalną stratę w ciągu jednego dnia dla jednej pozycji (jednego instrumentu) wyznacza
się następująco [30]:

V aR = σ · Pw (6.17)

gdzie: σ - zmienność (wahania) cen pozycji; Pw- wartość pozycji. Wyznaczenie VaR me-
todą wariancyjno - kowariancyjną wymaga określenia trzech parametrów: poziomu ufności,
okresu przetrzymania oraz dywersyfikacji portfela. Ponadto zakłada się, że zmienność cen
na rynku ma rozkład normalny. Takie założenie pozwala na zastosowanie do opisu zmienno-
ści ceny odchylenia standardowego. Przyjmuje się, że zmienność czyli zmiana procentowa
odpowiada [30]:

• odległości nie większej niż jedno odchylenie standardowe - co oznacza, że 68% wszyst-
kich zmian modułu cen (dodatnich i ujemnych) nie przekracza zmienności jednego
odchylenia standardowego;

• odległości nie większej niż 1,65 odchylenia standardowego - co oznacza, że 90%
wszystkich zmian modułu cen (dodatnich lub ujemnych) lub 95% zmian w dół (spadek
ceny) i 95% zmiany w górę (wzrostu ceny) nie przekroczy zmienności 1,65 odchylenia
standardowego - inaczej mówiąc tylko 5% zmian cen w górę i 5% zmian cen w dół
będzie przekraczało granicę 1.65 · σ.

Stąd wynika, że aby policzyć wielkość straty i mieć 95% pewność, że w przeciągu 24 go-
dzin nie wystąpi strata większa od wyliczonej, należy zmodyfikować równanie (6.17) na
wyznaczenie VaR [30]:

V aR = k · σ · Pw (6.18)
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gdzie k jest parametrem określającym poziom ufności i w tym przypadku k = 1.65.

Drugim parametrem, który ma wpływ na VaR jest okres przetrzymania. Wartość VaR rośnie
proporcjonalnie do pierwiastka kwadratowego z okresu przetrzymania. Zatem wzór na wy-
znaczenie VaR (6.17, 6.18) powinien uwzględniać długość okresu przetrzymania Tp na jaki
jest wyznaczana wartość narażona na ryzyko [30]:

V aR =
√

Tp · k · σ · Pw (6.19)

Trzecim elementem występującym podczas obliczania VaR to dywersyfikacja portfela. Re-
dukcję ryzyka portfela uzyskuje się poprzez trzymanie w nim składników o różnych kie-
runkach zmian cen. Rozważając portfel składający się z dwóch instrumentów zauważa się,
że jeżeli zmiany ceny dwóch składników są zgodne, to korelacja pomiędzy tymi składni-
kami portfela wynosi 1, a w przeciwnym wypadku wynosi -1, ale występują także wartości
pośrednie pomiędzy -1 i 1. Z tego wynika, że VaR policzona dla 2 składników może być
mniejsze niż dla każdego z osobna. Wtedy mówi się, że występuje efekt dywersyfikacji
portfela, ponieważ rozkłady zmienności dwóch aktywów portfela zmieniają się w rozkład
zmienności portfela, co można wyrazić zależnością [30]:

σp =
√

ρ2
A · σ2

A + ρ2
B · σ2

B + 2 · ρA · ρB · ρAB · σA · σB (6.20)

gdzie: σP - wskaźnik zmienności portfela; ρA, ρB - udział instrumentów A i B w portfelu;
σA, σB - wskaźniki zmienności instrumentów A i B; ρAB - współczynnik korelacji pomiędzy
instrumentami A i B. W praktyce liczy się VaR dla większej ilości instrumentów wchodzą-
cych skład portfela. Stosowana jest prosta reguła macierzowa do wyznaczenia VaR metodą
kowariancyjną [30]:

V aRp =
√

VaRT ·C ·VaR (6.21)

gdzie: V aRP - wartość narażona na ryzyko obliczona dla całego portfela; VaR - wektor,
którego elementami są VaR dla każdego instrumentu portfela (6.19); C - macierz korelacji
pomiędzy instrumentami.

Z powyższego wywodu wynika, że obliczenia VaR metodą kowariancji są uzależnione od
trzech czynników: zmienności cen, okresu przetrzymania, korelacji pomiędzy instrumen-
tami portfela. Główną zaletą stosowania metody kowariancyjnej (6.21) do wyznaczania VaR
jest prostota, szybkość i łatwość obliczeń. Natomiast wadą jest założenie, że zmiany cen
podlegają rozkładowi normalnemu co nie zawsze musi być prawdą w rzeczywistym świecie.
W przypadku występowania skoków cen poszczególnych instrumentów portfela stosuje się
metodę testowania napięć jako uzupełnienie metody VaR [30].
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Metoda historycznej symulacji

Metoda historycznej symulacji nie bazuje na modelu lecz analizuje portfel w danej chwili
i dokonuje wielokrotnego przeszacowania portfela z użyciem różnych historycznych cen
instrumentów portfela (stąd nazwa metoda symulacji historycznej). W praktyce obliczenie
VAR składa się następujących etapów [30]:

1. Utworzenie szeregów procentowych zmian cen4cj z historii cen dla każdego j−tego

składnika portfela
4cj = {4cj

t−1, 4cj
t−1, ..., 4cj

t−T} (6.22)

gdzie T jest maksymalnym zagłębieniem w historię cen; zmiana cen jest wyznaczana
jako 4cj

t = cj
t−1 − cj

t .

2. Wyznaczenie zmian wartości (w pieniądzach) portfela z zastosowaniem zmian cen
wyznaczonych w pkt.1; może to być suma iloczynów zmiany ceny i bieżącej wartości
pozycji P j portfela ∧

t=1,2,...,T

Vt =
∑

j

(4cj
t · P j) (6.23)

3. Uporządkowanie rosnąco wartości portfela uzyskane w wyniku historycznej symulacji
(pkt.2) i odpowiednie przypisanie im poziomów ufności od 100% do 0%, tzn. naj-
mniejszej wartości zmiany portfela przypisywany jest maksymalny poziom ufności, a
wartości największej poziom minimalny.

4. Wyznaczenie VaR portfela, która jest wyznaczana jako percentyl odpowiadający wy-
maganemu poziomowi ufności.

Głównymi zaletami metody jest to, że uwzględnia wpływ opcji na portfel oraz, że lepiej niż
metoda kowariancji, odzwierciadla rzeczywiste zachowanie rynku, ponieważ nie zakłada
normalnego rozkładu cen i wychwytuje tzw. „grube ogony“ w rozkładach cen instrumentów
portfela. Cecha ta powoduje, że VaR wyliczona metodą historycznej symulacji jest zazwy-
czaj większa niż wyliczona metodą kowariancji. Poważną i często napotykaną trudnością w
zastosowaniu tej metody wyznaczania VaR jest brak danych historycznych dla nowych in-
strumentów w portfelu. Najważniejszym parametrem tej metody jest długość szeregów cza-
sowych jakie są używane do rewaloryzacji portfela tzn. wyznaczenia wartości jego zmian.
Trudność polega na doborze długości historii tak, aby przeszłość była odpowiednio repre-
zentowana. W praktyce banków do historycznej symulacji brane są okresy 100 dniowe, 3
letnie lub dłuższe. Zdarza się, że brakuje historycznych danych o zmianach cen pewnych
aktywów. Problem ten jest rozwiązywany przez użycie szeregu zmian cen innych aktywów
o podobnych cechach lub poprzez zastosowanie metody symulacji Monte Carlo (patrz na-
stępny paragraf), która odtwarza brakujący szereg tworząc historię zmian cen [30].
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Metoda Monte Carlo

Wyznaczanie VaR metodą Monte Carlo polega na przeprowadzeniu symulacji wszystkich
wszystkich czynników ryzyka dla każdej badanej chwili czasu i dla wybranego modelu sto-
chastycznego. Wynikiem wielokrotnej symulacji jest rozkład wartości analizowanego port-
fela, z którego jest odczytywana wartość narażona na ryzyko. Metoda Monte Carlo uważana
jest za najdokładniejszą z metod wyznaczania VaR [100]. Algorytm wyznaczania VaR me-
todą Monte Carlo jest następujący [30]:

1. Wygenerowanie sztucznych zmian cen dla każdego j − tego instrumentu portfela w
oparciu o losowy zestaw liczb o rozkładzie normalnym; otrzymany szereg może być
pomnożony przez odchylenie standardowe j− tego instrumentu, aby posiadać tę samą
zmienność co rozważany instrument.

2. Wyznaczenie skorelowanych zmian cen:

(a) Obliczana jest macierz korelacji cen (jxj) wszystkich instrumentów portfela wy-
znaczonych w pkt 1. Macierz korelacji nie może być sprzeczna tzn. nie może
dawać ujemnych wartości własnych. Macierz korelacji jest dodatnio określona
jeżeli spełnia warunek:

VaRT ·C ·VaR = V ≥ 0 (6.24)

gdzie składowe nierówności są takie same jak w równaniu (6.21) podczas wyli-
czenia VaR metodą kowariancji. Macierz korelacji będzie utworzona prawidłowo
jeżeli historia zmian cen instrumentów spełnia warunki:

i. dane są kompletne, tzn. istnieją dane dla wszystkich dni;

ii. posiadana jest taka sam ilość próbek (dni) dla wszystkich czynników ryzyka;

iii. posiadane jest więcej próbek (dni) niż liczba czynników ryzyka w macierzy
korelacji;

iv. zsynchronizowane są czasy próbkowania ceny aktywów, tzn. ceny aktywów
były rejestrowane w tym samym czasie (to jest najczęstsze źródło błędów).

Niemiej jednak jeżeli wartości ujemne wystąpią, to pozbywa się ich poprzez
„czyszczenie“ macierzy korelacji; odpowiedni algorytm przedstawiono w pracy
[30].

(b) Wyznaczane są wektory własne i wartości własne macierzy korelacji; opisują
one przesuwanie się względem siebie grup czynników ryzyka na podstawie cen.
Wartości własne macierzy korelacji znajduje się rozwiązując równanie:

det(C− λ · I) = 0 (6.25)
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gdzie: C - macierz korelacji (jxj); λ - wartości własne; I - macierz jednostkowa
(jxj). Natomiast wektory własne są wyliczane poprzez rozwiązanie równania:

(C− λj · I) · νj = 0 (6.26)

gdzie: νj - wektor własny wartości własnej j-tego instrumentu. Jeżeli wyliczone
wartości własne są ujemne to oznacza, że macierz korelacji jest wadliwa lub
sprzeczna, a to będzie skutkować błędnym wynikiem VaR. Takie sytuacje wystę-
pują w przypadku błędnych pomiarów korelacji o czym była mowa w punkcie
poprzednim.

3. Utworzenie skorelowanych szeregów cen; szeregi tworzone są dla każdego instru-
mentu portfela według równania :

xk =
z∑
j

√
λj · x∗k · νkj · σk (6.27)

gdzie: j, k - indeksy instrumentów należącego do portfela; xk - skorelowana losowa
zmiana ceny dla instrumentu k o rozkładzie normalnym i współczynniku zmienności
dla tego instrumentu; λj - wartość własna dla j-tego instrumentu; x∗k- zmiana losowa
ceny z szeregu o rozkładzie normalnym; νkj - k-ty element wektora własnego dla j-
tego instrumentu; σk - współczynnik zmienności k-tego instrumentu.

4. Wygenerowanie zmian portfela i uporządkowanie ich tak, jak w metodzie symulacji
historycznej; wyznaczenie VaR portfela, która jest wyznaczana jako percentyl odpo-
wiadający wymaganemu poziomowi ufności.

Niewątpliwą zaletą metody Monte Carlo jest to, że tworzona jest bardzo duża ilość scena-
riuszy, a więc metoda umożliwia włączenie scenariuszy przynoszących straty do rozkładu
zmian wartości portfela. Metoda jest preferowana ze względu na odpowiednie uwzględnia-
nie opcji. Do jej wad należy zaliczyć założenie, że zamiany cen aktywów mają rozkład
normalny. Należy każdorazowo badać czy to założenie jest prawdziwe [30].

