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Nederlandse samenvatting

Dit proefschrift met de title "Toestandsruimtemodellering van hoogfrequente data, drie
toepassingen voor de Franse nationale vraag naar elektriciteit" ontwikkelt drie dynamis-
che modellen voor hoogfrequente tijdreeksdata, in het bijzonder voor de vraag naar
elektriciteit per uur van de dag. Deze drie toestandsruimtemodellen zijn meerdimen-
sionaal en combineren latente variabelen voor trends en seizoenseffecten met waarneem-
bare verklarende variabelen zoals de temperatuur. Het onderzoek is gemotiveerd door
de behoefte aan nieuwe statistische methoden bij Electricité de France (EDF) voor het
voorspellen van de elektriciteitsvraag onder veranderende marktomstandigheden. Het
empirische onderzoek van deze dissertatie heeft diverse nieuwe inzichten opgeleverd over
het verloop van de nationale France vraag naar elektriciteit in de periode 1997-2007.

Het proefschrift bevat vijf hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk behandelt de proble-
men bij het voorspellen van de elektriciteitsvraag en bespreekt kort de laatste ontwikke-
lingen op dit gebied uit de literatuur. Toestandsruimtemodellen (State-space models)
en-methoden worden geïntroduceerd.

Hoofdstuk 2 presenteert ons eerste nieuwe model. Hierin beschouwen we een meerdi-
mensionaal periodiek regressiemodel met stochastische tijdsafhankelijke parameters. Het
model verklaart een vraagvector voor de verschillen uren van de dag. Het model houdt
expliciet rekening met correlaties tussen veranderingen tussen vergelijkbare latente vari-
abelen en coëfficiënten voor de verschillende uren. We schatten een tweedimensionale
versie van het model voor verschillende combinaties van uren en passen het model ook toe
voor alle uren afzonderlijk. De één- en tweedimensionale modellen vertonen een goede
voorspelprecisie voor een voorspelhorizon van één dag bij toepassing op de lange tijdreeks
van de Franse elektriciteitsvraag. Bovendien levert het model interessante en goed te
onderscheiden patronen op voor de algemene seizoeneffecten en voor de specifieke weer-
effecten in de vraag. Het derde hoofdstuk behandelt een nieuwe variant van het model
uit hoofdstuk 2. Hierin leggen we nieuwe beperkingen op aan de correlatiestructuur die
de stochastische veranderingen in de modelvergelijkingen voor de verschillende uren van
de dag met elkaar verbindt. We gebruiken verschillende dynamische-factor-specificaties

i



voor de latente variabelen en voor de tijdvariërende regressiecoëfficiënten. In de toepass-
ing op de 24 uren met dagelijkse data van de Franse vraag gebruiken we een diagonale
correlatiestructuur met blokken voor telkens drie opeenvolgende uren.

Hoofdstuk 4 introduceert onze derde specificatie van een meerdimensionaal periodiek
toestandsruimtemodel voor hoogfrequente data. De totale daglijkse elektriciteitsbelast-
ingcurve van Frankrijk wordt hierin direct gemodelleerd als een gladde combinatie van
lokale derdegraadsfuncties van het uur van de dag. Dit model is relatief spaarzaam gepa-
rameteriseerd en geeft een goed inzicht in de trendmatige veranderingen in de dagelijkse
en wekelijkse belastingcurve in de loop van het jaar en in de loop der jaren. In hoofdstuk
4 maken we ook een empirische vergelijking tussen de drie modellen van het proefschrift.

De nieuw ontwikkelde modellen stellen ons in staat om veel verschillende effecten
tegelijkertijd te meten, zoals grote en abrupte veranderingen in de vraag door de zomer-
vakantie en subtiele trendmatige veranderingen als het effect van airconditioning die we
alleen kunnen waarnemen bij hoge temperaturen.

In het afsluitende hoofdstuk stellen we vast dat onze methodologie voldoende veelom-
vattend en flexibel is voor vraagmodellering van grote portefeuilles met sterk veran-
derende klantenbestanden. Onze benadering biedt goede mogelijkheden voor toekomstig
gebruik bij EDF.
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