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ВИБІР МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ 

ПОТУЖНІСТЬ В УМОВАХ РИНКУ «ДОБА НАПЕРЕД» 

 

Прогнозування електричного навантаження є одним з найбільш важливих напрямів 

досліджень в ринковій електроенергетиці. Відповідно до правил функціонування РДДБР 

учасники ринку повинні щодобово надавати оператору ринку «доба наперед» прогнози 

планового погодинного електроспоживання наступної доби. Будь-які відхилення від планових 

значень призведуть до неминучого збільшення вартості електроенергії для учасника ринку, 

який припустився таких відхилень. Тому завдання вибору якісного методу для достовірного 

прогнозування попиту на електричну потужність є одним з першочергових в умовах РДДБР. 

Ключові слова: прогнозування, електричне навантаження, експоненціальне 

згладжування, модель, штучні нейронні мережі, помилка. 

 

ВЫБОР МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 

МОЩНОСТЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА «СУТКИ ВПЕРЕД» 

 

Прогнозирование электрической нагрузки является одним из наиболее важных 

направлений исследований в рыночной электроэнергетике. Согласно правилам 

функционирования РДДБР участники рынка должны ежесуточно предоставлять оператору 

рынка «на сутки вперед» прогнозы планового почасового электропотребления на следующие 

сутки. Любые отклонения от плановых значений приведут к неизбежному увеличению 

стоимости электроэнергии для участника рынка, допустившего такие отклонения. 

Поэтому задача выбора качественного метода для достоверного прогнозирования спроса на 

электрическую мощность является одним из первоочередных в условиях РДДБР. 

Ключевые слова: прогнозирование, электрическая нагрузка, экспоненциальное 

сглаживания, модель, искусственные нейронные сети, ошибка. 

 

THE METHOD OF FORECASTING THE DEMAND FOR ELECTRIC POWER IN 

A MARKET "DAY AHEAD" 

 

Forecasting of electric load is one of the most important areas of research in the electricity 

market. According to the rules of functioning of the RDDBR per day up to market participants to 

provide market operators «day ahead» forecasts of hourly electricity plan the next day. Any deviation 

from the planned values will lead to an inevitable increase in the cost of electricity market 

participants, who had made such deviations. Therefore, the task of choosing a qualitative method for 

reliable prediction of demand for electrical power is a priority in RDDBR. 

Keywords: forecasting, electrical load, exponential smoothing, model, artificial neural 

network, error. 

 

Вступ. Запровадження ринку двосторонніх договорів і балансуючого ринку (РДДБР) 

спрямовано на подальший розвиток конкурентного ринку електроенергії з метою найбільш 

повного задоволення потреб споживачів в електроенергетичних ресурсах на ринкових засадах. 

Повномасштабний РДДБР охоплює кілька ринків [6]: 
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• ринок двохсторонніх договорів (РДД), на якому покупці й продавці укладають 

контракти на постачання електроенергії на довгострокові періоди (місяць, рік тощо); 

• ринок «доба наперед» (РДН), на якому уточнюється графік використання 

законтрактованих на РДД обсягів електроенергії наступної доби; 

• балансуючий ринок (БР), на якому в реальному часі узгоджуються поточні рівні 

попиту й пропозиції на електричну потужність (електроенергію). 

 РДН застосовується з метою уточнення очікуваного попиту на електричну потужність 

(електроенергію) наступної доби з розподілом за визначеними в енергоринку часовими 

інтервалами з метою своєчасного залучення необхідних для його покриття 

електроенергетичних потужностей і має базуватися на середньострокових прогнозах 

параметрів режимів електроспоживання. 

Залучення споживачів електроенергії до балансування ринку має на меті підвищення 

надійності та якості електропостачання, зниження непродуктивних витрат та втрат 

електроенергії, підвищення ефективності режимів електроспоживання, зниження вартості 

електроенергії, економію паливно-енергетичних ресурсів, що врешті-решт позитивно вплине 

на екологію довкілля. В умовах, коли рівномірного графіку електроспоживання досягти 

практично неможливо, найбільшу економію паливно-енергетичних ресурсів можна отримати 

через якомога точніше узгодження прогнозованих рівнів виробітку та використання 

електричної потужності в кожний момент часу [6]. 

Достовірне прогнозування споживачем власного попиту на електричну 

потужність. Іншими словами: чим якісніший прогноз - тим вище вірогідність його 

виконання. Таке прогнозування має виконуватися за допомогою ефективних математичних 

методів, адаптованих до індивідуальних характеристик кожного кінцевого споживача, і 

базуватися, зокрема, на достовірних даних щодо його режимів електроспоживання за 

попередні періоди. Алгоритми прогнозування повинні функціонувати в автоматизованому 

(діалоговому) режимі і забезпечувати можливість врахування коригувань споживача щодо 

уточнення параметрів режимів електроспоживання наступної доби, зумовлених, наприклад, 

зміненням обсягів виробництва, переналаштуванням технологічних циклів, врахуванням 

погодних умов тощо. За результатами такого прогнозування споживач замовляє системному 

оператору уточнений графік навантаження на наступну добу. 