Wady i zalety metody VaR a metoda testowania napięć

Niewątpliwą zaletą metody pomiaru ryzyka VaR jest możliwość zastosowania jej do do
wszystkich produktów występujących na rynku. Jest to znormalizowana, standardowa miara
ryzyka pozwalająca na porównanie ryzyk w różnych obszarach działalności, co bywa trudne
lub niemożliwe przy metodach opisowych. Jako miara uniwersalna ryzyka, w przypadku
wystąpienia dywersyfikacji portfela, umożliwia zmierzenie stopnia redukcji ryzyka. Miara
VaR jest niewystarczająca do zarządzania ryzykiem w sposób efektywny. Wynika to z wła-
ściwości VaR - nie można z niej wywnioskować jaka będzie maksymalna strata na portfelu.
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Wiadomo tylko, że strata większą od kwoty VaR może wystąpić w jednym z 20 dni (zależnie
od przyjętego okresu przetrzymania). Ponadto VaR jako miara statystyczna zapewnia pra-
widłową estymację najprawdopodobniejszej straty w standardowych warunkach rynkowych
nie radząc sobie zupełnie z sytuacjami wyjątkowymi, ekstremalnymi takimi jak np. nagłe
zmiany cen. Z tych powodów, do zarządzania ryzykiem rynkowym, VaR stosuje się wraz
z metodą testowania napięć. Metoda testowania napięć służy do badania wpływu zmian
ekstremalnych cen na wartość całego portfela. Pozwala to na zidentyfikowanie sytuacji w
których można ponieść znaczne straty [30].

6.4.4 Miara CVaR

Niech V będzie zbiorem zmiennych losowych określonym na przestrzeni probabilistycznej
(Ω,F , P ). Mówi się, że ρ : V → R, jest spójną miarą ryzyka jeżeli jest [21, 72]:

• monotoniczna X ∈ V, X ≥ 0 ⇒ ρ(X) ≤ 0

• subaddytywna X, Y, X + Y ∈ V ⇒ ρ(X + Y ) ≤ ρ(Y ) + ρ(Y )

• dodatnio jednorodna X ∈ V, h > 0, hX ∈ V ⇒ ρ(hX) = hρ(X)

• niezmienna ze względu na translację X ∈ V, a ∈ R, ⇒ ρ(X + a) = ρ(X) + a

Miara VaR nie spełnia warunku subaddywności, co oznacza, że suma ryzyk poszczególnych
instrumentów może przekroczyć ryzyko całkowitego ryzyka portfela. VaR mówi ile można
stracić w 95% przypadków, ale niestety nic nie mówi o 5% przypadków odpowiadającym
wydarzeniom ekstremalnym. W rozprawie doktorskiej [186] podkreślano, że zastosowanie
miary VaR jest niewystarczające właśnie ze względu na pomijanie zdarzeń ekstremalnych.
Odpowiedzią na ten problem jest warunkowa wartość narażona na ryzyko CVaR, nazywana
inaczej miarą średniego niedoboru (ES7). Miara ta jest zdefiniowana następująco:

CV aRα(X) =
1

α

∫ α

0

F−1
u (X)du (6.28)

gdzie 0 < α ≤ 1, F−1 jest odwrotnością dystrybuanty zmiennej losowej X . Podczas prak-
tycznego wyznaczania CVaR jest posiadany jest zbiór {xi}n

i=1 realizacji zmiennej losowej
X . Jeżeli zbiór ten jest uporządkowany w rosnący szereg, to warunkową wartość narażoną
na ryzyko wyznacza się jako:

CV aRn
α(X) =

1

nα

nα∑
i=1

xi:n (6.29)

CV aRn
α(X) −→ CV aRα(X) gdy n → ∞ [21, 72]. CVaR mierzy średnią z potencjalnych

strat, które przekraczają wartość VaR; zawiera informację o potencjalnych stratach, które
7ES - Expected Shortfall (ang.).
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przekraczają założony poziom ufności (średnia z tych wartości VaR, które przekraczają po-
ziom 95% lub 99% - zależnie od założonego poziomu). Jeżeli jest optymalizowany portfel
tak aby minimalizować CVaR, to jest on mniej narażany na ekstremalne straty w stosunku
do przypadku, gdy VaR zostanie użyta jako miara VaR ryzyka [43].

6.4.5 Inne miary ryzyka

W związku ze znanymi wadami miary VaR wprowadzono szereg jej modyfikacji. Miara
CFaR8 - „przepływ pieniężny zagrożony” mierzy zmiany w przepływie pieniędzy związa-
nych z płatnościami za kontrakty fizyczne i finansowe w pewnym okresie. Miara EaR9 -
„przychód zagrożony“ mierzy zmiany w dochodach dla wybranego okresu w fizycznych i
finansowych kontraktach. Zwykle okresem jest rok finansowo - księgowy. Miara używana
jest do definiowania długoterminowej strategii zabezpieczania przed ryzykiem w przeciwień-
stwie do VaR, która jest używania w krótkoterminowym horyzoncie. Miara PaR10 - zysk
narażony na ryzyko służy do szacowania zagrożeń osiągnięcia przyszłych zysków [43].

Miara PaR

Miara PaR jest miarą ryzyka, która pozwala szacować o ile przyszłe zyski mogą być niż-
sze od planowanych przez dane przedsiębiorstwo. Miara została opracowana na potrzeby
branży elektroenergetycznej, a dokładniej na zamówienie norweskiego przedsiębiorstwa w
1992r. Miara uwzględnia specyfikę rynku energetycznego, ponieważ pozwala na szacowanie
ryzyka rynkowego ceny i wolumenu w przeciwieństwie do miary VaR, która szacuje jedy-
nie ryzyko rynkowe ceny. Rynek energii charakteryzuje się tym, że najcześciej dochodzi do
fizycznej realizacji aktywów portfela, a w mniejszym stopniu występuje spekulacja. Należy
pamiętać, że ograniczenia rynku i brak płynności może spowodować brak dostępności narzę-
dzi zabezpieczających gdy będą one potrzebne. Stosując miarę PaR dopuszcza się sytuacje,
gdy pozycje kontraktowe są niezamknięte aż do ich fizycznej realizacji oraz, że wszystkie
aktywa znajdują się w portfelu do końca okresu ich wykonania. Miara PaR jest modyfikacją
miary VaR, a więc procedura jej wyznaczania i parametry są podobne. PaR charakteryzuje
[120]:

• współczynnik ufności - przyjmuje się w przedziale 80%-90% w odróżnieniu do VaR,
gdzie stosuje się 95% lub 99%;

• okres sprawozdawczy - okres dla którego jest liczony PaR, czyli potencjalne zmniej-
szenia dochodu przedsiębiorstwa; w przypadku VaR odpowiada mu okres przetrzyma-
nia; przyjmuje się rok obrachunkowy, kalendarzowy itp.

8Cash Flow at Risk (ang.).
9Earning at Risk (ang.).

10Profit at risk (ang.).
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Stosując miarę PaR można założyć, że nie ma płynności rynku, poziomy zmienności ak-
tywów mogą być zmienne w okresie sprawozdawczym oraz można przyjąć niedokładność
prognoz i niepewność pozycji rynkowej [120]. Wyznaczenie PaR odbywa się poprzez sy-
mulację wolumenu i ceny energii elektrycznej na rynku. Symulacja bazuje na symulacji
stochastycznej (metodzie Monte Carlo) lub wykonaniu określonych scenariuszy (metoda sy-
mulacji historycznej). Po wykonaniu symulacji dokonuje się kalkulacji wartości rynkowej
portfela. Algorytm wyznaczania PaR jest następujący [120]:

1. Wyznaczenie zsumowanego zysku lub straty PP , który generują wszystkie aktywa
PA zawarte w portfelu dla każdej chwili okresu sprawozdawczego i dla wszystkich
możliwych lub założonych scenariuszy. Scenariusz może zakładać zmiany wolumenu
i ceny.

∧

h

PPh =
n∑

i=1

PAi(h) (6.30)

gdzie i = 1, 2, .., n oznacza kolejne aktywa portfela; h- kolejne chwile okresu spra-
wozdawczego. Profit aktywu wyznaczać można jako iloczyn wolumenu i ceny ale
także w bardziej wyrafinowany sposób np. wolumen · (koszt - cena) , wolumen ·(cena
spot - cena forward) itd;

2. Odczytanie wartości Pα rozkładu portfela dla założonego poziomu ufności α;

3. Wyliczenie PaR poprzez odjęcie wartości średniej rozkładu portfela od wartości dla
poziomu ufnością α co zostało zapisane zależnością:

PaR = Pα − Psrd (6.31)

Miara EaR

W mierze EaR ryzyko jest określane poprzez wyznaczenie poziomu zmienności dochodów
przedsiębiorstwa, a ogólniej poprzez badanie zmienności czynnika, który może spowodo-
wać stratę. [120] EaR tłumaczy się jako ”zysk zagrożony”, czyli zagrożenie nie osiągnięcia
planowanego zysku netto.

Miara CFaR

Cash-Flow at Risk jest związany z pomiarem ryzyka wykonywanym na podstawie danych
ze sprawozdań finansowych [120]. Metodą Monte Carlo symuluje się przepływy pieniężne
(wynik portfela) przy założeniu różnych cen instrumentów (cen energii) . W ten sposób uzy-
skuje się rozkład prawdopodobieństwa przepływów pieniężnych całego portfela (każdego
instrumentu osobno i całego portfela jako sumy instrumentów). CFaR jest miarą mówiącą
jakie jest prawdopodobieństwo, że przepływy pieniężne portfela będą mniejsze w danym
okresie (tydzień, miesiąc, kwartał) niż założona wartość [99].
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Miara oparta o logikę rozmytą

Metody z zakresu sztucznej inteligencji, a w szczególności teoria zbiorów rozmytych, zna-
lazła zastosowanie w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Przyjęło się używać nazwy „soft
computing“ czyli „miękkie obliczenia“ dla zastosowania zbiorów rozmytych i systemów
neuronowo - rozmytych do problemów obliczeniowych w przeciwieństwie do „twardych“
obliczeń numerycznych. Koncepcję rozmytej miary i analizy ryzyka przedstawiono w pracy
[40].

