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Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną
stanowi jeden z najważniejszych obszarów badań w elektro-
energetyce. Przedsiębiorstwa tej branży potrzebują zarówno
prognoz krótkoterminowych (minutowych, godzinnych czy
dobowych) jak i długoterminowych (dochodzących do kilku-
nastu lat). Znaczenie tych pierwszych wzrasta wraz z rozwo-
jem konkurencji i mechanizmów wolnorynkowych na rynkach
energii elektrycznej.

Prognozowanie zapotrzebowania, niezwykle istotne dla
branży elektroenergetycznej, jest zadaniem trudnym.

Po pierwsze, z uwagi na fakt, że szereg czasowy zapo-
trzebowania wykazuje sezonowość – dobową, tygodniową
i roczną.

Po drugie, ze względu na czynniki zewnętrzne, które mają
istotny wpływ na wysokość zapotrzebowania (z czynnikami
meteorologicznymi na czele).

Nie jest rzeczą trudną stworzyć prognozę krótkoterminową
obarczoną kilkuprocentowym błędem. Jednak koszty finan-
sowe takiego błędu są na tyle wysokie, że podjęto badania
w celu zredukowania choćby ułamkowej jego części. Wiele
modeli i metod prognostycznych zostało wypróbowanych
z różnymi efektami do prognozowania zapotrzebowania. Moż-
na je podzielić na dwie grupy – technik bazujących na sztucz-
nej inteligencji oraz klasycznych (statystycznych) modeli.
Pierwsze z nich obejmują systemy ekspertowe, wnioskowa-
nie rozmyte, rozmyte modele neuronowe i, przede wszyst-
kim, sieci neuronowe (SN). W latach dziewięćdziesiątych wiele
badań zostało przeprowadzonych z użyciem tych modeli. Nie-
mniej jednak raporty o wykorzystaniu SN w prognozowaniu
nie w pełni przekonały badaczy i praktyków. Ostatnie opraco-
wania i podręczniki na temat prognozowania utrzymują, że,
jak dotąd znaleziono niewiele dowodów, że SN mogą prze-
wyższać standardowe metody prognostyczne [7, 8].

Przegląd systemów prognostycznych bazujących na SN
prowadzi do spostrzeżenia, że należy usprawnić, aby zostały
uznane za dobrą metodę prognozowania i choć są one obie-
cujące, to „znacznej liczbie wyników badań nad zastosowa-
niem SN w predykcji brakuje wiarygodności”. Wysuwano za-
sadnicze mankamenty: proponowana architektura SN była
zbyt duża dla dostępnych danych (SN najwyraźniej „przera-
stały” dane) oraz modele nie były testowane w sposób syste-
matyczny [7].

Metody statystyczne różnią się od poprzednio zaprezen-
towanych tym, że prognoza wartości analizowanej zmiennej
jest ścisłą matematyczną kombinacją wcześniejszych warto-
ści tej zmiennej oraz, czasami, wartości zmiennych zewnętrz-

nych (przede wszystkim parametrów pogody oraz wpływu zja-
wisk społecznych). Podejścia, które są stosowane, obejmują
modele autoregresji (AR), modele regresji liniowej, dynamicz-
ne modele liniowe i nieliniowe, modele typu ARMAX, „progo-
we” modele AR (Threshold AR), metody bazujące na filtrze
Kalmana, technikach optymalizacyjnych i procedurach dopa-
sowania krzywych.

Statystyczne modele są atrakcyjne ze względu na fakt, iż
stosunkowo łatwo można interpretować poszczególne skład-
niki tych modeli, umożliwiając inżynierom i operatorom syste-
mu zrozumienie ich zachowań. Jednocześnie oferują one re-
latywnie wysoką dokładność [5, 12, 14, 15].