Можна вважати, що прогнозування є чи не основною метою і завданням великого числа 

фахівців, що займаються підвищенням ефективності режимів електроспоживання. Сучасні 

методи статистичного прогнозування дозволяють з високою точністю прогнозувати 

практично всі можливі показники. Під час аналізу часових рядів можна виділити дві основні 

мети [5]: 

 визначення природи часового ряду; 

 прогнозування майбутніх значень часового ряду по теперішнім і минулим 

значенням; 

Однак треба пам'ятати, що не існує універсальних методик прогнозування на всі 

випадки життя. Вибір методу прогнозування і його ефективність залежать від багатьох умов, 

і зокрема від необхідної довжини або часу прогнозування. За часом прогнозування можна 

поділити на короткострокове (на наступні 10, 15, 30, 60 хв.), середньострокове (на добу 

наперед) і довгострокове (на місяць, рік наперед). 

Середньостроковий прогноз характеризує собою прогноз «на завтра», тобто прогноз на 

кілька кроків вперед. Одними з найпоширеніших методів, які можуть бути застосовані для 

середньострокового прогнозування, є [5]: експоненціальне згладжування [11], модель ARIMA 

(інтегрована модель авторегресії - плаваючого середнього [1]) та нейронні мережі [9]. 
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Для побудови прогнозу важливо якісно оперувати параметрами, які використовуються 

під час побудови моделей. Це і виділення тренда, циклічної складової ряду, тренд циклічної, 

сезонної складової і шумової компоненти; та дослідження автокореляційних функцій з метою 

виявлення сезонності, побудови періодограми і обчислення сезонного лага (наприклад, за 

допомогою спектрального аналізу Фур'є). 

Після побудови будь-якої моделі важливо перевіряти, наскільки адекватно вона описує 

наш ряд. Для цього можна, по-перше, провести візуальний аналіз із зсувом прогнозу на кілька 

кроків назад. А по-друге, скористатися аналізом залишків - стандартним методом перевірки 

адекватності будь-якої статистичної моделі. 

Для наочного уявлення застосовності моделей залежно від тривалості прогнозу зручно 

користуватися наведеною нижче таблицею 1 [5]: 

 

Таблиця 1 

Метод 
Термін прогнозу 

Короткостроковий Середньостроковий Довгостроковий 

ARIMA + +/-' - 

Експоненціальне 

згладжування 
+/-' + - 

Нейронні мережі + + + 

 

Аналіз якості прогнозування для конкретних графіків проводився на базі трьох 

моделей: експоненціального згладжування, моделі ARIMA та штучної нейронної мережі. 

Для аналізу було використано 1440 початкових значень 30-хвилинних обсягів 

електроспоживання за період з 1.06.2012р. по 30.06.2012р. підприємства хімічної 

промисловості. Часовий ряд значень електроспоживання представлений в таблиці 2 і на 

рисунку 1. 

 
Рисунок 1. Часовий ряд значень електроспоживання. 

 

 

Таблиця 2 
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Дата 
День 

тижня 
Час 

Електроспоживання, 

МВт*год 

01.06.2012 5 00:30 1 290 

01.06.2012 5 00.30:01.00 1 266 

01.06.2012 5 01.00:1.30 1 273 

01.06.2012 5 01.30:2.00 1 280 

01.06.2012 5 02.00:02.30 1 293 

01.06.2012 5 02.30:03.00 1 263 

01.06.2012 5 03.00:03.30 1 279 

01.06.2012 5 03.30:04.00 1 304 

01.06.2012 5 04.00:04.30 1 330 

--------------- ------------ ------- ------------------------ 

30.06.2012 5 21.30:22.00 1 481 

30.06.2012 5 22.00:22.30 1 414 

30.06.2012 5 22.30:23.00 1 359 

30.06.2012 5 23.00:23.30 1 295 

30.06.2012 5 23.30:00.00 1 262 

 

 

1. Прогнозування за допомогою моделі ARIMA. Проводилося в програмі STATISTICA. 

STATISTICA надає потужні та зручні у використанні інструменти для статистичного та 

графічного аналізу, прогнозування, аналізу даних, створення власних аплікацій, інтеграції, 

вебдоступу тощо [5]. У результаті ідентифікації моделі, оцінювання її параметрів і перевірки 

на адекватність за допомогою аналізу залишків був зроблений висновок про найбільш 

оптимальну сезонну модель типу ARIMA (2,0,0) (2,1,0), (сезонний лаг S = 48). Ідентифікація 

параметрів моделі детально розглядається в [1]. 

