
Adam MISIOREK1,2, Rafał WERON1 

Politechnika Wrocławska, Instytut Matematyki i Informatyki (1), Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu (2) 

 
 

Zwiększenie dokładności prognoz ceny energii poprzez 
zastosowanie preprocessingu oraz modeli nieliniowych 

 
 

Streszczenie. W pracy zastosowano liniowy model AR do stworzenia prognoz cen z rynków energii elektrycznej Kalifornii (CalPX) i Skandynawii 
(Nord Pool). Następnie zaproponowano metody umożliwiające zwiększenie dokładności tego typu prognoz – poprzez wykorzystanie preprocessingu 
(zmniejszającego wpływ skoków procesu w okresie kalibracji) oraz dwustanowego modelu nieliniowego TAR. 
 
Abstract. In this paper we assess the short-term forecasting power of different time series models in two electricity spot markets – CalPX and Nord 
Pool. In particular we pay attention to the possibility of improving the accuracy of forecasts either by applying the preprocessing or by using nonlinear 
time series model - TAR. (Improving accuracy of spot price forecasts by applying preprocessing and nonlinear time series models – tytuł 
angielski artykułu).   
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Wstęp 

Prognozowanie krótkoterminowe ceny jest jednym z 
najważniejszych działań podejmowanych przez 
uczestników rynków energii. Dzieje się tak z jednej strony 
dlatego, że realizacja złożonych ofert zachodzi zgodnie z 
zasadami równoważenia podaży i popytu. Z drugiej strony 
producenci energii umiejąc przewidzieć przyszłe ceny mogą 
zaplanować swoją produkcję w sposób, który pozwoli im 
odnieść większe zyski. Z uwagi na charakter sesji 
giełdowych istotne staje się tworzenie prognoz  z 
odpowiednim wyprzedzeniem.  

 
Przygotowanie danych 

W naszych rozważaniach użyliśmy danych 
pochodzących z California Power Exchange (CalPX) 
zawierających rynkowe ceny rozliczenia z okresu 
poprzedzającego kryzys z zimy 2000/2001. Pozwoliło nam 
to ocenić dokładność modeli zarówno podczas normalnego 
(spokojnego) okresu, jak również podczas okresu o 
gwałtownie rosnącej zmienności. Dane te zostały 
pozyskane ze stron instytutu UCEI (www.ucei.berkeley.edu) 
oraz niezależnego operatora systemu w Kalifornii CAISO 
(oasis.caiso.com).  

 

 
Rys.1. Proces ceny w okresach kalibracji oraz okresach testowych 
(oznaczonych prostokątami) na CalPX (góra) oraz Nord Pool (dół). 
Na osiach poziomych zaznaczono również początek roku, a na 
górnym wykresie także momenty kolejnych ograniczeń poziomu 
ceny, które od razu uwidaczniały się w przebiegu procesu.   

 
Do wstępnej kalibracji modeli użyliśmy danych z okresu 

05.07.1999-02.04.2000. Kolejne dane były wykorzystane do 
testowania i adaptacyjnej rekalibracji, którą opisano poniżej. 

Analizę otrzymanych wyników prognoz wykonaliśmy dla 
dwóch okresów – 03.04-07.05.2000 (okres niewielkich 
wahań) oraz 05.06-09.07.2000 (okres pierwszego „szoku 
cenowego”). Pięć dni po tym drugim okresie (15.07.2000) 
sytuacja na rynku zmusiła CAISO do wprowadzenia 
górnych ograniczeń ceny („price cap”) na poziomie 
500$/MWh, a 07.08.2000 zostały one obniżone do 
250$/MWh. Spowodowało to, oczywiście, zmianę 
charakterystyk procesu ceny (patrz rysunek 1 góra).  

Drugi zbiór danych pochodził z giełdy Nord Pool i 
zawierał ceny rozliczeniowe z lat 2003-2004. Do wstępnej 
kalibracji zostały w tym przypadku użyte dane z okresu 
02.04-31.12.2003. Tak jak poprzednio, następne dane 
posłużyły do testowania oraz adaptacyjnej rekalibracji. Do 
porównań wykorzystano również wyniki dwóch 
pięciotygodniowych okresów – jednego o charakterze 
spokojniejszym (26.01-29.02.2004), drugiego o znacznie 
większej zmienności (26.04-06.06.2004). 
 