W niniejszym artykule analizujemy dwa statystyczne po-
dejścia do prognozowania zapotrzebowania na energię elek-
tryczną. W obu modelujemy zapotrzebowanie jako sumę
dwóch komponent – deterministycznej (reprezentującej se-
zonowości) oraz stochastycznej (reprezentującej szum). Róż-
nią się one jednak zastosowaną techniką usuwania sezono-
wości. W modelu A używamy różnicowania, natomiast w mo-
delu B wykorzystujemy niedawno zaproponowaną technikę
sezonowej zmienności [16].

W obu modelach komponenta stochastyczna opisywana
jest szeregiem ARMA. Tym samym zakładamy, że wpływ ze-
wnętrznych czynników może być modelowany przez odpo-
wiednio skalibrowaną komponentę deterministyczną. Sta-
nowi to oczywiście uproszczenie problemu ale, jak pokaże-
my w dalszej części artykułu, nawet takie podejście pozwala
uzyskać dobrą prognozę zapotrzebowania.

Analizowane dane

Analizowany szereg czasowy zapotrzebowania na energię
elektryczną został skonstruowany na podstawie danych publi-
kowanych przez kalifornijskiego operatora systemu (CAISO,
http://oasis.caiso.com). W artykule będziemy korzystali z da-
nych obejmujących okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia
2002 r. Pierwsze dwa lata posłużą nam wyłącznie do kalibra-
cji modeli, natomiast lata 2001 i 2002 zostaną wykorzystane
w celu przetestowania modeli. Zauważmy, że w tym okresie
wystąpiła drastyczna eskalacja cen na rynku kalifornijskim,
która doprowadziła do zaciemnień w San Francisco w poło-
wie stycznia 2001 r. oraz bankructwa kalifornijskiej giełdy ener-
gii (CalPX) z końcem stycznia 2001 r. [2]

Ponieważ w danych był widoczny bardzo wyraźny cykl
dobowy utworzyliśmy szereg dobowego zapotrzebowania,
gdyż w niniejszym artykule nie chcieliśmy się zajmować mo-
delowaniem cyklu dobowego (rys. 1).
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Oprócz cyklu dobowego, analizowany szereg czasowy
charakteryzuje się sezonowością tygodniową i roczną. Muszą
zostać one usunięte zanim będziemy mogli kalibrować mo-
dele części stochastycznej.

Modelowanie sezonowości

Sezonowość (okresowość, cykle) najprościej można zaob-
serwować w domenie częstotliwościowej korzystając z esty-
matora gęstości spektralnej, czyli z periodogramu. Dla wektora
obserwacji {x

1
,...,x

n
} periodogram jest definiowany jako:

gdzie: ω
k
 = k/n, k = 1 ,..., [n/2] oraz [x] oznacza największą

liczbę całkowitą mniejszą lub równą x. Zauważmy, że I
n
 jest

kwadratem wartości bezwzględnej transformaty Fouriera.

Na rysunku 2 przedstawiono periodogram dla zapotrze-
bowania, na którym wyraźnie widać duże skoki dla częstotli-
wości odpowiadającej cyklom o okresie 7 i 365 dni. Mniejsze
skoki w okolicy ω

k
 = 0,29 i 0,43 odpowiadają cyklom 3,5- oraz

2,33-dniowym. Oba skoki to tzw. harmoniczne (wielokrotno-
ści sezonowości tygodniowej) i dowodzą, że dane wykazują
okres 7-dniowy, który nie jest jednak sinusoidalny.

Zauważmy, że transformata Fouriera to tak naprawdę roz-
bicie na sumę sinusów i cosinusów o różnych częstotliwo-
ściach (czyli różnych okresach, gdyż obie wartości są powią-
zane relacją: okres = 1/częstotliwość). Cykl tygodniowy moż-
na również zaobserwować na wykresie autokorelacji (rys. 3).
Przypomnijmy, że funkcja autokorelacji ACF(k)= CF(x,x,k)
mierzy korelację pomiędzy wartościami szeregu danych od-
dalonymi od siebie o k punktów.