6.4.6 Pomiary ryzyka na rynku energii elektrycznej

Zastosowanie miary VaR energetyce

Miara VaR została opracowana na potrzeby rynków finansowych i warto postawić pytanie:
czy miara ta jest adekwatna dla rynku energii elektrycznej? Można powiedzieć z całą pew-
nością, że VaR jest jest miarą statystyczną, która mierzy narażenie na ryzyko rynkowe ceny
transakcji handlowych na rynku energii w określonym dniu. Jednakże należy zauważyć, że
ryzyko ceny jest tylko częścią ryzyka rynkowego dla obrotu energią, ponieważ występuje
jeszcze ryzyko rynkowe wolumenu, a tej kategorii ryzyka miara VaR nie uwzględnia. Po-
nadto podczas szacowania VaR dokonuje się kilku założeń: rynek jest płynny, dostępne są
informacje o płynności rynku, wartości (ilości energii) są dokładnie określone dla każdej go-
dziny doby. Uważa się, że te założenia są zbyt optymistyczne w stosunku do rynku energii
[120]. Z drugiej strony można obalić te tezy, ponieważ portfele uczestników energii rynku
hurtowego są bilansowane w czasie rzeczywistym przez Operatora Sieci Przesyłowej, więc
nie ma fizycznej możliwości, aby energia elektryczna nie dotarła do odbiorcy, tylko że zo-
stanie on sprzedana lub kupiona po cenie rynku bilansującego. A zatem ryzyko wolumenu
przekłada się na ryzyko ceny o czym już mówiono przedstawiając katalog zagrożeń i ocenia-
jąc je w rozdziale 6.3.2. Ponadto ceny energii elektrycznej dla giełdy energii i rynku bilansu-
jącego można poznać wykonując ich prognozy. Przykłady prognoz cen tych rynków znane
są z literatury. Było to dyskutowane w rozdziale 5, gdzie przedstawiono także przykłady
modeli prognozowania cen giełdowych rynku dnia następnego. Za wadę miary VaR uważa
się to, że nie daje ona informacji o potencjalnych stratach wykraczających poza jej wartość
[43], co oznacza, że nie pokazuje ryzyka dla zdarzeń nietypowych, ekstremalnych. Ryzyko
(VaR) wyznaczane jest z założonym poziomem ufności, np. z 95% prawdopodobieństwem
strata nie będzie większa niż Xzł. Pomijane jest 5% prawdopodobieństwa, co odpowiada
zdarzeniom nietypowym i w konsekwencji nie ma zabezpieczeń dla takich zdarzeń. Jed-
nakże wada ta nie przemawia za odrzuceniem miary VaR jako skutecznej miary ryzyka na
rynku energii, ponieważ zabezpieczanie się przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami jest
kosztowne, a ponadto często nie jest możliwe. Mierząc ryzyko za pomocą miary VaR należy
mieć świadomość o tym, że pominięta zostanie informacja o części ryzyka wykraczającego
poza horyzont zdarzeń standardowych (zgodnie z przyjętym poziomem ufności), przed któ-
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rymi i tak byłoby się ciężko zabezpieczyć. Dodatkowo należy zaznaczyć, że miara VaR
została uznana za standard na rynkach finansowych i wydaje się logiczne przeniesienie jej
na rynek energii elektrycznej.

W tym rozdziale omówiono trzy metody wyznaczania VaR. Należy przyjrzeć się tym meto-
dom w odniesieniu do rynku energii. Wykonując obliczenia metodami: wariancyjno - ko-
wariancyjną i Monte Carlo trzeba być świadomym tego, że obie metody zakładają rozkład
normalny cen. Natomiast metoda symulacji historycznej może być niemożliwa do zastoso-
wania ze względu na brak odpowiednich danych historycznych. Jej wiarygodność podważać
może zależność uzyskanych wyników od przejętego zbioru danych do symulacji oraz brak
pewności, że warunki, które są zawarte w przeszłości powtórzą się także w przyszłości.
Zalecaną metodą wyznaczania VaR jest algorytm symulacji Monte Calro[120] nazywanej
także metodą symulacji stochastycznej. Rozkład zmiennych uzyskiwany podczas symulacji
jest reprezentatywny dla przyszłości, a dokładność szacowania VaR rośnie wraz z ilością
wygenerowanych scenariuszy. Zalecane jest wygenerowanie około 10 000 - 100 000 sce-
nariuszy. Jej wadą jest złożoność obliczeniowa szczególnie dla portfeli posiadających wiele
składników.

W rozprawie postanowiono zastosować metodę wariancyjno-kowariancyjną obliczeń VaR
dla hipotetycznego portfela przedsiębiorstwa obrotu. Intencją autora jest przedstawienie uży-
teczności miary VaR do oceny ryzyka modeli prognozowania i przykładowego portfela kon-
traktów, a prostota obliczeń tej metody pozwala na klarowne omówienie problemu. Metoda
zakłada rozkłady normalny cen, więc aby uprawomocnić zasadność zastosowania metody
wariancyjno - kowariancyjnej wyznaczania VaR zostaną przeprowadzone testy zgodności
cen z rozkładem normalnym. Badane będą rozkłady niektórych szeregów cen występują-
cych rynku energii elektrycznej w Polsce.

Testy normalności Shapiro-Wilka

Hipoteza normalności rozkładu cen na rynku energii elektrycznej w Polsce zostanie zwery-
fikowana wyspecjalizowanym testem normalności Shapiro-Wilka [73, 78]. Badana próbka
szeregu cen porządkowana jest w niemalejący ciąg {x1, x2, ..., xn} i następnie wyznaczana
jest wartość statystyki pomocniczej:

S =
∑

k

ak

[
x(n+1−k) − x(k)

]
(6.32)

gdzie ak są współczynnikami testu Shapiro-Wilka podawanymi w tablicach statystycznych;
n jest licznością próby; k jest indeksem sumowania, który przyjmuje wartości k = {1, 2, ...n},
gdy n jest parzyste oraz k = {1, 2, ...n−1}w przeciwnym wypadku. Następnie wyznaczana
jest statystka właściwa:

W =
S2

∑n
i=1 (xi − x)2 (6.33)
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Jeżeli W < Wkr to odrzucana jest hipoteza o normalności rozkładu dla badanej próbki.
Wartości krytyczne Wkr odczytywane są z odpowiednich tablic statystycznych dla zadanego
poziomu ufności α oraz liczności próby n.

Badaniu poddano szereg cen energii na rynku dnia następnego towarowej giełdy energii
{crdn} oraz trzy szeregi cen energii na rynku bilansującym: {cCRO} - ceny rozliczeniowe
zakupu i sprzedaży energii przy niezbilansowaniu poniżej 1%, {cCROs}- ceny rozliczeniowe
sprzedaży i {cCROz} - ceny rozliczeniowe zakupu występujące, gdy niezbilansowanie port-
fela podmiotu przekroczy 1%. Testy normalności wykonano11 dla cen z lat 2004, 2005,
2006. W związku z tym, że każdą godzinę doby należy traktować jak oddzielną transakcję
handlową oraz że test Shapiro-Wilka jest dedykowany dla próby o liczności z przedziału
〈8, 50〉 [78], to ceny każdej godziny doby w obrębie miesiąca traktowano jako oddzielną
próbę testową. W jednym roku uzyskano 288 prób testowych (iloczyn 24 godzin i 12 mie-
sięcy) dla każdego z wymienionych szeregów energii o liczności próby równej ilości dni w
miesiącu, czyli 28, 29, 30 lub 31. Wyniki testów zamieszczono w tabeli 6.3.

2004 2005 2006
α rynek tak nie % tak nie % tak nie %

0.1 crdn 43 245 14.9 69 219 24.0 100 188 34.7
cCRO 18 270 6.3 55 233 19.1 83 205 28.8
cCROs 84 204 29.2 63 225 21.9 18 270 6.25
cCROz 176 112 61.1 119 169 41.3 118 170 41.0

0.05 crdn 54 234 18.8 89 199 30.9 125 163 43.4
cCRO 40 248 13.9 79 209 27.4 110 178 38.2
cCROs 105 183 36.5 78 210 27.1 23 265 8.0
cCROz 202 86 70.1 159 129 55.2 151 137 52.4

0.01 crdn 81 207 28.1 139 149 48.3 157 131 54.5
cCRO 86 202 29.7 134 154 46.5 156 132 54.2
cCROs 145 143 50.3 103 185 35.8 37 251 12.8
cCROz 246 42 85.4 204 84 70.8 191 97 66.3

Tabela 6.3: Wyniki testów normalności Shapiro-Wilka cen energii na rynku dnia następ-
nego (crdn) i rynku bilansującym (cCRO, cCROs, cCROz) dla różnych poziomów ufności α i
lat; kolumna tak oznacza ilość testów zgodnych, a kolumna nie oznacza ilość testów nie-
zgodnych z rozkładem normalnym; kolumna % (zaznaczona czcionką pogubioną) oznacza
procent testów zgodnych z rozkładem normalnym.

Rozkłady cen energii zmieniają się na przestrzeni kolejny lat w ten sposób, że ceny na rynku
dnia następnego coraz bardziej przypominają rozkład normalny. Podobny proces obserwuje
się dla cen rozliczeniowych rynku bilansującego stosowanych przy odchyleniach pozycji
kontraktowych poniżej 1%. Natomiast rozkłady cen rozliczeniowych rynku bilansującego
dla zakupu i sprzedaży energii o niezbilansowaniu powyżej 1% tracą charakter rozkładu nor-

11Obliczenia wykonano w środowisku Scilab 4.0, skrypty test-normalnosci-rb.sce, test-normalnosci-rdn.sce,
którymi wykonano obliczenia oraz dane znajdują się na załączonym nośniku CD w katalogu /ceny-testy-
Shapiro-Wilka.
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malnego na przestrzeni kolejnych lat 2004, 2005, 2006. Stąd można wyciągnąc następujące
wnioski:

• rynek giełdowy staje się rynkiem coraz bardziej płynnym i przewidywalnym, co od-
zwierciedlone jest w zbliżaniu rozkładu cen do rozkładu normalnego wraz z rozwojem
tego rynku;

• uczestnicy rynku energii coraz lepiej planują swoje portfele kontraktów, ponieważ
ceny energii bilansującej dla odchyleń poniżej 1% zbliżają się do rozkładu normal-
nego zaś powyżej 1% tacą ten charakter.

Nie ma technicznych możliwości przeprowadzenia testów normalności cen rynku kontrak-
tów wzajemnych, ponieważ ceny zawierane pomiędzy partnerami są ich tajemnicą handlową
i nie można zgromadzić reprezentatywnego zbioru danych. Można przypuszczać, że ceny
segmentu kontaktów bilateralnych będą miały rozkład normalny lub zbliżony do normal-
nego, ponieważ giełda zazwyczaj odzwierciadla procesy zachodzące na całym rynku, a jak
wykazano ceny giełdowe wraz z rozwojem rynku energii nabierają charakteru rozkładu nor-
malnego. Na mocy powyższych wywodów przyjmuje się, że ceny energii na polskim
rynku energii elektrycznej mają rozkład normalny lub rozkład zbliżony do normal-
nego.

Wybór najlepszego modelu prognozowania za pomocą miary VaR

Założono, że istnieje pewne przedsiębiorstwo obrotu uczestniczące w rynku energii elek-
trycznie, które posiada grono odbiorców detalicznych i dokonuje zakupów na ryku hurto-
wym w celu zapewniania im dostaw energii. Pierwszym umownym kontraktem w portfelu
przedsiębiorstwa będzie kontrakt sprzedaży energii detalicznej SD, który jest sumą wszyst-
kich umów z odbiorcami detalicznymi na dostarczanie im energii. W umowach tych nie jest
określone ile energii elektrycznej będzie dostarczone w każdej godzinie, a jedynie jest to zo-
bowiązanie do utrzymywania łącza energetycznego o określonej mocy szczytowej. Dlatego
przedsiębiorstwo obrotu, aby znać ilość energii w kontrakcie SD i jego wartość, musi wy-
konać prognozę zapotrzebowania na energię odbiorców detalicznych, co było przedmiotem
doświadczeń przedstawionych w rozdziale 5. Wartość kontraktu sprzedaży (pozycja krótka)
na jeden dzień (godziny h = 1, 2...24) w portfelu przedsiębiorstwa obrotu wynosi:

SD =
24∑

h=1

(êM(h) · CD) (6.34)

Ceny energii sprzedawanej detalicznie CD są zatwierdzane w odpowiedniej taryfie, więc są
stałe i nie są źródłem ryzyka12. W związku z tym, że wartość kontraktu sprzedaży jest usta-