 
Rys. 2. Okresy testowe - ceny z CalPX (góra) oraz z Nord Poola 
(dół) w okresach o małej (po lewej) i dużej (po prawej) zmienności. 
Uwagę zwracają różnice w skalach osi pionowych. Na osiach 
poziomych zaznaczono początki poszczególnych tygodni. 
 
Metodologia prognoz 

Brakujące lub zdublowane wartości odpowiadające 
zmianom czasu z letniego na zimowy i odwrotnie zostały 
potraktowane w standardowy sposób. Pierwsze z nich 
zostały uzupełnione średnią z dwóch sąsiednich wartości, 
natomiast drugie – średnią z wartości zdublowanej godziny. 
Kilka wartości wynikających z błędów systemów 
gromadzenia danych zostało również zastąpione średnią z 
sąsiednich wartości. 
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Kalibracja i rekalibracja była prowadzona w Matlabie z 
wykorzystaniem metody estymacji opartej na minimalizacji 
FPE (final prediction error). 

Do danych została zastosowana transformacja 
logarytmiczna pt = log Pt, aby uzyskać bardziej stałą 
wariancję. Następnie została usunięta średnia, aby 
wycentrować dane wokół 0.  

Ponieważ, jak zauważono w [1], w praktyce prognoza 
ceny rozliczeniowej jest wymagana dzień wcześniej, 
użyliśmy następującego schematu testowania. Do 
obliczenia prognoz na godziny od 1 do 24 danego dnia, za 
dostępne dla modeli przyjęliśmy dane do godziny 24 dnia 
poprzedniego. 

 
Zastosowane modele 

W zastosowaniach inżynierskich standardowym 
modelem branym pod uwagę w zagadnieniach, w których 
występuje losowość oraz autokorelacje jest model 
autoregresji średniej ruchomej. W modelu tym oznaczanym 
jako ARMA(p, q) bieżąca wartość procesu (np. 
scentrowanego logarytmu ceny) jest wyrażona za pomocą p 
poprzednich wartości (część autoregresji) oraz q 
poprzednich wartości zakłóceń losowych (część średniej 
ruchomej)  

 
(1)          tt BpB εθφ )()( =  
 
gdzie B jest operatorem przesunięcia „wstecz”, tzn. BhPt ≡ 
Pt−h, φ(B) jest skrótowym zapisem dla φ(B) = 1 − φ1B − ... − 
φpBp a θ(B) jest skrótowym zapisem dla θ(B) = 1+θ1B + ... + 
θqBq [2][3]. Przy tym φ1, ..., φp oraz θ1, ..., θq są 
współczynnikami wielomianów odpowiednio części 
autoregresji i średniej ruchomej a εt –  niezależnymi 
zmiennymi losowymi o średniej zero i skończonej wariancji 
(zwykle z rozkładu normalnego). Dla q = 0 otrzymujemy 
dobrze znany model autoregresji AR(p). 

Z przeprowadzonych analiz zauważyliśmy, że duży rząd 
części średniej ruchomej zazwyczaj pogarszał jakość 
prognoz, pomimo iż w licznych przypadkach był on 
sugerowany przez kryterium Akaike. Najlepsze rezultaty 
były otrzymywane dla czystych modeli AR  tj. z θ(B)εt = εt. 
Podobnie duży rząd części autoregresji (braliśmy pod 
uwagę opóźnienia do 4 tygodni wstecz) zazwyczaj 
prowadził do przeestymowania modelu i powodował gorsze 
wyniki prognoz poza odcinkiem kalibracji. Na bazie licznych 
prób uzyskaliśmy optymalną strukturę części AR postaci  
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gdzie mpt była ceną minimalną poprzedniej doby. Dla 
uproszczenia notacji współczynniki są numerowane kolejno 
i indeksy ich nie odpowiadają rzędowi opóźnienia wyrazu, 
przy którym stoją (jak w objaśnieniach wzoru (1)). Taka 
prosta struktura nie była w stanie dobrze odwzorować 
sezonowości tygodniowej, tak że wyniki dla piątków, sobót i 
niedziel były znacząco gorsze niż dla innych dni. 
Zastosowanie oddzielnego modelu dla każdej godziny 
tygodnia (prowadzące do powstania 168 modeli) nie 
stanowiło optymalnego rozwiązania, choćby dlatego, że 
powodowało skrócenie zbiorów do kalibracji dla każdego z 
tych modeli. Wprowadzenie 7 zmiennych binarnych (dla 
każdego dnia tygodnia) nie powodowało znaczącej poprawy 
dokładności. Natomiast włączenie tylko 3 zmiennych 
binarnych (dla piątku, soboty i niedzieli) doprowadziło do 
poprawienia jakości prognoz. Ostatecznie więc przyjęliśmy 
następującą strukturę modelu  
(3)   ,)( 321 tniesobpont DdDdDdpB εφ +++=