Model A

Jak już wspomniano, zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną Z

t
 będzie przedstawione jako suma dwóch składo-

wych – deterministycznej (inaczej okresowej) X
t
 oraz sto-

chastycznej (inaczej losowej) Y
t
. Podejście to można zreali-

zować na wiele sposobów. Prawdopodobnie najprostszym jest
wykorzystanie różnicowania, czyli wyliczenia różnic między
bieżącymi wartościami zapotrzebowania a wartościami prze-
szłymi [2].

W modelu A wykorzystujemy formułę:

Y
t
 = Zt – X

t
,

gdzie

T = 168 h (tydzień), D = 24 h (doba), N = 4 lub 5 jest liczbą
tygodni użytych do kalibracji, M = 7 jest liczbą dni w tygodniu.
Procedura ta prowadzi do uzyskania w przybliżeniu stacjo-
narnego ciągu Y

t
. Test KPSS [10] nie odrzuca hipotezy o sta-

cjonarności na poziomie 5%.
Przedstawiony na rysunku 4 periodogram komponenty Y

t

również nie wykazuje wyraźnej sezonowości. Widzimy jed-
nak, że dla małych wartości częstości (powiązanych z naj-
dłuższymi okresami) wciąż pozostały duże wartości liczbo-
we. Oznacza to, że metoda ta nie jest w stanie usunąć sezo-
nowości o dużym okresie. Pozwala ona jednak na modelo-
wanie części stochastycznej Y

t
 za pomocą szeregu czaso-

wego typu ARMA.

Rys. 1. Dobowe zapotrzebowanie na energię elektryczną
w Kalifornii (1999–2002)

Rys. 2. Periodogram zapotrzebowania na energię elektryczną
w Kalifornii (1999–2000). Widoczne duże skoki dla
częstotliwości odpowiadającym cyklom o okresie 7 i 365 dni

Rys. 3. Funkcja autokorelacji ACF(k) dla zapotrzebowania
na energię elektryczną w Kalifornii (1999–2000).
Widoczna okresowość tygodniowa
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Model B

Technika różnicowania zastosowana w modelu A ma
pewną niekorzystną własność. Mianowicie, jest ona bardzo
wrażliwa na wartości zapotrzebowania obserwowane w po-
przednich dniach czy tygodniach. Jeśli w okresie bezpośred-
nio poprzedzającym horyzont prognozy wystąpiły jakieś ano-
malie w modelowanym procesie zapotrzebowania, to będą
się one propagowały na prognozowany okres.

Alternatywne podejście, które nie ma tej wady, polega na
dopasowaniu – zazwyczaj poprzez metodę najmniejszych
kwadratów – sumy sinusoid o różnych amplitudach, częstotli-
wościach oraz/lub przesunięciach fazowych [13]. Jednak na-
sze dane obejmują okres tylko czterech lat i nie wskazują na
istotną zmianę amplitudy. Co więcej, jak można zauważyć na
rysunku 1, proces zapotrzebowania w Kalifornii nie przypo-
mina sinusoidy. Jest on raczej stały w ciągu roku, z wyjątkiem
wyraźnego garbu występującego pod koniec lata i jesienią.

Ponieważ tradycyjne metody modelowania trendu i okre-
sowości (np. metoda średniej ruchomej) działają niepopraw-
nie, gdy dane zawierają tylko kilka okresów w Modelu B za-
stosowaliśmy nową technikę usuwania sezonowości rocznej.

