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چکیده
امروزه ساختار صنعت برق در بسیاري از کشورهاي جهان در حال گذار از فضاي انحصاري به فضاي
رقابتی است .در این فرآیند که تحت عنوان کلی تجدیدساختار در صنعت برق پیگیري می شود،
کشورهاي مختلف با مدلهاي متفاوت در جهت هاي خصوصی سازي و رقابتی کردن این صنعت در حال
حرکتند .عواملی مانند عدم امکان ذخیره سازي انرژي الکتریکی در مقیاس بزرگ ،انتقال انرژي الکتریکی
بر اساس قوانین فیزیکی حاکم بر خطوط انتقال و نه بر اساس قراردادهاي اقتصادي ،حساسیت کم تقاضا
به تغییرات قیمت بویژه در افق زمانی کوتاه مدت و  ...روند تجدید ساختار و طراحی بازارهاي انرژي
الکتریکی را با پیچیدگی هاي مضاعفی روبرو نموده است  .ایده اصلی در رقابتی کردن صنعت برق در نظر
گرفتن انرژي الکت ریکی به عنوان یک کاال است که توسط قراردادهاي مختلفـی می تواند خریداري یا به
فروش رسانده شود .بـا طـرح ایـن ایـده ،خدماتی مانند انتقال انرژي ،تهیه ظرفیت رزرو ،حفظ فرکـانس
و ولتاژ شبکه ،حفظ کیفیت برق و  ...به صورت خدمات جانبی این کاال مطرح می شوند .البته می توان
خدمات جانبی را نیز به کمک طراحی بازارهایی در کنار بازار انرژي تأمین نمـود .در فضـاي رقابتی
صنعت برق و با شکل گیري بازارهاي مختلف براي انـرژي ،یکی از مسائل بـا اهمیـت کـه نقـش کلیـدي
را در برنامـه ریـزي شرکت هاي تولیدي ،خریداران و بهره بردار سیستم ایفا مـی کنـد ،مسأله پیش بینی
قیمت برق می باشد .در این مقاله یک روش نوین به منظور پیش بینی قیمت برق ارائه می گردد.
واژگان کلیدی :بازار بورس ،پیش بینی قیمت انرژی الکتریکی ،مدل .SVM

Support Vector Machine
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مقدمه
امروزه از دیدگاه شرکت کنندگان در بازار پیش بینی قیمت برق از درجه اهمیت باالیی برخوردار است .استراتژي پیشنهاد
قیمت فروشندگان ،برنامه مدیریت مصرف خریداران و برآورد بودجه شرکت ها از جمله مواردي است که نیاز مبرم به پیش
بینی قیمت برق را از دیدگاه هاي مختلف مورد توجه قرار می دهد .عالوه بر کاربرد پیش بینی قیمت در افق هاي زمانی کوتاه
مدت ،در بازه بلندمدت نیز قراردادها به پیش بینی نیاز دارند .در بازه بلندمدت معموالً جهت کاهش ریسک در تصمیم گیري،
از قراردادهاي مکمل در افق هاي بلند مدت استفاده می شود .قیمت نهایی ) (MCP2به عنوان یکی از شاخص هاي مهم در
بازار رقابتی برق و بر پایه اصل حداکثر سازي شاخص رفاه اجتماعی ،از تالقی منحنی هاي قیمت دهی تولیدکنندگان و مصرف
کنندگان بدست می آید .به عبارتی در یک مناقصه رقابتی قیمتی که در آن منحنی تقاضاي تجمعی خریداران ،منحنی تجمعی
تولیدکنندگان را قطع می کند به عنوان قیمت بسته شده بازار ) (MCPمطرح می شود [.]1
به دلیل رفتارهاي پیچیده شرکت کنندگان در بازار منحنی عرضه و تقاضا داراي عدم قطعیت هاي مختلف بوده و به این دلیل
پیش بینی قیمت برق دشوار می باشد .اهمیت پیش بینی قیمت برق در بازارهایی که نحوه مناقصه برق آنها به مانند بازار برق
ایران بر اساس مناقصه  PAB3می باشد نسبت به مناقصه یکنواخت بسیار بیشتر است .دلیل این امر آن است که بر خالف
مناقصه یکنواخت که قیمت تمام شده بازار بطور یکسانی بین برندگان در مناقصه توزیع می شود ،در مناقصه نوع  PABهر
شرکت کننده در مناقصه بازار بر اساس میزان قیمت پیشنهادي خود در صورت برنده شدن وجه دریافت می نماید .بر این
اساس پیش بینی قیمت در این نوع مناقصه نقش تعیین کنندهاي در استراتژي پیشنهاد قیمت خواهد داشت [. ]4-2
تاکنون روشهاي متعددي براي پیش بینی قیمت برق ارائه شده اند که از معروفترین آنها می توان به شبکه عصبی اشاره نمود.