12Przyjęto, że cena energii detalicznej będzie taka sama i równa 250zł dla wszystkich grup taryfowych
odbiorców we wszystkich godzinach doby. Takie założenie nie zaburza istoty rozważanego problemu, a jedno-
czenie wprowadza klarowność obliczeń.
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lana na podstawie prognozy, pojawia się pytanie o to w jaki sposób model prognozowania
wpływa na wartość tego kontraktu i jakie ryzyko rynkowe niesie użycie danego modelu?
W rozdziale 5 przedstawiono szereg różnych modeli prognozowania, które następnie oce-
niano szacując ich błędy MAPE, rozkłady błędów i dystrybunatę. Takie określanie jakości
modelu jest słuszne w przypadku, gdy ocena modelu nie jest powiązana ze skutkami ekono-
micznymi prognozy. Jednakże w portfelu rozważanego przedsiębiorstwa prognoza zapotrze-
bowania przekłada się na szacowany przychód z kontraktu sprzedaży SD. Elementem, który
może przyczyniać się do powstania błędów szacowania przychodów z kontaktu jest niedo-
kładność modelu prognozowania zapotrzebowania energetycznego odbiorców detalicznych,
ale wyrażona nie jako błędy prognozy, ale zmienność modelu prognozowania, czyli odchy-
lenie standardowe procentowych błędów prognozy PE. Stąd już krok do wyznaczanie war-
tości narażonej na ryzyko (VaR) dla kontraktu sprzedaży detalicznej SD. VaR kontraktu
wyraża się jako iloczyn zmienności cen pozycji i wartości pozycji przy założonym poziomie
ufności (6.18). Jednakże dla rozważanego kontraktu zamiast zmienności cen zostanie użyta
zmienność modelu prognozowania, czyli odchylenie standardowe (6.36) błędów procento-
wych PE modelu. Zauważymy, że wartość kontaktu sprzedaży (6.34) jest wyznaczana jako
suma 24 niezależnych składowych zawierających prognozowane zużycie energii w każdej z
godzin. Dlatego zmienność błędów procentowych PE modelu prognozowania jest badana
oddzielnie dla każdej z godzin doby i mając do dyspozycji klika modeli prognozowania
można przyjąć ten, który niesie ze sobą mniejsze ryzyko w danej godzinie. Tabela 6.4 na
następnej stronie zawiera błędy MAPE (a) oraz odchylenia standardowe błędów procento-
wych PE (b) wyznaczone13 dla prognoz z wyprzedzeniem na drugi dzień, wykonanych za
okres 7.1.2004-14.9.2004 przez osiem modeli (5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25)
przedstawionych w rozdziale 5. Kolorem szarym zaznaczono prognozę modelu, która bę-
dzie wybrana jako dana wejściowa do kontaktu sprzedaży SD w danej godzinie, przy czym
przedstawiono dwa warianty: w opraciu o błędy modelu (a) i ryzyko modelu (b). Błędy
MAPE (tabela 6.4a) są liczone jako średni błąd APE za wybrany okres i = 1, 2, ..m w
danej godzinie h:

MAPEh =
m∑

i=1

APEh(i)

m
(6.35)

Natomiast ryzyko modeli (6.4b) jest wyznaczane jako odchylenie standardowe błędów pro-
centowych za wybrany okres i = 1, 2, ..m w danej godzinie h (nieobciążony estymator z
próby):

SD =

√∑m
i=1

(
PEi − PE

)2

(m− 1)
(6.36)

Ryzyko kontraktu sprzedaży SD jest wyznaczane według zależności:

V aRSD
= 1.65 ·

h∑

h=1

(σMk
(h) · êMk

(h) · CD) (6.37)

13Szczegółowe obliczenia znajdują się na załączonym CD w katalogu /ryzyko w pliku wybor-modelu-
prognozowania.xls.
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gdzie σMk
(h) jest zmiennością błędów prognoz modelu Mk dla godziny h; êMk

(h) jest pro-
gnozą zapotrzebowania w godzinie h wykonaną przez model Mk. Na tej podstawie wy-
znaczono ryzyka jakie jest generowane przez wszystkie osiem rozważanych modeli pro-
gnozowania dla każdej godziny dnia 15-9-2004 roku; wyniki zamieszczono w tabeli 6.5 na
następnej stronie.

(a) wybór wg MAPE

(b) wybór według odchylenia standardowego

Tabela 6.4: Dwa warianty wyboru modeli prognozowania: (a) na podstawie błędów pro-
gnoz i (b) ryzyka; MAPE i odchylenia standardowe zostały wyznaczone za okres 7.1.2004-
14.9.2004.
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(a) wartość ryzykowana

(b) wartość kontraktu

Tabela 6.5: Wartość narażona na ryzyko (a) i wartość (b) detalicznego kontraktu sprzedaży
w zależności od modelu prognozowania.

Tabelę 6.5 należy interpretować następująco:

• kolorem niebieskim zaznaczono ryzyka jakie będą występować w danej godzinie, je-
żeli model prognozowania zostanie wybrany według najlepszego dopasowania śred-
niego błędu prognozy (6.35);

• kolorem szarym zaznaczono ryzyka jakie będą występować w danej godzinie, jeżeli
model prognozowania zostanie wybrany według najmniejszego ryzyka rozumianego
jako odchylenie standardowe błędów prognozy (6.36);
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• kolorem pomarańczowym zaznaczono ryzyka jakie będą występować w danej godzi-
nie, gdy wybór najlepszych modeli był zgodny dla obu powyższych metod;

• pogrubioną ramka zaznaczono model M5, który w wyniku doświadczeń w rozdziale 5
został uznany za nalepiej modelujący proces zużycia energii odbiorców detalicznych.

Po zsumowaniu ryzyk dla poszczególnych godzin oraz wyznaczeniu wartości kontraktów
sprzedaży dla odpowiednich prognoz według zależności (6.34) uzyskano odpowiednie war-
tości ryzyka V aRSD

(6.37) i wartości kontraktu sprzedaży SD, które przedstawiono w tabeli
6.6.

Typ wyboru prognozy Sd V aRSd

Prognoza na wszystkie 24 godziny jest
wykonywana przez teoretycznie najlepszy model

prognozowania M5 wybrany na podstawie oceny w
rozdziale 5.

3 581 295.02 zł 197 859,31 zł

Prognoza jest dobierana dla każdej godziny
niezależnie, na podstawie oceny modelu według
średniego błędu MAPE liczonego oddzielnie dla

każdej godzinie (6.35)

3 580 317.47 zł 178 563.85zł

Prognoza jest dobierana niezależnie dla każdej
godziny na podstawie oceny ryzyka modelu (6.36)

3 583 925.80zł 175 963.85zł

Tabela 6.6: Wartości kontraktu sprzedaży detalicznej i jego ryzyka.

Prognoza dobierana na podstawie ryzyka modelu prowadzi do uzyskania najmniejszego ry-
zyka kontraktu, co widoczne jest w trzecim wierszu tabeli 6.6. Wartości w nim zawarte
należy rozumieć następująco: prognozuje się, że przychód z kontraktu sprzedaży będzie
wynosił 3 583 925.80zł, ale należy się spodziewać, że z 95% pewnością przychód z kon-
taktu nie spadnie więcej niż o 175 963.85zł. Podobnie należy tłumaczyć pozostałe wiersze
tabeli 6.6, oczywiście używając innych wartości. Należy zauważyć, że wartość kontraktu
nie ma wpływu na wartość ryzyka modelu prognozowania; w trzecim wierszu widzimy, że
wartość kontraktu jest największa, a ryzyko i tak jest najmniejsze.

Wniosek. Wybór prognozy według kryterium ryzyka modelu (wyrażonego jako odchyle-
nie standardowe błędów prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną, a konsekwencji
VaR) i dokonywany oddzielnie dla każdej godziny doby jest zasadny, ponieważ prowadzi do
wyboru modeli najmniej ryzykownych, co przekłada się na mniejsze ryzyko ekonomiczne.

Wybór najlepszego modelu prognozowania za pomocą miary CVaR

Dyskutowane w tym rozdziale wady miary VaR upoważniają do zastosowania miary CVaR w
celu wyznaczenia ryzyk modeli prognozowania, które wykraczają poza obszar VaR. Warun-
kowa wartość narażona na ryzyko powinna dać informację o potencjalnych stratach genero-
wanych przez modele prognozowania wykraczających poza obszar ufności miary VaR. Są to
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straty jakie mogą przynieść modele prognozowania w 5% zdarzeń najgorszych (ekstremal-
nych). Obliczenia CVaR (jednocześnie wyznaczono VaR) zostały wykonane metodą symu-
lacji historycznej. Ryzyka modeli prognozowania zostały wyznaczone na dzień 15.9.2004r.,
czyli ten sam dzień na jaki wyznaczono VaR metodą wariancyjno-kowariancyjną. Symula-
cja historyczna14 dotyczyła 100 poprzednich dni, czyli okresu od 6.6.2004r. do 14.9.2004r,
przyczym każda godzina doby jest rozpatrywana oddzielnie:

1. Utworzono15 szeregi zmian błędów APE modeli Mm, m = {1, 2, ..., 8} (te same
modele, co podczas wyznaczania ryzyka metodą VaR) dla każdej godziny dnia h od-
dzielnie

∧

h=1,2,...,24

4APEh,m = {4APEh,m
d−1, 4APEh,m

d−2, ..., 4APEh,m
d−100} (6.38)

gdzie 4APEh,m
d = (APEh,m

d−1 − APEh,m
d )/100; d jest indeksem dnia. Uzyskano

m · 24 = 192 szeregów zmian błędów o liczności 100 próbek każdy.

2. Wyznaczono zmiany wartości kontraktu sprzedaży detalicznej energii SD dla każdego
modelu prognozowania M przy zastosowaniu prognoz zapotrzebowania energetycz-
nego na dzień 15.9.2004r. i założeniu, że cena energii wynosi CD = 250zł

∧

h=1,2,...,24

4Sh,m
D = 4APEh,m · êm(h) · CD (6.39)

3. Każdy szereg 4SD został uporządkowany rosnąco; następnie każdej pozycji szeregu
przypisano poziom ufności od 100% do 1%; w ten sposób zostały wyznaczone em-
piryczne dystrybuanty odwrotne dla każdej godziny doby i każdego modelu (przykła-
dowe wykresy zależności 4APE od poziomu ufności α znajdują się na rys 6.3).

4. Odczytano V aR95 (pozycja o 6% poziomie ufności) oraz wyznaczono CVaR jako
średnia wartości o poziomie ufności do 5% do 1%; wyniki16 znajdują się na rys. 6.7b,c.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano wartości VaR i CVaR dla wszystkich ba-
danych modeli prognozowania i dla każdej godziny doby. Następnie wyznaczono wartości
kontraktu sprzedaży SD (iloczyn prognozy i ceny energii detalicznej) wybierając prognozy
dla każdej godziny oddzielnie na podstawie kryterium minimalnego V aR lub minimalnego
CV aR.

14Doświadczenia wykonano za pomocą klasy StatForRiskCVaR z pakietu pl.waw.ibspan.phytia. predic-
tion.statistics.

15Utworzone szeregi znajdują się na załączonym CD w pliku /ryzyko/APE-100dni.xls.
16Szczegółowe dane znajdują się na załączonym CD w pliku /ryzyko/CVaR-VaR-symulacja-historyczna.xls.
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a) wartości kontraktu zakupu

c) wybór modelu wg minimum VaR

d) wybór modelu wg minimum CVaR

Tabela 6.7: Wyznaczenie CVaR i VaR za pomocą symulacji historycznej.
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Wartości kontraktu zakupu na wybrany dzień 15.9.2004r przedstawiono w tabeli. 6.7 na
poprzedniej stroniea; kolory w poszczególnych komórkach należy rozumieć następująco:

• kolorem szarym zaznaczono wartości kontaktu uzyskiwane, gdy kryterium wyboru
modelu prognozowania było min{CV aR};

• kolorem niebieskim zaznaczono wartości kontaktu uzyskiwane, gdy kryterium modelu
prognozowania było min{V aR};

• kolorem pomarańczowym zaznaczono wartości kontaktu uzyskiwane, gdy oba powyż-
sze kryteria były spełnione jednocześnie.

Rysunek 6.3: Zależność 4APE od poziomu ufności α (przykłady) wyznaczona empirycz-
nie podczas symulacji historycznej VaR i CVaR .

Ostatecznie wyznaczono wartość kontraktu SD sprzedaży detalicznej (6.34) na cały dzień i
odpowiadające mu ryzyka VaR i CVaR; wyniki przestawiono w tabeli 6.8.

Typ wyboru prognozy SD V aRSD CV aRSD

Prognoza jest dobierana niezależnie dla każdej
godziny na podstawie minimalnego ryzyka

modelu wyrażonego jako CVaR.