У середині 90-х років минулого століття був розроблений принципово новий і досить 

потужний клас алгоритмів для прогнозування часових рядів. Більша частина роботи з 

дослідження методології та перевірки моделей була проведена двома статистиками: Г.Е. 

Боксом (G.E.P.Box) і Г.М. Дженкінсом (G.M. Jenkins). З тих пір побудову подібних моделей і 

одержання за їхньою допомогою прогнозів часто називають методами Бокса-Дженкінса. Ці 

методи містять кілька алгоритмів. Найвідомішим і найчастіше використовуваним з них є 

алгоритм ARIMA. Він вбудований практично в будь-який спеціалізований пакет для 

прогнозування. У класичному варіанті ARIMA не використовують незалежні змінні. Моделі 

спираються лише на інформацію, яка міститься в передісторії прогнозованих рядів, що 

обмежує можливості алгоритму. В цей час у науковій літературі часто згадуються моделі 

ARIMA, що дозволяють враховувати незалежні змінні. На відміну від розглянутих раніше 

методик прогнозування часових рядів, в методології ARIMA не передбачається якої-небудь 

чіткої моделі для прогнозування обраної часової серії. Задається лише загальний клас моделей, 

що описують часовий ряд і дозволяють в певний спосіб виражати поточне значення змінної 

через її попередні значення. Потім алгоритм переоцінює внутрішні параметри і самостійно 
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обирає найдоцільнішу модель прогнозування. Як вже зазначалося вище, існує ціла ієрархія 

моделей Бокса-Дженкінса. Логічно її можна визначити так [1]: 

( ) ( ) ( , ) ( , )( , ) ( , , )( , , ) (1)AR p MA q ARMA p q ARMA p q P Q ARIMA p d q P D Q   
 
 

В якості міри оцінки точності прогнозування використовувався показник MAPE (mean 

absolute percentage error - середня абсолютна відносна помилка). На рисунку 2 подані графіки 

144 фактичних і 48 прогнозних значень електроспоживання. 

 

Рисунок 2. Графіки фактичних і прогнозних значень електроспоживання, побудовані 

за допомогою моделі ARIMA 

 

2. Метод експоненціального згладжування. Експоненціальне згладжування є одним з 

найпоширеніших методів короткострокового прогнозування, який базується на аналізі ряду 

динаміки. Розрізняють експоненціальне згладжування першого та вищого порядків. Згідно з 

цим методом прогнозні показники на плановий період розраховуються з використанням 

прогнозних і фактичних даних звітного (попереднього) періоду [4]. Проста і прагматично ясна 

модель часового ряду має такий вигляд: 

t t
X   b  (2)   

де: b – константа;   (епсилон) – випадкова помилка. 

Точна формула простого експоненціального згладжування має наступний вигляд: 

St = Xt + (1- ) St-1 (3)  
 

Адитивна модель:  

 t t p t
I   I   1 e (4) 


      

Мультиплікативна модель:  

 t t p t t
I   I   1 e / S (5) 


      

Автоматичний пошук найкращого параметра. Для мінімізації 

середньоквадратичної помилки, середньої абсолютної помилки або середньої абсолютної 

відносної помилки використовується квазі-ньютонівська процедура (та ж сама, що і в 

АRIMA). У більшості випадків ця процедура більш ефективна, ніж звичайний перебір на сітці 

(особливо, якщо параметрів згладжування декілька), і оптимальне значення параметрів моделі 

можна швидко знайти [4]. На рисунку 3 подані графіки фактичних і прогнозних значень. 
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Рисунок 3. Графіки фактичних і прогнозних значень, а також залишків побудовані за 

допомогою експоненціального згладжування 

 

3. Штучні нейронні мережі. Штучні нейронні мережі – це засоби, що засновані на 

паралельній обробці інформації усіма своїми структурними складовими. Вони володіють 

здатністю до навчання та узагальнення накопичених знань. Нейронним мережам притаманні 

риси штучного інтелекту. До функцій, що виконуються нейронними мережами, відносяться 

апроксимація, класифікація, прогнозування, оцінювання. Однак нейронні мережі мають і 

недоліки. Відомо, що нейронні мережі спроможні автоматично накопичувати знання. Але сам 

процес їхнього навчання проходить досить повільно, а подальший аналіз вже навченої 

нейронної мережі є складним. Багато з цих недоліків можуть бути розв’язані за допомогою 

систем з нечіткою логікою[7].  