شبکه یک برنامه نرم افزاري یا یک تراشه نیمه هادي است که بتواند همانند مغز انسان عمل نماید در واقع یک شبکه عصبی
مصنوعی که یکی از ابزارهاي داده کاوي می باشد ،ایدهاي است براي پردازش اطالعات که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته
شده و مانند مغز به پردازش اطالعات می پردازد .این سیستم از شمار زیادي عناصر پردازشی به نام نرون تشکیل شده است که
براي حل یک مسئله با هم هماهنگ عمل می کند Artifical Neural Network .یا ) (ANNنظیر انسان ها با مثال یاد
می گیرند و با پردازش روي داده هاي تجربی  ،دانش یا قانون نهفته در وراي دادهها را به ساختار شبکه منتقل می کند به
همین خاطر به این سیستم ها هوشمند گفته می شود چرا که بر اساس محاسبات روي داده هاي عددي یا مثال ها قوانین کلی
را یاد می گیرد [.]5
پژوهشگران شبکه ي عصبی ترجیح می دهند از توابع محرک غیر خطی و به ویژه در داده هاي محرک غیرخطی استفاده کنند
و به ویژه در داده هاي سري زمانی معموال از توابع زیگموئیدي و تانژانت هیپربلوکی استفاده می شود .یک شبکه عصبی
مصنوعی معموال از سه الیه تشکیل می شوند  .الیه ورودي شامل واحدهایی به تعداد متغیرهاي توضیحی مدل است .الیه هاي
میانی و خروجی شامل واحدهاي پردازش اطالعات هستند .در این واحد ها ،محاسبات بر روي اطالعات ورودي صورت گرفته و
نتیجه آنها به صورت یک ورودي جدید به واحد هاي دیگر در الیه هاي بعدي ارسال می شود .واحدهاي الیه خروجی به مثابه
همان متغیرهاي وابسته در مدل هاي رگرسیون هستند که مقادیر برآوردشده متغیر وابسته را تحویل می دهند .الیه میانی از
اهمیت زیادي برخوردار است زیرا نقش موثري در یادگیري صحیح مدل ایفا می کند .در هر مرحله داده ها وزندار شده و به
ال یه بعد فرستاده می شوند .در ابتدا هر نرون مجموع داده هاي وزن دار شده را با توجه به تابع فعال سازي دسته بندي نموده و
نتایج را به نرون هاي الیه بعدي می فرستد .در مورد تعیین تعداد واحدهاي پردازش اطالعات در الیه هاي میانی ،به رغم آنکه
فرمول هایی براي این امر در ادبیات مدل هاي شبکه عصبی مصنوعی ارائه شده اند ،ولی هنوز هم روش آزمون و خطا روش
موثرتري به نظر می رسد .به هر حال ،تعداد بسیار کم یا بسیار زیاد واحد هاي میانی ممکن است منجر به نتیجه نامطلوب به
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ویژه در بخش پیش بینی شود .تعداد کم واحد هاي میانی هرچند سرعت یادگیري را باال می برد ولی ممکن است باعث شود تا
فرایند یادگیري به صورت ناقص انجام شده و مدل را از پیش بینی درست ناتوان سازد .از طرف دیگر  ،تعداد بسیار زیاد واحد
هاي میانی هر چند که ممکن است نتیجه مطلوبی در فرایند یادگیري مدل داشته باشد ،اما احتماال آثار خوبی در مرحله پیش
بینی نخواهد داشت زیرا این عمل باعث افزایش توضیح دهندگی الگو شده ولی به احتمال قوي در امر پیش بینی مناسب عمل
نخواهد کرد .در ادبیات مدل هاي شبکه عصبی مصنوعی این مشکل "حفظ کردن" مدل نامیده می شود .مدلی که نوع
ارتباطات بین متغیرها را درون نمونه بر آورد صرفا حفظ کرده باشد ،قادر نخواهد بود در شرایط جدید که نظیر تاریخی ندارد،
عکس العمل خوبی نشان دهد .در صورتی که تعداد مکفی از این الیه ها و واحدها در یک مدل شبکه هاي عصبی وجود داشته
باشند ،مدل قادر خواهد بود هرگونه ارتباط بین داده و ستاده ها را با دقت تعیین شده یاد بگیرد ،به عبارت دیگر برآورد
صحیحی از رابطه بین داده ها و ستاده ها ارائه می کند [.]7-6