 
gdzie φ(B)pt jest dany przez równanie (2) a d1, d2, d3 
oznaczają współczynniki przy zmiennych binarnych 
odpowiednio Dpon, Dsob i Dnie.  

Z uwagi na nieliniowy charakter cen energii do 
porównania wykorzystaliśmy również model typu TAR 
stanowiący naturalne rozwinięcie zaproponowanego 
modelu AR 
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gdzie vt i T są odpowiednio zmienną progową i poziomem 
progu. 

 Przeprowadzaliśmy analizy dla różnych zmiennych 
progowych oraz różnych poziomów progu. Jako zmienne 
progowe były testowane m.in. maksymalna, minimalna oraz 
średnia cena z ostatniej znanej doby a także ostatnia znana 
cena tj. wartość z godziny 24 ostatniej doby poprzedzającej 
prognozę. Wzięliśmy pod uwagę również różnice pomiędzy 
cenami sprzed doby i sprzed tygodnia a także pomiędzy 
średnimi sprzed doby i tygodnia. Jako poziom progu 
używaliśmy wartości stałych w obrębie testowanej próbki 
lub wyznaczonych dla każdej godziny oddzielnie w 
wielokrokowej procedurze  optymalizacji z punktami 
startowymi równo rozmieszczonymi na odcinku 
dopuszczalnych wartości rozważanej zmiennej. Najlepsze 
rezultaty otrzymaliśmy dla zmiennej progowej będącej 
różnicą pomiędzy wartościami średnimi ceny poprzedniej 
doby i ośmiu dób wstecz. Optymalizacyjna metoda 
wyznaczania poziomu progu była bardzo wolna a jej wyniki 
nie okazały się znacząco lepsze. Wartość progu została 
więc ustawiona arbitralnie na poziomie zera.  

Gwałtowne skoki cen energii są poważnym problemem 
dla liniowych szeregów czasowych, które zakładają 
stacjonarność procesu. Stosowane rozwiązania opierają się 
na wyeliminowaniu lub ograniczeniu „pików” [4][5]. W 
pierwszym przypadku traktujemy odbiegające od 
normalnego poziomu ceny jako obserwacje odstające i 
zastępujemy je średnią z sąsiednich wartości lub wartością 
z „podobnego dnia”. Jednak skoki cen są typowe dla 
procesu ceny energii, nie powinniśmy ich więc eliminować 
zupełnie z odcinka kalibracji. Zamiast tego możemy ustalić 
poziom, powyżej którego wartości obserwacji zostaną 
zredukowane. 

Bazując na wynikach [5], zdecydowaliśmy się 
ograniczyć poziom cen. Ustaliliśmy górny poziom T jako 
średnią z cen okresu kalibracji plus trzy odchylenia 
standardowe cen z tego okresu. Jeśli cena (przed 
zlogarytmowaniem) była wyższa niż T zamienialiśmy jej 
wartość na T+Tlog10(Pt/T). Ten schemat pozwolił na 
rozróżnienie pomiędzy „normalnymi” i „ekstremalnymi” 
skokami cen. Preprocessing był zastosowany jedynie do 
modelu AR. Otrzymany w ten sposób model (kalibrowany 
do zredukowanych cen) został w tekście oznaczony jako p-
AR. 