W celu usunięcia sezonowości tygodniowej zastosowali-
śmy tzw. technikę średniej ruchomej [4, s. 30]. Dla wektora
dobowego zapotrzebowania {x

1
,...,x

731
} w pierwszej kolejno-

ści estymowaliśmy trend poprzez zastosowanie filtru wybra-
nego w taki sposób, aby usunąć cykl 7-dniowy i wyciszyć
szum:

gdzie t = 4,...,728. Następnie estymowaliśmy komponentę
sezonową. Dla każdego k = 1,...,7 policzyliśmy średnią w

k

różnic:

Ponieważ te średnie niekoniecznie sumują się do zera,
komponenta sezonowa jest liczona jako:

gdzie k = 1,...,7 oraz  s
k 
= s

k–7
 dla k >7.

Aby usunąć cykl tygodniowy wystarczy teraz odjąć go od
danych: d

t
 = x

t
–s

t
 dla t =1,...,731. Ostatecznie, aby usunąć

trend z „odsezonowanych” danych d
t
 policzyliśmy zwroty

logarytmiczne r
t 
= log(d

t 
+1/d

t
).

Po usunięciu cyklu tygodniowego pozostał jeszcze cykl
roczny. Niestety, z powodu małej liczby danych użytych do
kalibracji (obejmujących tylko dwa lata) metoda średniej ru-
chomej nie mogła być zastosowana. Zastosowaliśmy więc
metodę sezonowej zmienności [16], która polega na:
� policzeniu 25-dniowej „rolowanej” zmienności [7]:

dla t = 1,…,730 i wektora {R
t
} zwrotów  takiego, że R

1
 = R

2

= … = R
12

= r
1
, R

12+t
 = r

t
 dla t = 1,…,730, oraz R

743
 = R

744
 = …

= R
754 

= r
730

;
� policzeniu średniej zmienności dla jednego roku:

ν
t
=(ν

t
1999+ν

t
2000)/2;

� wygładzeniu średniej zmienności poprzez policzenie 25-
-dniowej średniej ruchomej ν

t
;

� przeskalowaniu zwrotów r
t
 poprzez podzielenie ich przez

wygładzoną roczną zmienność.
Tak otrzymany szereg czasowy nie przejawia trendu ani

sezonowości, co potwierdza jego periodogram (rys. 5). Co
więcej, struktura zależności wykazuje jedynie korelacje krót-
kozasięgowe – funkcja autokorelacji (ACF), jak i funkcja czę-
ściowej autokorelacji (PACF) szybko zanikają. Sugeruje to,
że odsezonowane zwroty zapotrzebowania mogą być mo-
delowane przez szeregi typu ARMA.

Rys. 4. Periodogram zapotrzebowania na energię elektryczną
w Kalifornii (1999–2000) po usunięciu sezonowości
w modelu A

Rys. 5. Periodogram zapotrzebowania na energię elektryczną
w Kalifornii (1999–2000) po usunięciu sezonowości
w modelu B

Modelowanie komponenty stochastycznej

Otrzymane zwroty procesu zapotrzebowania po usunię-
ciu średniej próbkowej oraz składowych okresowych były
modelowane za pomocą procesu ARMA o postaci:

Y
t 
– φ

1
Y

t–1 
– ... – φ

p
Y

t–p
 = ε

t
 + θ

1
ε

t–1
 + ... θ

q
ε

t–q

gdzie (p, q) oznaczają rząd modelu a {ε
t
} jest ciągiem nie-

zależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie,
średniej równej 0 oraz skończonej wariancji σ2 (oznaczanych
w tekście przez iid(0; σ2)).

(12)
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W obydwu przypadkach metodę największej wiarygod-
ności została zastosowana do otrzymania estymatorów:

(φ
1
,...,φ

p
,θ

1
,...,θ

q
,σ2).

Estymatory największej wiarygodności zakładają rozkład
normalny (gaussowski) szumów {ε

t
}. Jakkolwiek nie wyklucza

to modeli z szumami niegaussowskimi, gdyż dla dużych pró-
bek rozkład estymatorów jest taki sam, niezależnie czy
{ε

t
}~idd(0; σ2) są, czy nie są gaussowskie, zob. [3, sec. 10.8]).