3 587 083.89 zł 105 327.03zł 141 387.35zł

Prognoza jest dobierana niezależnie dla każdej
godziny na podstawie minimalnego ryzyka

modelu wyrażonego jako VaR.

3 581 092.95zł 100 499.00zł 172 057.72zł

Tabela 6.8: Wartości kontraktu sprzedaży detalicznej i jego ryzyka CVaR i VaR.

Oba wiersze tabeli należy rozumieć następująco: prognozuje się, że przychód z kontraktu
sprzedaży będzie wynosił SDzł, ale należy się spodziewać, że z 95% pewnością przy-
chód z kontaktu nie spadnie więcej niż V aRSD

zł i jednocześnie należy się oczekiwać, że
średni spadek wartości kontraktu nie wyniesie więcej niż CV aRSD

zł. jeżeli wystąpią
zdarzenia o 5% pewności zaistnienia. Z zastrzeżeniem, że w pierwszym wierszu tabeli 6.8
istnieje możliwość zalezienia takich parametrów kontraktu, w którym ryzykuje się mniejsze
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straty V aRSD
, a w drugim wierszu tabeli istnieje możliwość zalezienia takich parametrów

kontaktu, w którym ryzykuje są mniejsze straty CV aRSD
. Należy odnotować, że wyzna-

czone wartości V aR metodą symulacji historycznej są mniejsze od wartości V aR wyzna-
czonych metodą wariancyjno-kowariancyjną, natomiast wartości CV aR są zbliżone do V aR

z metody wariancyjno-kowarinacyjnej. Stąd wnioskuje się, że wybór metody wyznaczania
ryzyka oraz historia danych użytych do symulacji ma wpływ na uzyskane wyniki.

Wartość narażona na ryzyko kontaktów na zakup energii elektrycznej

Typy kontraktów terminowych. Załóżmy, że dany podmiot - przedsiębiorstwo obrotu
posiada odbiorców taryfowych i w celu zapewnienia dostaw energii dokonuje zakupów na
rynku hurtowym. Na początku rozważmy jakie kontrakty terminowe zakupu energii elek-
trycznej typu forward są możliwe. Na rynku polskim są spotykane następujące ich typy17:

1. Kontrakt forward na pasmo mocy:

• kontrakt długoterminowy na 1 rok - warunki kontraktu mogą być zmienne dla
każdego miesiąca;

• definiuje pasmo mocy dla każdej ze stref:

P s
min ≤ P s ≤ P s

max

oraz cenę Cs za 1MWh w każdej strefie s = 1, 2, .., S.

2. Kontrakt terminowy forward na energię, kontrakt jest doprecyzowany w każdym mie-
siącu w postaci dokładnych planów na każdą godzinę:

• kontrakt długoterminowy na 1 rok - warunki kontraktu mogą być inne dla każ-
dego miesiąca (tylko ilości energii, ceny stałe);

• definiuje sumaryczną ilość energii jaką należy kupić w danym miesiącu dla każ-
dej ze stref

∧
s=1,2,..S Es oraz cenę za 1MWh w każdej strefie s;

• dopuszczalne procentowe lub ilościowe odchylenie od ilości energii zdefinio-
wane dla każdej strefy dla każdego miesiąca; odchylenie może być dodatnie i
ujemne

∧
s=1,2,..,S ∆Es.

3. Kontrakt terminowy forward na energię z ograniczeniem na pasmo mocy - jest to
kontrakt terminowy (pkt. 2) z ograniczeniem z pkt. 1

17Przestawione typy kontraktów wynikają z obserwacji praktyki rynku; oczywiście wiedza autora pracy
może być niepełna w tej materii.
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Tabela 6.10 zwiera trzy kontrakty teminowe typu forward na zakup energii elektrycznej w
przeciągu miesiąca. Kontrakt D1 mówi, że sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia
39 609 MWh, 19 955 MWh, 147 166 MWh energii w I, II, III strefie czasowej (patrz tabela
6.12) w przeciągu jednego miesiąca, natomiast kupujący zobowiązuje się do zapłaty 145 zł,
225 zł, 98 zł za każdą 1MWh energii dostarczonej w odpowiednio I, II, III strefie czasowej
dnia. Kontrakt D2 mówi, że sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia dostępności pasma
mocy w zakresie 110 MW-120 MW, 110 MW-120 MW, 100 MW-110 MW odpowiednio w
strefie I, II, III dnia przez cały miesiąc, a odbiorca zobowiązuje się do zapłaty ceny 145 zł,
140 zł, 105 zł za każdą 1 MWh pobranej energii w strefie I, II, III odpowiednio. Kotrakt D3
mówi, że sprzedający zoobowiązje się do dostarczania równomiernego pasma mocy 100MW,
a kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny 140 zł, 110 zł, 95 zł za każdą 1 MWh pobranej
energii w strefie I, II, III odpowiednio. Ostatni kontrakt jest najtańszy, zawiera niedogodność
związaną z niemożnością modyfikacji ilości energii podczas jego realizacji jako to ma miej-
sce w przypadku kontraktów: D1 - można zmieniać ilość energii w poszczególnych dniach,
ale tak aby suma miesięczna poszczególnych dni dała wartość zawarta w kontakcie, D2 -
można zmieniać ilość energii, ale tak, aby nie przekroczyć zdefiniowanego w kontrakcie
pasma mocy.

I strefa II strefa III strefa
Kontrakt E[MWh] C[zł] E[MWh] C[zł] E[MWh] C[zł]

D1 39609 145 19955 225 147166 98
D2 110-120 145 110-120 140 100-110 105
D3 100-100 140 100-100 110 100-100 95

Tabela 6.10: Kontrakty terminowe D1, D2 i D3 , typu forward, zaware na okres jednego
miesiąca.

Strefa Lato (od IV do IX) Zima (od X od III)

(1) I strefa szczyt poranny 7:00 - 13:00 7:00 - 13:00
(2) II strefa szczyt wieczorny 19:00 - 22:00 16:00 - 21:00

(3) III Strefa* dolina między szczytowa 13:00 - 19:00 13:00 - 16:00
(4) reszta doby dolina poza szczytowa 22:00 - 7:00 21:00 - 7:00

Tabela 6.12: Strefy czasowe używane na polskim rynku energii elektrycznej (* III strefa
obowiązuje także przez wszystkie godziny dni świątecznych, sobót i niedziel).

Obliczenia VaR jednodniowego portfela kontraktów przedsiębiorstwa obrotu. Kon-
trakty długoterminowe przedstawione w tabeli 6.10 są uszczegółowione18 do zdeterminowa-
nych planów zakupu na każdą godzinę doby, które oczywiście uwzględniają ograniczenia
umowy. W tabeli 6.13 przedstawiono portfel kontraktów na jeden dzień (niech będzie to

18Sposób zamiany wartości sumarycznych kontraktu na zdeterminowany plan zakupu na każdą godzinę nie
jest rozważany w rozprawie.
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15-05-2004), zawierający dzienne plany zakupów kontraktów długoterminowych D1, D2,
D3 oraz trzy kontrakty krótkoterminowe (tzw. SPOT) S1, S2, S3.

Kontrakt D2 D1 D3 S1 S2 S3 suma

Godzina E C E C E C E C E C E C E

1 105 105 250 98 100 95 15 107 10 71 5 102 485

2 105 105 234 98 100 95 15 107 10 86 5 101 469

3 105 105 227 98 100 95 15 107 10 88 5 100 462

4 105 105 224 98 100 95 15 107 10 87 5 99 459

5 105 105 213 98 100 95 15 107 10 78 5 88 448

6 105 105 219 98 100 95 15 107 10 84 5 87 454

7 105 105 253 98 100 95 15 107 10 85 5 101 488

8 120 145 291 145 100 140 15 117 10 79 5 100 541

9 120 145 308 145 100 140 15 126 10 100 5 107 558

10 120 145 316 145 100 140 15 127 10 100 5 110 566

11 120 145 318 145 100 140 15 128 10 100 5 108 568

12 120 145 321 145 100 140 15 129 10 100 5 110 571

13 120 145 321 145 100 140 15 129 10 100 5 110 571

14 105 105 346 98 100 95 15 124 10 102 5 110 581

15 105 105 341 98 100 95 15 121 10 102 5 107 576

16 105 105 332 98 100 95 15 119 10 91 5 107 567

17 105 105 329 98 100 95 15 118 10 85 5 105 564

18 105 105 326 98 100 95 15 117 10 91 5 107 561

19 105 105 326 98,5 100 95 15 117 10 90 5 104 561

20 115 140 292 225 100 110 15 120 10 92 5 105 537

21 115 140 321 225 100 110 15 117 10 92 5 103 566

22 115 140 351 225 100 110 15 122 10 100 5 107 596

23 105 105 342 98 100 95 15 117 10 93 5 108 577

24 105 105 280 98 100 95 15 111 10 100 5 102 515

Tabela 6.13: Portfel kontraktów na jeden dzień.

Zostaną wykonane obliczenia VaR dla portfela kontraktów z tabeli 6.13 metodą wariancyjno-
kowariancyjna (metoda przedstawiona w rozdziale 6.4.3 na stronie 183) przy założeniu, że:

• zmienność cen dla kontraktów długoterminowych wynosi 5%;

• zmienność cen na rynku kontraktów krótkoterminowych wynosi 15%;

• poziomu ufności wynosi 95% co daje współczynnik 1.65.

Wartość kontaktów z tabeli 6.13 wyznacza się następująco:

Pw =
24∑

h=1

(E(h) · C(h)) (6.40)
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zatem można wyznaczyć wartości dzienne poszczególnych kontraktów oraz ich wartości
narażone na ryzyko stosując wzór (6.19) na wyznaczenie VaR metodą analityczną (kowa-
riancyjną) przy założeniu okresu przetrzymania równego jeden dzień.

D1 D2 D3 S1 S2 S3

V[zł] -318 075.00 -904 780.00 -259 500.00 -42 120.00 -21 960.00 -12 440.00
zm. cen[%] 5 5 5 15 15 15

V aR95 26 241.19 74 644.35 21 408.75 10 424.70 5 435.10 3 078.90

Tabela 6.14: Wartości narażone na ryzyko przykładowych kontaktów zakupu energii elek-
trycznej.

Dla przedsiębiorstwa obrotu ostatni wiersz w powyższej tabeli mówi, że z 95% prawdopo-
dobieństwem wartość poszczególnych kontraktów nie wzrośnie więcej niż wyznaczona war-
tość lub inaczej: koszt realizacji danego kontaktu zakupu energii elektrycznej z praw-
dopodobieństwem 95% nie wzrośnie więcej niż o wyznaczoną wartość VaR, np. koszt
realizacji kontaktu D1 to 318 075.00 zł i nie wzrośnie więcej niż o 26 241.19 zł19. Należy
zauważyć, że dla strony kupującej wzrost wartości kontraktu oznacza zwiększenie kosztów
zakupu energii, a zatem mniejsze przychody z portfela. Wartość narażona na ryzyko całego
portfela nie jest prostą sumą poszczególnych składowych, a wyznaczana jest według zależ-
ności 6.21 jako pierwiastek kwadratowy odpowiedniego iloczynu VaR kontraktów składo-
wych portfela i ich korelacji cen. Zatem dla kontraktów z tabeli 6.13 macierz korelacji cen
wynosi:

C =




1 0, 79 0, 92 0, 71 0, 41 0, 40

0, 79 1 0, 50 0, 45 0, 31 0, 26

0, 92 0, 50 1 0, 72 0, 39 0, 40

0, 71 0, 45 0, 72 1 0, 76 0, 79

0, 41 0, 31 0, 39 0, 76 1 0, 68

0, 40 0, 26 0, 40 0, 79 0, 68 1




(6.41)

a VaR sześciu kontraktów w potfelu20:

V ar95
p =

√
V aRT · C · V aR = 121 953.83 (6.42)

Można powiedzieć, że z 95% pewnością strata na portfelu o wartości 1 558 875.96 zł
w dniu 15.09.2004 nie przekroczy 121 953.83 zł przy założonych zmiennościach cen
na rynkach. Potwierdza to, że wartość narażona na ryzyko kontraktów w portfelu nie jest
prostą sumą ryzyk poszczególnych kontraktów (w przytoczonym przykładzie suma ryzyk
kontraktów wynosi 141 232.98 zł, a wyznaczone ryzyko dla portfela wynosi 121 953.83 zł).
Jeżeli ceny kontraktów składowych portfela zmieniają się tak samo (korelacja równa się 1)

19Przy przyjętych wcześniej założeniach: rozkład normalny cen, jednodniowy okres przetrzymania, 95%
prawdopodobieństwo.