معرفی SVM
بردار پشتیبان  SVMیکی از روش هاي یادگیري بانظارت است که الگوریتم  SVMاولیه در در سال  111۱توسط Vapnik
و  Corinna Cortesبراي حالت غیرخطی تعمیم داده شد .این الگوریتم در زمینه شناسایی الگو و پیش بینی رگرسیون
استفاده می شود .هدف آن تشخیص و متمایز کردن الگوهاي پیچیده در داده ها و یافتن قوانین حاکم بر آنها می باشد [.]11
ماشین بردار پشتیبان داراي ویژگی تعمیم پذیري خوب ،توانایی در طبقه بندي الگوهاي ورودي ،رسیدن به الگوي بهینه کلی،
قابلیت یادگیري ( تعیین خودکار ساختار بهینه براي مجموعه داده هاي تحت آموزش) است .ماشین بردار پشتیبان داده هارا به
بردارهاي یادگیري تبدیل می نماید که هر بردار با یک مقدار خروجی متناظر میباشد و قابلیت پیدا کردن مقدار بهینه را در
فضاي غیر خطی و خطی دارا است .مبناي کاري دسته بندي کنندة  SVMدسته بندي خطی داده ها است و در تقسیم خطی
داده ها سعی میکنیم خطی را انتخاب کنیم که حاشیه اطمینان بیشتري داشته باشد .از الگوریتم  ، SVMدر هر جایی که نیاز
به تشخیص الگو یا دسته بندي اشیا در کالس هاي خاص باشد می توان استفاده کرد .هسته هاي مختلفی را براي استفاده
درماشین بردار پشتیبان به کار می گیرند که یکی از متداول ترین آن ها هسته با تابع گوسین است که در واقع این نوع هسته
پیاده سازي یک شبکه عصبی نیز می باشد .تابع پیاده سازي هسته ي گوسین به صورت زیر است [:]1
2

) || 𝑗𝑥 𝑘(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) = exp (−𝑟 ||𝑥𝑖 −
()1

r=1/2sigma

ارائه مدل
به دلیل اینکه ورودي هاي شبکه عصبی داراي دیمانسیون هاي مختلفی هستند ،پیش از آموزش شبکه عصبی ،داده هاي
ورودي به آن نرمال می گردند .هدف از نرمال سازي این است که داده ها به اعدادي مابین صفر تا یک تبدیل شوند ،زیرا در این
مدل براي عناصر پردازش گر (نرون ها) در الیه ي مخفی ،تابع آستانه سیگموئیدي انتخاب گردید که خروجی این تابع اعدادي
بین صفر تا یک می باشد .بنابراین باید داده هاي ورودي به این تابع نیز اعدادي بین صفر و یک باشند .براي ورودي هاي
نزدیک به صفر تا ی ک ،تغییرات وزن نرون ها حداقل خواهد بود ،زیرا در این اعداد ،عناصر پردازشگر به دلیل شکل تابع
سیگموئید ،کند عمل می کنند .ولی براي مقادیر ورودي هاي نزدیک به نیم ،پاسخ نرون ها به سیگنال ورودي سریعتر خواهد
بود .بدین منظور هر کدام از متغیرها با استفاده از رابطه زیر نرمال گردید تا تاثیر اعداد بزرگ کاهش یابد.
یکی از بزرگترین مشکالتی در که در استفاده از روشهاي هوشمند از جمله ماشین بردار پشتیبان وجود دارد این است که
پارامترهاي این سیستم ها باید بصورت دستی و با استفاده آزمون و خطا تنظیم شوند .که با توجه به اینکه این پارامترها بسته
به مورد بوده و ممکن است که پارامترهایی که براي مورد  Aمناسب می باشند براي مورد  Bمناسب نباشند .در این بخش با
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استفاده یک روش هوشمند بهترین پارامترها انتخاب می شوند .این روش ترکیبی از الگوریتم بهینه سازي حرکات ذرات و
ماشین بردار پشتیبان می باشد .این روش بدین صورت عمل میکند که در هر تکرار پارامترهایی با استفاده از  PSOبه SVM
ارائه می شود و  SVMبا استفاده از آنها به پیش بینی قیمت می پردازد و در تکرار بعدي  PSOبا استفاده از منطقی در پشت
پرده دارد مقادیر جدید را براي پارمترها ارائه می کند و این رویکرد تا زمانی که میزان خطا به کمترین مقدار خود برسد ادامه