W modelu A rząd został ustalony na (p,q)=(3,2) na ba-
zie zaimplementowanych w systemie SAS metod Extended
Sample Autocorrelation Function (ESACF) oraz Smallest
CANonical correlation (SCAN) [6,16].

W modelu B estymatory parametrów oraz rząd mode-
lu (p,q)=(1,3) wybrano takie, które minimalizują wartość
nieobciążonej wersji kryterium Akaike, tzw. statystyki AICC
(zob. [4, sec. 5.5]). Do obliczeń wykorzystano pakiety ITSM
i Matlab, jakkolwiek identyczne wyniki można uzyskać rów-
nież za pomocą systemu SAS.

Po skalibrowaniu procesu ARMA należało przetestować
jego residua. Jak się okazało, w obydwu przypadkach nie by-
ło podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności reszt na
poziomie 5%. Jednak ich rozkład okazał się nie gaussowski,
lecz posiadał cięższe ogony. Bardzo dobrze dopasowany
do residuów modelu B okazał się rozkład hiperboliczny [1]
(zob. również [12]).

Prognoza

Nie jest zaskoczeniem, że modele okazały się dobrze do-
pasowane do zbioru danych, na bazie którego zostały stwo-
rzone. Prawdziwym sprawdzianem dla nich będzie ocena ich
przydatności do opisu innego zbioru danych dotyczącego tego
samego procesu. Najwłaściwszym sposobem porównania
różnych modeli jest obliczenie ich dokładności na zbiorze, do
którego nie były dopasowywane. Najczęściej stosowaną
miarą dokładności dopasowania są różnice pomiędzy rzeczy-
wistymi a prognozowanymi wartościami zapotrzebowania.
Wadą tej metody jest fakt, że musimy część posiadanych
danych (w naszym przypadku dwa lata) poświęcić do porów-
nań i nie możemy wykorzystać informacji zawartych w nich
do budowy modelu.

Skalibrowaliśmy komponenty deterministyczne procesu
zapotrzebowania na energię elektryczną z okresu od 1 stycz-
nia 1999 r. do 31 grudnia 2000 r. Następnie dobraliśmy mo-
dele ARMA do stochastycznej składowej. Dla każdego dnia
okresu testowego wykonaliśmy prognozę na dzień naprzód.
Zastosowaliśmy przy tym metodę adaptacyjną, tzn. zamiast
używać jednego ustalonego modelu dla całej próbki, każ-
dego dnia kalibrowaliśmy model ARMA określonego rzędu
(odpowiednio (3,2) oraz (1,3) dla modeli A i B) do poprzed-
nich wartości składowej stochastycznej i na ich podstawie
otrzymywaliśmy prognozę na kolejny dzień. Następnie poprzez
„odwrócenie” metod stacjonaryzacji (uwzględnienie skła-
dowej sezonowej) otrzymywaliśmy wartość, która mogła być
porównana z rzeczywistym zapotrzebowaniem oraz oficjalną
prognozą CAISO na dzień naprzód.

Wyniki porównania zostały przedstawione na rysunkach
6–11 oraz zebrane w tabeli 1. Dla prognoz na rok 2002 do
kalibracji komponenty deterministycznej wykorzystaliśmy dane
z okresu od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2001 r.

Rys. 6. Zapotrzebowanie dobowe w Kalifornii (styczeń–luty 2001)
porównane z prognozami na dobę naprzód stworzonymi
na bazie modeli A i B oraz z prognozą CAISO

Rys. 7. Średni procentowy błąd bezwzględny (absolutny)
prognozy na dobę naprzód dla modeli A i B
oraz prognozy CAISO (styczeń–luty 2001)

Rys. 8. Zapotrzebowanie dobowe w Kalifornii
(listopad–grudzień 2001) porównane z prognozami na dobę
naprzód stworzonymi na bazie modeli A i B
oraz z prognozą CAISO
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MAPE CAISO Model A Model B

Ze świętami 1,84% 2,29% 2,08%
Bez świąt 1,83% 2,00% 1,74%

Ze świętami 1,37% 2,06% 1,86%
Bez świąt 1,35% 1,86% 1,67%

Tabela 1

Średnie procentowe błędy bezwzględne (absolutne) – MAPE
dla obu modeli oraz prognozy CAISO.