20 Szczegółowe obliczenia znajdują się na załoączonym CD w katalogu /ryzyko w pliku obliczenia-VaR-dla-
protfela.xls.
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to ryzyko będzie sumą ryzyk składowych portfela. Natomiast w miarę jak zmiany elemen-
tów składowych będą przeciwne sobie (korelacja zmian cen będzie przesuwać się w stronę
wartości -1) ryzyko portfela będzie malało. Mówi się wtedy o dywesyfikacji portfela; jego
składniki mają różny charakter i stąd ryzyko portfela jest mniejsze niż suma ryzyk jego skła-
dowych.

6.5 Zarządzanie ryzykiem i planowanie

6.5.1 Model zarządzania ryzykiem

Klasyfikacja problemów decyzyjnych

Ryzyko jest zjawiskiem ciągle towarzyszącym działalności gospodarczej i problemowi po-
dejmowania decyzji. Idealną sytuacją dla decydenta jest posiadanie pełnej wiedzy o danym
procesie gospodarczym, jednakże dosyć rzadko występuje tak komfortowa sytuacja. Wyróż-
nia się następujące problemy decyzyjne związane z działalnością gospodarczą :

• decyzje w warunkach pewności - znane są wszystkie możliwe wyniki podejmowanych
decyzji, czyli wiadomo co się stanie w przyszłości i można tę przyszłość przewidzieć
w znacznym stopniu, ponadto posiadane są wiarygodne informacje będące przyczyn-
kami do decyzji;

• decyzje w warunkach niepewności - znane są wszystkie możliwe wyniki podejmowa-
nych decyzji, ale nie można oszacować prawdopodobieństwa ich wystąpienia;

• decyzje w warunkach ryzyka - znane są prawdopodobieństwa możliwych wyników,
otrzymane na podstawie analogicznych doświadczeń czyli z historii.

Z powyższej klasyfikacji wynika, że decyzja w warunkach ryzyka występuje, gdy nie jest
posiadana pełna informacja, ale jednocześnie znane są prawdopodobieństwa wystąpienia
poszczególnych wyników [128]. W takiej sytuacji decyzyjnej znajduje się przedsiębiorstwo
obrotu na rynku energii i będzie to przedmiotem dalszej dyskusji.

Dwie szkoły zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem ma na celu poprawę wyników finansowych oraz zapewnienie wa-
runków, w których przedsiębiorstwo nie będzie ponosić strat większych niż założono [30].
Jedną z podstawowych funkcji systemu zarządzania działalnością gospodarczą jest podej-
mowanie działań mających na celu zarządzanie ryzykiem w celu jego eliminacji. Istnieją
dwie szkoły: amerykańska i niemiecka, definiujące proces zarządzania ryzykiem. Są to na-
stępujące koncepcje [128]:



6. Ryzyko w energetyce 207

• risk management - koncepcja wywodząca się z obszaru anglojęzycznego a szczegól-
nie rozwijana USA. Zarządzanie ryzykiem jest zbliżone do zarządzania ubezpiecze-
niami. Dąży się do możliwie najbardziej korzystnego pokrycia ryzyka przez ubezpie-
czenie i stosowanie środków zabezpieczających. Podejście ubezpieczeniowe nazywa
się koncepcją amerykańską.

• risiko management - koncepcja wywodząca się z obszaru niemieckojęzycznego na-
zywana koncepcją niemiecką. Zarządzanie ryzykiem traktuje się jako część procesu
zarządzania. Takie podejście obejmuje stosowanie metod zabezpieczenia przed ry-
zykiem (np. technicznych zabezpieczeń) i metod zmniejszania ryzyka (np. analiza
zagrożeń, opracowanie reakcji na zagrożenia, planowanie).

W pracy została przejęta koncepcja niemiecka traktująca zarządzanie ryzykiem jako ciągły
zintegrowany z zarządzaniem przedsiębiorstwem proces. Podsystem zarządzania ryzykiem
w przedsiębiorstwie przeprowadza identyfikacją i ocenę, pomiar ryzyka, generuje możliwe
scenariusze przyszłości oraz zestawy możliwych decyzji.

Rodzaje podejmowanych decyzji

Proces decyzyjny jest wyjściem na przeciw ryzyku, które zostaje wyodrębnione w proce-
sie indenfyfikacji i oceny. Istnieje szereg opcji decyzyjnych możliwych do podjęcia w celu
odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Działania zapobiegawcze mają na celu uniknięcie
wystąpienia sytuacji ryzykownych. Istnieje cały wachlarz działań zapobiegawczych, któ-
rych charakter zależy od rodzaju działalności. Przykładowo w zakresie relacji z partnerami
handlowymi jest to odpowiedni dobór partnerów na rynku, zawierania klauzul ochronnych
w kontraktach, zabezpieczeniach zapłaty. Natomiast w procesach inwestycyjnych jest to ele-
mentarna zasada, że inwestuje się tylko wtedy, gdy oczekiwana stopa zwrotu jest większa
od sumy nakładów i narzutu na ryzyko. Podstawowym działaniem zapobiegawczym jest
plano-wanie, które uwzględnia prognozy koniunktury, inflacji, rynku itd. Transfer ryzyka
jest przesunięciem pomiędzy podmiotami szkód wywołanych przez zdarzenie losowe lub
jego skutków finansowych. Podstawowym narzędziem transferu ryzyka jest ubezpiecze-
nie, które powoduje przeniesienie ryzyka z podmiotu ubezpieczonego na podmiot ubezpie-
czający. Redukcja ryzyka obejmuje wszystkie działania zmierzające do niedopuszczenia
wystąpienia zdarzenia losowego oraz ograniczania skutków tego zdarzenia. Cele te mogą
być osiągnięte przez wprowadzenie specjalnych zabezpieczeń, kontroli jakości, zmianę or-
ganizacji firmy. Kompensacja ryzyka jest to sytuacja, w której dochodzi do zrównoważania
się jednych rodzajów ryzyka przez inne. Dochodzi wtedy do redukcji całości ryzyka. Ra-
cjonalizacja ryzyka składa się z rozpoznania ryzyka oraz identyfikacji sytuacji decyzyjnej.
Rozpoznanie ryzyka polega na analizie zagrożeń w otoczeniu procesów gospodarczych i
ma na celu systematyczne zdefiniowanie wszystkich niebezpieczeństw mogących zagrozić
w osiągnięciu sukcesu. Najistotniejszymi elementami identyfikacji sytuacji decyzyjnej jest
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wyodrębnienie danych istotnych i nieistotnych, zlokalizowaniu ryzyka, rozpoznanie stanów
systemu ze względu na ich ważność oraz prawdopodobieństwa ich zaistnienia, tworzenia
scenariuszy zmian stanu i sytuacji oraz planowaniu przedsięwziąć. Retencja ryzyka (ak-
tywna lub pasywna), inaczej zatrzymanie ryzyka, jest to świadoma decyzja o realizacji zda-
rzenia obarczonego ryzykiem i przyjęciu na siebie konsekwencji potencjalnego wystąpienia
straty. Retencja ryzyka zachodzi najczęściej gdy redukcja i transfer ryzyka są niemożliwe
lub nieopłacalne. Retencja aktywna polega na podjęciu ryzyka strat poprzez stworzenie
specjalnych funduszy lub innego zabezpieczenia na pokrycie potencjalnie możliwych szkód.
Retencja aktywna może zastąpić całkowicie ubezpieczenie lub być jego uzupełnieniem. Re-
tencja pasywna polega na podjęciu ryzyka strat poprzez założenie, że zostaną one pokryte
z bieżących środków przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do retencji aktywnej nie są two-
rzone specjalne fundusze na ten cel. Podział ryzyka polega na podzieleniu ryzyka na skła-
dowe, np. składowanie zapasów w rożnych magazynach lub podzielenie się ryzykiem ze
wspólnikiem. Istnieje także możliwość unikania ryzyka, które ma różny charakter w zależ-
ności od rodzaju działalności [128].

Instrumenty inżynierii finansowej

Celem funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych jest umożliwienie zabezpieczenia
się przed ryzykiem oraz spekulacja w nadziei na osiągnięcie ponadprzeciętnych dochodów.
Podstawowe instrumenty inżynierii to: akcja lub kontrakt futures, obligacja, opcja kupna i
opcja sprzedaży. Wyróżnia się trzy podstawowe działania inwestorów [79]:

1. Spekulacja, której celem jest osiągnięcie ponadprzeciętnych dochodów. Aby osiągnąć
ten cel spekulant musi zaakceptować pewien poziom ryzyka (przyjąć na siebie ry-
zyko), dokonać prognozy cen instrumentów finansowych (analiza techniczna i funda-
mentalna) i zająć odpowiednią, uważaną za najbardziej optymalną do własnych celów,
pozycję na rynku.

2. Arbitraż, którego celem jest także osiągnięcie ponadprzeciętnych dochodów. Aby to
osiągnąć należy dokonać transakcji na wielu rynkach i wykorzystać różnice cen. Ar-
bitraż jest wolny od ryzyka, ponieważ można tak skonstruować portfele, aby ryzyko
było skompensowane.

3. Hedging. czyli zabezpieczanie się przed niepożądanymi zmianami cen instrumentów
finansowych. Jest to strategia odwrotna do strategii spekulanta (przykład zabezpiecza-
nia portfela producenta energii za pomocą kontraktów futures dostępnymi na giełdzie
energii NYMEX21 i kontraktów bilateralnych jest podany w pracy [43]).