Саме нечітке керування є найбільш корисним, в тому випадку, якщо технологічні 

процеси є занадто складними для аналізу за допомогою загальноприйнятих методів, або коли 

вихідна інформація інтерпретується неточно, невизначено. Для користувача такі системи є 

зручними ще й тим, що вони дозволяють йому бачити структуру системи нечіткого виводу і 

вносити до неї необхідні зміни. Резюмуючи вище сказане можна помітити, що штучні 

нейронні мережі і системи з нечіткою логікою еквівалентні один одному. Головна ідея 

нечітких нейронних мереж полягає у тому, що використовується існуюча вибірка даних для 

визначення параметрів функцій приналежності, які найкраще відповідають деякій системі 

логічного висновку, а висновки робляться на основі апарату нечіткої логіки. 

 Процес прогнозування навантаження може складатися з наступних етапів: підбір 

архітектури нечіткої нейронної мережі; вибір навчальних і тестових даних; тренінг мережі; 

тестування мережі на контрольній множині даних; використання мережі в якості засобу 

прогнозування; можливе до навчання [7], [8]. На рисунку 4 подані графіки останніх 24 

фактичних і 8 прогнозних значень . 

Порівняння означених підходів ґрунтується на прикладі вирішення завдання добового 

прогнозування величини електричного навантаження. Головними критеріями порівняння 

цих методів є помилка прогнозування (точність), здатність моделі адекватно працювати за 

неповної вхідної інформації, стійкість до завад (іншими словами стійкість до спотвореної, 

неточної інформації).  
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Рисунок 4. Графіки фактичних і прогнозних значень, побудовані за допомогою 

штучної нейронної мережі 

Дослідження адекватності моделі [2] виконаємо на прикладі моделі ARIMA. 

Важливим є питання: наскільки побудована модель адекватно описує досліджуваний ряд? 

Очевидно, що неадекватній моделі не можна довіряти. Для дослідження адекватності моделі 

досліджують залишки, що є різницями даних значень і прогнозованих за допомогою обраної 

моделі значень. У програмі STATISTICA є спеціальні засоби дослідження залишків. 

Наявність значень, які різко виділяються на графіках автокореляції, свідчить про 

неадекватність моделі. Отже, досліджуючи залишки, дістаємось висновку щодо адекватності 

або неадекватності побудованої моделі часового ряду. У вірно побудованій моделі залишки 

будуть дуже схожі на білий шум: у них не буде періодичних коливань, систематичного зсуву, 

між ними не буде суттєвих кореляцій.  

На  рисунку 5 подані графіки автокореляційних функцій. 

 
 

Рисунок 5. Графіки автокореляційних функцій 

З графіків видно, що модель достатньо адекватно описує вихідний ряд. Ряд залишків 

майже не відрізняється від білого шуму. На  рис. 6 поданий графік нормального розподілу 

залишків. 
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Рисунок 6. Графік нормального розподілу залишків 

Таблиця 3. Середня абсолютна відносна помилка кожного з методу. 

 

 

Таблиця 4. Дані щодо похибок. 

Метод Дисперсія 
Середньоквадратична 

похибка 

Експотенціальне 

згладжування 
6325,481611 79,53289641 

ARIMA 2003,567056 44,76122269 

Штучна нейронна мережа 1073,708028 32,76748431 

   

 

Чим менші значення дисперсії та середньоквадратичної помилки, тим вища точність 

моделі. На практиці в якості знаменника для дисперсії часто приймають величину (n - k), де: 

k – число оцінюваних коефіцієнтів моделі. 

Висновок. Вимоги РДДБР щодо точності прогнозування електричного навантаження 

(електроспоживання) на ринку «доба наперед» призводять до того, що розроблені раніше 

методи не завжди забезпечують необхідну точність результатів. Тому розробляються в 

впроваджуються нові підходи до прогнозування електричного навантаження. 

(електроспоживання). 

У роботі виконано порівняння найпоширеніших методів прогнозування часових рядів 

за допомогою експоненціального згладжування, моделі ARIMA та штучних нейронних мереж. 

Розрахунки проводилися на прикладі часового ряду значень електроспоживання за допомогою 

програми STATISTICA. Виявлено, що метод штучних нейронних мереж є найкращим з 
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досліджуваних з точки зору точності прогнозування, але підлягає подальшому удосконаленню 

в частині коефіцієнтів, структури та послідовності дій з метою застосування цього методу на 

практиці. Середня абсолютна відносна помилка прогнозування за допомогою цього метода на 

досліджуваному часовому ряді значень електроспоживання склала 1,2%, а найбільшу помилку 

прогнозування на досліджуваному часовому ряді серед трьох порівнюваних методів дав метод 

експоненціального згладжування – 2,9%. Модель ARIMA дала помилку прогнозування 1,6%. 

Оскільки під час прогнозування на досліджуваному часовому ряді найточніші 

результати отримано за допомогою методу штучних нейронних мереж, а також враховуючи 

його переважні якості, подальші дослідження доцільно спрямувати на вдосконалення саме 

цього методу з метою достовірного прогнозування електричного навантаження 

(електроспоживання) в РДДБР на ринку «доба наперед». 
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