Wszystkie modele były estymowane w sposób 
adaptacyjny, tj. zamiast używać jednego modelu dla całej 
próbki dokonywaliśmy dla każdej godziny w danych 
testowych kalibracji modelu i wyznaczaliśmy prognozę na 
następną godzinę. Nie zmienialiśmy natomiast struktury 
używanego modelu. Zgodnie z wcześniejszymi testami nie 
prowadziło to do poprawy jakości prognoz. 
 
Analiza wyników 

Na koniec została przeprowadzona ocena dokładności 
prognoz przez porównanie z rzeczywistą ceną rynkową. Do 
oceny punktowej dokładności prognoz używanych jest wiele 
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miar, my wybraliśmy średni błąd tygodniowy (Mean Weekly 
Error , MWE) [1][4][5][6] zdefiniowany jako 
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gdzie Ph jest rzeczywistą ceną dla godziny h,  jest 

prognozą tej ceny, natomiast 
hP̂

168P  jest średnią ceną danego 
tygodnia. Policzyliśmy ponadto średnie odchylenie od 
najlepszego wyniku (MDB) dla każdego okresu, tj. średnią 
różnicę pomiędzy MWE danego modelu a MWE najlepszego 
modelu w poszczególnych tygodniach. 
 
Tabela 1. Wartości miar jakości dla poszczególnych modeli w 
okresach testowych 

CalPX MWE[%] 
tydzień AR p-AR poprawa  

w por. z AR 
TAR poprawa 

w por. z AR 
03.04-09.04 3,37 3,20 + 3,21 + 
10.04-16.04 5,29 5,36 - 4,99 + 
17.04-23.04 8,41 8,43 - 8,14 + 
24.04-30.04 13,99 13,92 + 14,02 - 
01.05-07.05 18,26 18,05 + 18,36 - 
średni błąd 9,86 9,79 + 9,74 + 

MDB 0,20 0,13 + 0,08 + 
 

05.06-11.06 7,81 7,71 + 7,82 - 
12.06-18.06 46,82 67,00 - 46,06 + 
19.06-25.06 19,77 24,01 - 20,40 - 
26.06-02.07 43,88 71,82 - 38,42 + 
03.07-09.07 29,53 22,83 + 26,63 + 
średni błąd 29,56 38,67 - 27,87 + 

MDB 2,60 11,72 - 0,91 + 
Nordpool MWE [%] 

tydzień AR p-AR poprawa 
w por. z AR 

TAR poprawa 
w por. z AR 

26.01-01.02 1,78 1,77 + 2,69 - 
02.02-08.02 3,07 3,07 + 3,61 - 
09.02-15.02 3,16 3,16 - 3,34 - 
16.02-22.02 2,09 2,08 + 2,77 - 
23.02-29.02 1,89 1,88 + 1,93 - 
średni błąd 2,40 2,39 + 2,87 - 

MDB 0,01 0,00 + 0,48 - 
 

26.04-02.05 5,96 5,95 + 5,48 + 
03.05-09.05 10,88 10,89 - 10,00 + 
10.05-16.05 7,69 7,69 - 5,57 + 
17.05-23.05 4,05 4,04 + 4,03 + 
24.05-30.05 2,30 2,30 + 1,54 + 
średni błąd 6,18 6,17 + 5,32 + 

MDB 0,85 0,85 + 0,00 + 
 

 
Rys. 3. Porównanie dokładności prognoz z rynkową ceną 
rozliczenia dla okresu o małej zmienności.  

 

 
Rys. 4. Porównanie dokładności prognoz z rynkową ceną 
rozliczenia dla okresu o dużej zmienności 
 
Podsumowanie 

Należy zauważyć, że prognozy cen na bazie modelu 
AR, mimo uzyskiwanych korzystnych rezultatów [7], można 
usprawnić. W spokojnych okresach ich wyniki poprawia 
zastosowanie preprocessingu. W okresach o dużej 
zmienności zdecydowanie większą dokładność zapewnia 
model TAR, który można traktować jako uogólnienie 
modelu AR na dwa stany (spokojny i wzbudzony) procesu 
ceny energii.  
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