21New York Mercantile Exchange (ang.).
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6.5.2 Badanie wrażliwości

W przypadku, gdy portfel kontraktów zawiera opcje lub podobne instrumenty pochodne
można przeprowadzić analizę wpływu parametrów instrumentów pierwotnych na cenę tych
instrumentów pochodnych. Analizę tę wykonuje się za pomocą miar wrażliwości, które są
pochodnymi cząstkowymi ceny opcji (instrumentu pochodnego) względem czynnika ryzyka
(t.j. parametru instrumentu pierwotnego, którym w przypadku rynku energii będzie cena
energii, terminu wygaśnięcia kontraktu itd.). Istnieje tyle miar wrażliwości ile czynników
ryzyka; miary te noszą nazwy liter alfabetu greckiego i stąd nazywa je się współczynnikami
greckimi: delta, gamma, lambda, theta, vega, rho [79, 99, 175]. Współczynnik delta mierzy
zmianę ceny (wartości) C instrumentu pochodnego w stosunku do zmiany ceny (wartości)
instrumentu bazowego U . Instrumentem pochodnym może być opcja zakupu energii elek-
trycznej, a instrumentem bazowym energia elektryczna jako towar [99]:

∆ =
∂C

∂U
(6.43)

Współczynnik ten dla kontraktów nieopcyjnych, czyli typu forward, futures, swap jest za-
wsze równy jeden co oznacza, że zmiany cen instrumentów są wprost proporcjonalne ze
współczynnikiem proporcjonalności równym jeden. W portfelu współczynniki delta po-
szczególnych instrumentów się sumują. Zabezpieczanie portfela polega na sprowadzeniu
współczynnika delta do zera co oznacza, że małe zmiany instrumentu bazowego nie powo-
dują zamian wartości instrumentów pochodnych zawartych w portfelu [99]. Współczynnik
ten mówi o ile zmieni się cena instrumentu pochodnego (opcji) przy zmianie instrumentu
pierwotnego o jednostkę. Delta przyjmuje wartości z przedziału <0,1> dla opcji kupna i
z przedziału <-1,0> dla opcji sprzedaży. Gdy ∆ → 0 to opcja zakupu i sprzedaży dąży
w stronę out-of-the-money, gdy opcja kupna ∆ → 1 a sprzedaży ∆ → −1 to opcja dąży
w stronę in-the-money: gdy ∆ = 0.5 dla kupna i ∆ = −0.5 dla sprzedaży to opcja jest
in-the-money.[79]. Współczynnik gamma zdefiniowany jest jako druga pochodna ceny in-
strumentu pochodnego względem ceny instrumentu bazowego [99]:

Γ =
∂2C

∂U2
(6.44)

Dla kontraktów bezwarunkowych parametr przyjmuje wartość zero, a dla opcji przyjmuje
wartości dodatnie; wartość największą osiąga w punkcie at-the-money. Zarządzanie portfe-
lem polega na sprowadzeniu także tego czynnika do zera - jest to zabezpieczanie (hedging)

[99]. Współczynnik lambda jest pochodną ceny C instrumentu pierwotnego (np. opcji na
zakup energii) opcji względem odchylenia standardowego σ cen instrumentu pierwotnego
(np. cen energii elektrycznej):

λ =
∂C

∂σ
(6.45)

Współczynnik ten mówi o tym, jak zmieniają się ceny opcji w zależności od zmian odchy-
lenia standardowego zmienności cen instrumentu pierwotnego (energii) [79]. Współczynnik
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theta jest określony jako pochodna ceny C opcji względem terminu T jej wygaśnięcia:

θ =
∂C

∂T
(6.46)

Współczynnik ten wskazuje o ile spadanie cena instrumentu pochodnego w stosunku do
zmniejszenia się jego okresu wygaśnięcia. Im bliżej jest terminu wygaśnięcia opcji, tym
współczynnik jest większy, co oznacza spadek wartości opcji [79, 175]. Współczynnik rho
bada zmianę ceny opcji w stosunku do zmian stóp procentowych r [79]:

ρ =
∂C

∂r
(6.47)

Obecnie na polskim rynku energii elektrycznej nie występują kontrakty opcyjne22, a zatem
można rozważać jedynie teoretyczną przydatność wymienionych współczynników w ana-
lizie portfela kontaktów zawierającego opcje. Zarówno rozwój rynku energetycznego w
Polsce jak i jego integracja z budowanym rynkiem europejskim może spowodować wzboga-
cenie gamy kontraktów dostępnych dla uczestników gry rynkowej. Stąd wydaje się zasadne
przedstawione powyżej zasygnalizowanie możliwości implementacji analizy opcji dla rynku
energetycznego stosowanej na rynkach finansowych.

6.5.3 Zarządzanie portfelem kontraktów

Problem optymalnego portfela

Teoria portfela opracowana przez Markowitza [116] mówi, że miarą ryzyka portfela jest
wariancja rozkładów zysków przynoszonych przez dany portfel. Jeżeli spojrzymy na tę
kwestię z punktu widzenia inwestora to zauważymy, że interesuje go ryzyko strat. Mar-
kovitz mówił o ryzyku niepewności i mierzył je jako standardowe odchylenie lub wariancję
w rozkładzie prawdopodobieństw przyszłych zysków z portfela. Budowa portfela według
Markovitza polega na minimalizacji wariancji (czyli ryzyka) dla oczekiwanej stopy zwrotu.
Wykazał zależność, że wraz ze wzrostem ryzyka oczekiwane zwroty leżą na wypukłej nie-
malejącej krzywej nazywanej granicą sprawności. Wynika stąd, że inwestor chcąc osiągnąć
większy zwrot musi podjąć większe ryzyko [106]. Zakładając, że inwestor, a w przypadku
rynku energii rozważane wcześniej przedsiębiorstwo obrotu, wybierze odpowiednie miary
dochodu z portfela oraz miary ryzyka portfela, można wyróżnić następujące strategie two-
rzenia optymalnego portfela [79]:

1. Minimalizacja ryzyka przy zadanym dochodzie - poszukiwany jest portfel, który bę-
dzie najmniej ryzykowny i jednocześnie zapewni dochód co najmniej równy założo-
nemu.

22Według wiedzy autora pracy.
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2. Maksymalizacja dochodu przy zadanym ryzyku - poszukiwany jest portfel, który da
największy z możliwych dochód i jednocześnie ryzyko będzie mniejsze lub co naj-
mniej równe założonemu.

3. Minimalizacja ryzyka - poszukiwany jest portfel o najmniejszym ryzyku bez względu
na poziom dochodu z portfela; zadaniem odwrotnym, ale prowadzącym do tego sa-
mego celu jest maksymalizacja bezpieczeństwa portfela.

4. Maksymalizacja dochodu - poszukiwany jest portfel o maksymalnym dochodzie bez
względu na stopień ryzyka:

maxi {Pi} = max {fp (Si)} (6.48)

5. Optymalizacja dwukryterialna zawierająca maksymalizację dochodu z jednoczesną
minimalizacją ryzyka - kryterium to odpowiada celom postawionym w równaniu (6.49),
na mocy którego przestrzeń możliwych portfeli będzie przeszukiwana w celu znale-
zienia portfela o jak najmniejszym ryzyku i jak największym dochodzie:

{
mini {Ri} = min {fR (Si)}
maxi {Pi} = max {fp (Si)}

(6.49)

6. Optymalizacja wielokryterialna zawierająca oprócz dochodu i ryzyka (6.49) inne cele
zdeterminowane przez parametry portfela.

Jeżeli jako miara dochodu zostanie przyjęta stopa zwrotu, a jako miara ryzyka odchyle-
nie standardowe to optymalnym portfelem w strategiach z pkt. 1, 2, 5 będzie jeden z tzw.
portfeli efektywnych w rozumieniu teorii Markowitza. Problemy wielokryterialnej optyma-
lizacji portfela wykraczają poza zakres tej pracy; problemy decyzyjne wytwórców energii
elektrycznej były poruszane w rozprawie [186].

Przykłady optymalizacji portfela

Zadanie programowania liniowego [159]. Rozważmy kryterium maksymalizacji dochodu
z portfela (6.48) dla rozważanego już wcześniej przedsiębiorstwa obrotu działającego na
rynku energii elektrycznej, które dokonuje zakupów energii na rynku hurtowym w celu za-
pewnienia dostaw swoim odbiorcom detalicznym. Jeżeli w portfelu tego przedsiębiorstwa
zostanie pominięty kontrakt sprzedaży detalicznej (6.34) to cel maksymalizacji dochodu za-
mienia się na minimalizację kosztów zakupu energii hurtowej. Zakładając, że przedsiębior-
stwo posiada o = 1, 2, ..., O ofert zakupu energii o cenie co(h) i ilości eo(h) określonej dla
każdej godziny h = 1, 2, ..., H to całkowity koszt zakupu energii w portfelu wynosi:

K =
H∑

h=1

O∑
o=1

co(h)eo(h) +
H∑

h=1

crb(h)erb(h) (6.50)
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przy czym crb(h) i erb(h) są ceną i energią, która może być kupiona z rynku bilansującego w
czasie rzeczywistym, jeżeli przedsiębiorstwo nie zapewni dostaw energii od kontrahentów
hurtowych, a w przypadku gdy dostawy te będą za duże w stosunku do prognozowanego
zapotrzebowania odbiorców ê(h), to będzie to energia sprzedawana przez przedsiębiorstwo
do rynku bilansującego. Przedsiębiorstwo, które posiada grupę ofert będzie dążyło do zale-
zienia takiego portfela z przestrzeni możliwych, który będzie minimalizował koszt zakupu
energii:

Kmin = min {Kp} (6.51)

gdzie p = 1, 2, ..., P jest indeksem kolejnych portfeli przy założeniu, że ilości kupionej
energii w każdej godzinie h będzie równa prognozowanemu zapotrzebowaniu ê(h):

O∑
o=1

eo(h) = ê(h) (6.52)

Ponadto istnieją ograniczenia występujące w każdej z ofert kontraktu; są to minimalne i
maksymalne ilości energii jakie muszą być kupione w strefach doby (typowe strefy doby dla
polskiego rynku energii przedstawiono w tabeli 6.12 na stronie 203):

Emin
wo ≤

∑

h∈Mwo

e(h) ≤ Emax
wo (6.53)

oraz ograniczenia na minimalną i maksymalną moc w poszczególnych godzinach

Pmin ≤ eh ≤ Pmax (6.54)

gdzie w jest indeksem warunku w ofercie o− tej, a Mwo jest zbiorem godzin należącym do
strefy w warunku w oferty o. W szczególnym przypadku strefy doby mogą wynosić jedną
godzinę i ograniczenie (6.53) sprowadza się do ograniczeń na ilość mocy (6.54) w każdej go-
dzinie doby. Ograniczenia nałożone na oferty kontraktów mogą pochodzić od charakterystyk
pracy jednostek wytwórczych elektrowni, parametrów sieci przesyłowej, konieczności utrzy-
mania rezerw mocy oraz z innych przyczyn. Szczególny wpływ na kształt ofert sprzedaży
energii mają właściwości jednostek wytwórczych takie jak: ich charakterystyki rozruchowe,
dopuszczalna szybkość zamiany stanu jednostek, minimalna i maksymalna ilość jednostek
wytwórczych pracujących jednocześnie itd [171]. Zadanie optymalizacyjne operujące na
liczbach rzeczywistych, z funkcją celu (6.51) i ograniczeniami (6.53), (6.54) zostaje prze-
kształcone do zadania programowania liniowego dla liczb całkowitych:

F (x) = max
{
aT · x}

(6.55)

gdzie a = [a1,...,an]T jest wektorem oferowanych cen energii, x = [x1, ..., xn]T jest wektorem
zmiennych, czyli możliwych ilości energii w oferowanym kontrakcie. Tak sformalizowane
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zadanie, zwiera ograniczenia:
C · x ≤ b (6.56)

gdzie C jest macierzą o rozmiarze mxn zawierająca elementy {1, 0,−1}, b = [b1, ..., bn]T

jest wektorem ograniczeń, n−jest ilością zamiennych, m- ilością organiczeń.

Do rozwiązania zadania programowanie liniowego (6.55) z organiczeniami (6.56) zastoso-
wano metodę sympleksu23, która przeszukuje przestrzeń rozwiązań reprezentowanej przez
liczby całkowite i podaje wynik w postaci liczb całkowitych24. W celu ilustracji zadania,
rozwiązano prosty problem wyboru najkorzystniejszych ofert ze zbioru pięciu proponowa-
nych kontraktów zakupu energii elektrycznej na maksymalny okres pięciu dni. Szczegółowe
dane ofert oferty wejściowych dla zadania optymalizacji znajdują się w tabeli (6.15). Ist-
nieje wiele kombinacji możliwych rozwiązań z podanych ofert zatem trudno jest wybrać
optymalne rozwiązanie bez odpowiedniego narzędzia. Zakłada się, że sumaryczne zapotrze-
bowanie za okres pięciu dni (11-15.1) wynosi 90 190 MWh przy wahaniach od 550 MWh
do 950 MWh. Dla uproszczenia przyjęto stałą cenę zakupu energii bilansującej w wysokości
170 zł za 1 MWh. Oferty wybrane w wyniku optymalizacji zostały zaznaczone pogrubioną
czcionką (tabela 6.15), a w kolumnie „wynik“ podano ilość energii z danej oferty jaką opty-
malizator proponuje aby zakupić. Wybrane oferty spełniają ograniczenia na ilość sumarycz-
nej energii (6.53) i ograniczenia na pobór mocy (6.54). Ponadto optymalizator proponuje jak
najmniejsze ilości energii z ofert gdzie cena zakupu jest wyższa od cen rynku bilansującego
i jak największe ilości energii z ofert gdzie ceny te są niższa od cen energii bilansującej. W
związku z tym stwierdza się, że przedstawiona metoda optymalizacji produkuje optymalne
rozwiązanie minimalizując koszt zakupu energii w portfelu kontraktów.