پیدا کند .لذا تا زمانی به این روال ادامه می دهیم که کمترین خطایی که مطلوب ما می باشد حاصل شود یا اینکه به تعداد
تکرار خاصی ،مقدار خطا بهبودي زیادي پیدا نکند و ادامه تکرارها ،سودمندي منطقی نداشته باشد [.]11-9
روش  Support Vector Machinesیکی از روش هاي یادگیري ماشین قلمداد می گردد .یادگیري ماشین نیز در چارچوب
علم تئوري یادگیري آماري قرار دارد .تئوري یادگیري آماري چارچوبی متشکل از علم آمار و آنالیز کارکرد 4براي یادگیري
ماشین می باشد [ .]12تئوري یادگی ري آماري ،علمی است که به یافتن یک تابع پیش بینی بر اساس داده هاي موجود سر و
کار دارد SVM .از روش یادگیري نظارتی استفاده می نماید .در ابتدا  SVMبراي دسته بندي داده هاي به دو بخش ابداع
شده بود اما بتدریج این ابزار براي دسته بندي هاي چندتایی و رگرسیون بکار گرفته شد .در واقع SVM ،عالوه بر مدل سازي
و حل مسائل خطی ،توان باالیی در مدل کردن روابط غیرخطی دارد  SVM.این کار را با استفاده از توابع کرنل و با استفاده از
روش  Kernel Trickانجام می دهد .همین توانایی موجب شده است که از این ابزار در بسیاري از حوزه ها علمی و کاربردي
استفاده شود .در سالیان اخیر  SVMموفق شده است در بسیاري از موارد دسته بندي و رگرسیون ،نتایج خوبی را حاصل
نماید.
5
مبناي کار  SVMتولید یک یا چند ابرصفحه در فضایی با ابعاد زیاد یا نامتناهی می باشد که از آنها بتوان براي دسته بندي،
رگرسیون یا سایر کار بردها استفاده نمود .چنانچه عمل تفکیک و جداسازي داده ها توسط ابرصفحه هر دسته از بخوبی انجام
شود ،این ابرصفحه از نزدیک ترین نقاط آموزشی این نقاط بیشترین فاصله را خواهد داشت .به فاصله ابرصفحه از نزدیک ترین
نقاط آموزشی هر دسته ،حاشیه کارکردي اطالق می شود .هر چقدر حاشیه بیشتر باشد ،خطاي تعمیم دسته بندي کمتر
خواهد بود.
در حالی که مسئله اصلی ممکن است در فضاي با ابعاد متناهی مشخص شود ،اغلب مجموعه دادها یا نقاط بصورت خطی در
فضا قابل تفکیک نمی باشند .لذا پیشنهاد گردید که به منظور تسهیل در تفکیک و جداسازي داده ها یا نقاط ،فضاي اصلی با
ابعاد متناهی به فضایی با ابعاد بزرگ تر نگاشت شود .به منظور اینکه حجم محاسباتی مسئله در اثر این نگاشت تا حد غیرقابل
قبولی از نظر محاسباتی باال نرود ،نگاشت هاي مورد استفاده براي  SVMرا باید طوري طراحی کرد که از حاصل ضرب نقطه
اي بدست آیند که آسان تر بتوان آنها را محاسبه نمود .بدین منظور ابتکار جالبی صورت گرفته براي سهولت حل مسئله
استفاده می گردد .مطابق این است و از توابع کرنل روش ،ابرصفحات در فضا با ابعاد بیشتر به عنوان مجموعه اي از نقاط تعریف
می شوند که حاصلضرب نقطه اي آنها با یک بردار در آن فضا مقدار ثابتی باشد .بردارهاي تعریف شده براي ابرصفحات را می
توان طوري انتخاب  αiاز تصویر بردارهاي ترکیبی باشند که نمود که ترکیبی خطی از پارامترهاي  Rدر پایگاه داده ها رخ می
دهند.
در روش رگرسیون  (SVR) ،SVMتابعی برآورد می شود که با آن بتوان بر مبناي داده هاي آموزشی ،یک بردار ورودي را به
یک عدد حقیقی نگاشت می کند  . SVRداراي همان خواص ماکزیمم سازي حاشیه و روش کرنل براي نگاشت غیرخطی می
باشد .از زمان ابداع الگوریتم  SVMو به تبع آن ، SVRالگوریتم هاي فرعی فراوانی براي  SVMابداع شده است که با
اصالحات یا تغیی راتی جزئی ،موجب بهبود و ارتقاي الگوریتم مذکور شده اند .از شناخته ترین این الگوریتم ها ،الگوریتم کمترین
مربعات  SVMیا  LSSVMمی باشد.