Najlepszy rezultat w danej kategorii został pogrubiony

20
01

20
02

Porównując średni procentowy błąd bezwzględny:

dla obu odcinków testowych (rok 2001 oraz rok 2002) można
zauważyć, że najlepszy wynik daje prognoza CAISO. Jed-
nak największe błędy modeli A i B występują dla amerykań-
skich świąt państwowych – Nowego Roku, urodzin Waszyng-
tona, itd.

Oczywiście, ze względu na prostotę, nasze modele nie
uwzględniają struktury świąt. Można to łatwo zmienić poprzez
odjęcie pewnych wartości na podstawie doświadczeń z lat
poprzednich. Kiedy porównaliśmy dokładność w tych samych
okresach testowych, pomijając jednak amerykańskie święta
państwowe, nasze modele wypadają dużo lepiej. Rezultaty
poprawiają się jeszcze bardziej, jeśli wyeliminujemy niektóre
dni poprzedzające lub następujące po świętach (w roku 2001
były to 2 stycznia, 29 maja, 5 lipca, 4 września, 22 listopada,
24 i 31 grudnia, natomiast w 2002 – 28 maja, 5 lipca, 1 wrze-
śnia, 26 grudnia). Po tych zabiegach dokładność modelu A
znacząco się poprawia (choć nadal jest gorsza od prognoz
CAISO), natomiast modelu B okazuje się na tyle dobra, że w
roku 2001 jest najlepsza. Warty odnotowania jest fakt, że model
B ma najmniejszy błąd przez prawie cały rok aż do listopada
2001 (rys. 12).

Zaskakujący jest również fakt, że oba nasze modele mają
stosunkowo małe błędy podczas zaciemnień w San Franci-
sco (rys. 6–7), podczas gdy prognoza CAISO jest prawie
dwa razy gorsza w tym samym czasie. Potwierdza to dodat-
kowo fakt, iż w ciągu pierwszych dwóch miesięcy średni ab-
solutny błąd bezwzględny modelu B wyniósł jedynie 1,23%
w porównaniu z 1,71% dla prognozy CAISO w tym samym
czasie.

Jak już wspomnieliśmy, technika różnicowania zastoso-
wana w modelu A jest bardzo czuła na wartości zapotrzebo-
wania z ostatnich dni czy tygodni. Można to zaobserwować
na rysunkach 6–7, gdzie duży błąd prognozy na 1 stycznia
negatywnie rzutuje na prognozy z 8 stycznia i 15 stycznia, tj.
tydzień i dwa tygodnie później.

Rys. 12. 30-dniowa średnia krocząca dla procentowych błędów
bezwzględnych (po usunięciu błędów z dni świątecznych).
Znacząca zmiana jakości prognoz CAISO nastąpiła
w październiku 2001 r.

Rys. 9. Średni procentowy błąd bezwzględny (absolutny) prognozy
na dobę naprzód dla modeli A i B oraz prognozy CAISO
(listopad–grudzień 2001)

Rys. 10. Zapotrzebowanie dobowe w Kalifornii (luty–kwiecień 2002)
porównane z prognozami na dobę naprzód stworzonymi
na bazie modeli A i B oraz z prognozą CAISO

Rys. 11. Średni procentowy błąd bezwzględny (absolutny)
prognozy na dobę naprzód dla modeli A i B
oraz prognozy CAISO (luty–kwiecień 2002)
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Tabela 2

Średnie procentowe błędy
bezwzględne (absolutne) – MAPE dla prognozy CAISO oraz

średnie procentowe bezwzględne
(absolutne) dobowe zmiany rzeczywistego zapotrzebowania.