Oferta okres S Smin Smax Pmin Pmax Cena Wynik

1. 11-12.1 1 3 500 8 500 150 1 200 121 4 262
11-12.1 3 10 000 30 000 0 900 130 18 399
14-15.1 0 4 000 20 000 184 1 500 119 20 000

2. 11-15.1 0 10 190 16 600 91 121 115 0

3. 11-15.1 1 3 000 7 000 104 194 113 0
11-15.1 2 3 600 8 400 100 200 145 0

4. 11-15.1 3 19 470 30 360 150 290 153 0

5. 11-15.1 1 2 880 6 480 100 300 178 2 880
11-15.1 2 3 000 5 000 100 300 125 5 000
11-15.1 4 1 200 3 600 150 250 135 2 700
11-15.1 0 11 520 13 800 180 230 112 13 800

Tabela 6.15: Oferty zakupu energii elektrycznej wejściowe dla zadania optymalizacji kosztu
zakupu metodą sympleksu oraz wynik optymalizacji (strefy czasowe S = {1, 2, 3}odpowiadają
strefom zdefiniowanym w tabeli 6.12 na stronie 203, natomiast S = 0 oznacza całą dobę, zaś S = 4 oznacza
strefę szczytu europejskiego).

23Opis metody sympleksowej jest dostępny w literaturze np. pozycja [67].
24Metoda zastała wykonana jako moduł optymalizacyjny będący częścią systemu wspomagania obrotu ener-

gią elektryczną, który został z sukcesem wdrożony w rzeczywistym środowisku bizensowym (Zakład Energe-
tyczny Warszawa-Teren SA). Autor rozprawy jest głównym projektantem tego systemu.
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Programowanie ewolucyjne. Optymalny dobór portfela kontraktów oznacza maksymali-
zację przychodu z portfela przy minimalnym ryzyku. Problem wielokryterialnej optymali-
zacji zadania (6.49) wykracza poza zakres tej rozprawy; zagadnienie zostanie przedstawione
na podstawie opracowania [106]. W pracy tej proponuje się zamianę optymalizacji dwukry-
terialnej (6.49) na jednokryterialną. Przy założeniu, że

∑
i Si = 1, Si ≥ 0 równanie (6.49)

można zamienić na jedną wypukłą funkcję celu:

mini {λ {Ri} − (1− λ) {Pi}} (6.57)

gdzie λ jest współczynnikiem zmienności z zakresu < 0, 1 > .W skrajnym przypadku gdy
λ = 0 występuje sytuacja taka, że to inwestor nie baczy na ryzyko i dąży do maksymalizacji
zwrotu z portfela, a gdy λ = 1 inwertor stara się minimalizować ryzyko bez względu na wy-
sokość zwrotu z portfela. Wszystkie wartości przyjmowane przez parametr λ pomiędzy tymi
skrajnościami, reprezentują pewien kompromis pomiędzy przychodem a ekspozycją na ry-
zyko. Optymalne rozwiązanie przedstawianego zadania jednokryterialnego (6.48) może być
znalezione metodą programowania kwadratowego, jednak występowanie wielu minimów lo-
kalnych może utrudniać znalezienie minimum globalnego. W pracy [106] zaproponowano
algorytm ewolucyjny do przeszukiwania przestrzeni możliwych rozwiązań. W wyniku pracy
algorytmu otrzymuje się populację optymalnych rozwiązań, a więc tak znaleziony zestaw
optymalnych portfeli może być podstawą do podjęcia decyzji przez inwestora.

6.6 Podsumowanie

W rozdziale przedstawiono metody identyfikacji i pomiaru ryzyka oraz strategie zarządza-
nia portfelem kontraktów, które zostały opracowane dla rynków finansowych. Rozważono
przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną, które dokonuje zakupów na rynku hurtowym i
sprzedaży na rynkach detalicznych. Dokonano identyfikacji i oceny ryzyka dla tego przed-
siębiorstwa, a następnie przedstawiono zastosowanie miary: wartość narażona na ryzyko
i warunkowa wartość narażona na ryzyko do wyboru najmniej ryzykownego modelu pro-
gnozowania. Wartość narażoną na ryzyko zastosowano także do pomiaru ryzyka portfela
kontraktów zakupu energii elektrycznej. Zdefiniowano strategie zarządzania portfelem kon-
traktów, a ich rozwiązanie może być przedmiotem dalszy prac.



Rozdział 7

Zakończenie

Podsumowanie pracy

Przedstawiona rozprawa łączy zagadnienia sztucznej inteligencji, prognozowania, analizy i
zarządzania ryzykiem i przedstawia je na przykładzie rynku energii elektrycznej w Polsce.
Przeprowadzono szczegółową analizę tego rynku pokazując jego strukturę i zachodzące pro-
cesy gospodarcze. Badanie rynku przeprowadzono systematycznie używając języka UML1,
który jest przejętym standardem analizy i projektowania systemów informatycznych; meto-
dologia ta była stosowania konsekwentnie w całej pracy, tam gdzie to było zasadne.

Przeprowadzono szczegółową analizę metod prognozowania, prześledzono aktualne opra-
cowania literatury światowej w zakresie stosowania sztucznej inteligencji w prognozowa-
niu energii i mocy eklektycznej. Następnie opracowano nowe algorytmy prognozowania,
dla których stworzono oprogramowanie w języku Java i wykonano doświadczenia, których
wyniki zamieszczono w pracy. Opracowany system prognozowania - szereg modeli neuro-
nowych - daje na tyle zadowalające prognozy, że został zastosowany w praktyce polskiego
rynku energii. Drugi przedstawiony system prognozowania - klasyfikator samoorganizujący
się z neuronowymi predyktorami - daje prognozy o porównywalnej jakości do pierwszego,
ale jego zaletą jest to, że może być stosowany do prognozowania zjawisk, które są mało roz-
poznane, ponieważ system wymaga niewielkiej wiedzy o modelowanym szeregu czasowym.

Zaprezentowano szereg doświadczeń z prognozowaniem cen energii na rynku dnia następ-
nego towarowej giełdy energii, które poprzedzono wcześniej analizą szeregów cen. Opra-
cowano modele neuronowe oraz liniowe modele autoregresji i stwierdzono, że prognozy
uzyskiwane z tych modeli są porównywalne. Jednakże, modele neuronowe ze względu na
nieliniowość sieci perceptronowych uważa się za bardziej odpowiednie do prognozowania
tego zjawiska, ponieważ nie jest wykluczone, że może ono zawierać w przyszłości nieli-
niowe związki regresyjne.

Na tej podstawie uważa się, że potwierdzono pierwszą tezę pracy i system szeregowych
modeli prognozowania oraz system klasyfikator-predyktory nadają się do prognozowania

1UML - Unified Modeling Language (ang.) - Ujednolicony Język Modelowania.
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zapotrzebowania odbiorców detalicznych na energię elektryczną w horyzoncie krótkoter-
minowym. Stwierdza się, że system klasyfikator-predyktory może być z powodzeniem sto-
sowany do prognozowania innych, nie w pełni poznanych procesów. Ponadto stwierdza się,
że wielowarstwowa sieć perceptronowa nadaje się do prognozowania cen na rynku dnia
następnego towarowej giełdy energii.

Przedstawiono rożne metody identyfikacji, oceny, pomiaru i zarządzania ryzykiem opraco-
wane dla rynków finansowych, a następnie zastosowano wybrane z nich dla rynku energii
elektrycznej. Przedstawiono ryzyka występujące u przedsiębiorstwa obrotu energią elek-
tryczną i dokonano ich subiektywnej oceny. Następnie pokazano, jak można ocenić mo-
dele prognozowania za pomocą miar ryzyka: wartość narażona na ryzyko (VaR) i warun-
kowa wartość narażona na ryzyko (CVaR). Pokazano na przykładach jak można dokonać
wyboru najmniej ryzykowanego modelu prognozującego zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną. Miarę VaR zastosowano także do pomiaru ryzyka kontraktów na zakup energii
elektrycznej oraz pokazano efekt redukcji ryzyka w portfelu kontaktów. Rozważono także
możliwości zarządzania portfelem kontraktów przy różnych kryteriach. Zatem uważa się,
że potwierdzono drugą tezę pracy, że wartość narażona na ryzyko (VaR) i warunkowa
wartość narażona na ryzyko (CVaR) nadają się do pomiaru ryzyka modeli prognozowa-
nia zapotrzebowania na energię elektryczną.

Proponowane kierunki dalszych badań

Podczas analizy ryzyka zdefiniowano zadanie optymalizacji wielokryterialnej portfela kon-
traktów przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem energią elektryczną. Wydaje się, że jest
to obszar, który wymaga dalszych prac mających na celu rozwój metodologii zarządzania
portfelem kontraktów. Drugim kierunkiem dalszych badań może być opracowanie miar ry-
zyka opartych na logice rozmytej.
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łowa nr 4. Regulamin Wymiany Międzysystemowej. Materiały PSE-Operator SA:

www.pse.pl.

[15] Integration Electricity Markets through Wholesale Markets: EURELECTRIC Road
Map to Pan-European Market 2005. Union of the Electricity Industry EURELEC-

TRIC.

[16] Regulamin Towarowej Giełdy SA z 2005 roku. Towarowa Gielda Energii SA:

http://polpx.pl.
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[34] B. Borowik. Pamięci asocjacyjne. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, 2002.

[35] G. E. P. Box, G. M. Jenkins. Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowa-

nie. PWN, Warszawa, 1983.

[36] P. J. Brockwell, R. A. Davis. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer-
Verlag, New York, 1996.

[37] W. Charytoniuk, Mo-Shing Chen. Very Short-Term Load Forecasting UsingArtificial
Neural Networks. IEEE Transaction on Power System, 15(1):263–268, 2000.



LITERATURA 220

[38] X. Chen, Z. Tang. An Modified Error Function for the Complex-value Backpropa-
gation Neural Networks. International Journal of Neural Systems, 15(6):435–443,
2005.

[39] V. Cherkassky, J. H. Friedman, H. Wechsler. A Study of Corss-Validation and Bo-
otstrap for Accuracy Estimation and Model Selection. From Statistic to Neural Ne-

tworks, str. 147–165, Berlin Heidelberg, 1994. Springer-Verlag.

[40] H. Choungfu. Fuzzy Risk Vs. Probability Risk Analysis. Soft Computing for Risk

Evauation and Management. Applications in technology, Environment and Finance.
Physica-Verlag, Haidelberg, 2001.

[41] R. Czapaj, R. Gwóźdź, M. Przygrodzki. Analiza techniczna i fundamentalna a dokład-
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tycznych. VII Konferencja naukowa Prognozowanie w elektroenergetyce - PE2004,
str. 116–125, 2004.

[61] G. Dudek. Krótkoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na moc elektryczną
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VIII Konferencja Naukowa Prognozowanie w Elektroenergetyce, Częstochowa - Złoty
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z uwzglednieniem segmentu bilansującego, giełdowego i pozagiełdowego. Biuletyn

IASE w miesieczniku Energetyka, (12):494–502, 2003.

[100] M. Krawczak, A. Miklewski, A. Jakubowski, P. Konieczny. Zarządzanie ryzykiem
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skonsolidowanym przedsiębiorstwie energetycznym. 10. Sympozjum System Infor-

matyczne w Energetyce. Materiały sympozjalne, Bielsko-Biała, 2003. ZIAD.

[122] W. Mielczarski. Rozwój systemow elektroenergetycznych. Wybrane Aspekty. Instytut
Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2004.
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