Functional analysis
Hyperplane
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جهت تشریح مختصر الگوریتم  ،LS-SVMفرض کنید مجموعه داده هاي آموزشی بصورت ) (i=1,…,Nکه } {ai,biباشند
که در آن ai ،داده هاي ورودي و  biداده هاي خروجی می باشند .مدل رگرسیون با تابع نگاشت غیرخطی ) f(aiکه داده هاي
ورودي را به فضاي مشخصه با ابعاد بیشتر نگاشت می نماید ،تولید می شود .که در نهایت می توان قیمت برق را با استفاده از
آن پیش بینی نمود [.]13-11
شبیه سازی و تحلیل نتایج
در این قسمت با استفاده از داده هاي بازار برق  ، nordpoolپیش بینی قیمت اجام گرفته و نمودارهاي آن با مقدار واقعی
مقایسه شده اند .فرض می گردد که داده هاي چهار هفته مختلف از سال در فصول غیر یکسان در دسترس باشد .این کار به
روش اعتبار فوق العاده اي می بخشد .زیرا بیان می کند که روش پیشنهادي در همه فصول سال با اعتبار خواهد بود .شکل ()1
نمودار پیش بینی قیمت در یک هفته نوعی در زمس تان را نشان می دهد .مالحظه می نمایید که نتایج پیش بینی با نتایج
واقعی تطبیق خوبی دارند.

شکل 1؛ نتایج پیش بینی قیمت در هفت روز دلخواه در زمستان
شکل  2نتایج خروجی را در بهار نشان می دهد.

شکل 2؛ نتایج پیش بینی قیمت در هفت روز دلخواه در بهار
شکل  3پیش بینی قیمت برق با استفاده از روش پیشنهادي را با داده هاي بازار مزبور در تابستان نشان می دهد.
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شکل 3؛ نتایج پیش بینی قیمت در هفت روز دلخواه در تابستان
و در آخر شکل ( ) 4نمودار پیش بینی قیمت در یک هفته نوعی در پاییز را نشان می دهد .همان گونه که مالحظه می نمایید
نتایج پیش بینی با تقریب خوبی بر داده هاي واقعی منطبق شده اند.

شکل 4؛ نتایج پیش بینی قیمت در هفت روز دلخواه در پاییز
نتیجه گیری
با توجه به اینکه روش هاي رگرسیون ،نمی تواند دقتشان را جهت پیش بینی قیمت برق از حدي باالتر ببرند (چون سیگنال
قیمت برق اساس ًا خیلی به گذشته بستگی ندارد) ،نیاز به یک روش پویا که جامعیتی به لحاظ دوره هاي مختلف پیش بینی
داشته باشد ،در پیش بینی قیمت برق کامالً احساس می شود .بر این اساس از مهم ترین روش ها و ابزارهاي کارآمد در بازار
برق ،روش هاي مبتنی بر شبیه سازي بازار می باشد که چه از دیدگاه تصمیم گیري و چه پیش بینی ،هم دربازه کوتاه مدت و
هم بلند مدت کارآیی بسیار باالیی دارند  .این روش قادر به گرفتن و تسخیر حرکت هاي پویاي بازار ،شامل حرکت هایی که به
دلیل رفتارهاي استراتژیکی است ،می باشد .به ویژه این روش اطالعات موقتی از رفتار بازار و توانایی شرکت کنندگان بازار در
بکارگیري تصمیمات عاقالنه در بازارهاي کوتاه مدت و طوالنی مدت ،مانند استراتژي هاي قیمت دهی روزانه را باال می برد  .در
بازارهاي برق ،شبیه سازي بازار براي نهادهاي مرتبط با بازار بسیار حائز اهمیت است .چراکه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
به کمک این ابزار می توانند تصمیم گیریهاي مختلف را تجزیه و تحلیل نمایند .بطوري که از دیدگاه فروشندگان بررسی رفتار
رقبا و از دیدگاه خریداران ارائه قیمت مناسب و بررسی سیاست هاي مدیریت مصرف امکان پذیر می گردد  .محیط شبیه
سازي از نقطه نظر نهاد تنظیم نیز به منظور تحلیل تأثیر تصمیمات آنها بسیار مهم است .به عنوان مثال ایجاد تعرفه ها با
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 از جمله وظایف مهم و تعیین کننده نهاد تنظیم در بازار می،قوانین و تعیین و تعریف روابط بین خریداران و فروش ندگان انرژي
 به دلیل اینکه فضاي رقابتی بازار برق را چندین عامل با رفتارهاي متناوب تشکیل می دهد یکی از روش هاي مورد.باشد
، لذا با استفاده از روش پیشنهادي در این مقاله.استفاده در شبیه سازي بازار برق اسفاده از تئوري سیستم هاي چندعاملی است
.پیش بینی قیمت برق با تقریب بسیار خوبی انجام پذیرفت
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