(*) Dane obejmują okres 1.4.1998–31.12.1998

Porównując wyniki dla roku 2001 oraz 2002 widzimy, że
prognozy wszystkich modeli są lepsze w drugim okresie te-
stowym (tab. 1). O ile jednak prognozy wykonane za pomocą
modeli A i B są dokładniejsze jedynie o kilka procent, to pro-
gnozy CAISO są aż o ponad 25% lepsze. Dlatego też w roku
2002 prognoza CAISO okazuje się bezkonkurencyjna.

Zakończenie

Prognozy krótkoterminowe odgrywają ważna rolę w ste-
rowaniu i planowaniu w systemie elektroenergetycznym. Do-
kładność prognoz zapotrzebowania zmniejsza koszty przez
usprawnienie procesu zamówień i rozdziału. Jednocześnie
poprawione zostaje bezpieczeństwo systemu.

W niniejszym artykule rozważaliśmy dwa podejścia sta-
tystyczne do problemu prognoz krótkoterminowych. W obu
z nich zapotrzebowanie było modelowane jako suma dwóch
składowych – deterministycznej (reprezentującej okresowość)
oraz stochastycznej (reprezentującej zakłócenia). Różniły się
one sposobem wydzielenia części sezonowej. Model A sto-
sował do tego celu różnicowanie, natomiast model B nową
technikę usuwania sezonowości.

Oba modele zostały z powodzeniem zastosowane do rze-
czywistych danych. Zostało przeprowadzone porównanie
pomiędzy modelami a oficjalną prognozą niezależnego ope-
ratora systemowego z Kalifornii (CAISO). Skuteczność me-
tod przedstawiono poprzez porównanie rzeczywistego zapo-
trzebowania z otrzymanymi prognozami krótkoterminowymi.
Porównując, możemy zauważyć, że prosty, nie korzystający
z informacji o zmiennych zewnętrznych model B ma mniejszy
średni procentowy błąd w roku 2001 niż prognoza CAISO.
Być może jest to spowodowane faktem, iż właśnie rok 2001
był nietypowy i obfitował w „ekstremalne” zdarzenia, jak za-
ciemnienia w San Francisco i bankructwo giełdy CalPX. Po
okresie destabilizacji, już od października 2001 prognozy
CAISO zdecydowanie zyskały na jakości.

Może być jednak jeszcze inne wytłumaczenie tego faktu.
Otóż błędy prognoz CAISO dla lat 1998–2001, czyli okresu
funkcjonowania giełdy CalPX, kształtowały się mniej więcej
na tym samym poziomie (tab. 2).
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Prognozy
CAISO

1998 (*) 2,02% 5,26%

1999 1,79% 5,22%

2000 1,96% 4,99%

2001 1,84% 4,91%

2002 1,37% 4,42%

Rzeczywiste
zapotrze-
bowanie

Dopiero po ponownej regulacji systemu, po upadku kali-
fornijskiego modelu wolnorynkowego, prognozy CAISO istot-
nie zyskały na dokładności. Wydaje się, że polepszenie pro-
gnoz wynika ze zmiany charakteru zjawiska. Faktycznie, śred-
nie procentowe bezwzględne (absolutne) dobowych zmian
rzeczywistego zapotrzebowania zmniejszyły się w 2002 roku
w stosunku do lat 1998–2001 (tab. 2). Innymi słowy zmniej-
szyła się zmienność zapotrzebowania. Naturalnie, w takim
przypadku modele kalibrowane do danych z lat 1999–2001
nie będą dobrze oddawały charakteru zjawiska w 2002 r. Po-
nadto mniejsza zmienność powoduje, że większego znacze-
nia nabierają czynniki zewnętrzne (pogodowe czy systemo-
we), które w modelach A i B nie są uwzględniane.
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