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Verbeurdekunstmatigeneurale
netwerkenbreedtoepasbaarin
integraalwaterbeheer
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Indewereldvanintegraalwaterbeheerspelenkunstmatigneuralenetwerkenecusteedsbelangrijkere
rol.Samen metdevergrotingvantoepassingsgebieden (drinkwaterverbruik,zoutgchaltemodeüenng,
stadsdruk mwaterleidingnet)staatdeontwikkeling vandezenetwerkenopfietgebied vanautomatisering,kalibrarieprocesenmodelstruauurontwikkclingiel/ookmetstil.Vernieuwendetechniekenzorgen
voorhogerematevannauwkeurigheid enverbeterde inzichten indezerelatie)nieuwestatistische
modeilcringtechniek.Naastdemodelieringmogclijkhcidvanhetkunstmatig neuralenetwerkkanliet
ooksteedsvakergebruiktwordenalskwaliteitstoetsing voor('bestaande]lineaireeufysische modellen.
Destatistische modelleringtechniek
kunstmatigneuralenetwerken(KNN)S':
wordt,vanwegederuime toepasbaarheid,
steedsvakergebruikt indeveledisciplinesvan
integraalwaterbeheer.TerwijldemogelijkhedenvanKNNinvergelijking totconventionelelineairemodellenenzelfsfysischemodellenbinnendewaterwereldsteeds duidelijker
wordenisdetechniekvanKNNzelfnogsteeds
onderhevigaanverdereontwikkeling.De
potentievanKNN, deuniverselemodelleringtechniekdiedoorkalibratieallerelevante(fysische)relatiestussenwillekeurige verklarende
enteverklarengrootheden kan'leren', blijkt
ookinptaktijk steedsreëler.Buitendepoten-

A/b.1:

tiëlekwaliteitvanhetKNNisookdesimulatierekentijd tenopzichtevanfysische modelleneenbelangrijke factor. Eeneenmaalgekalibreerdkunstmatigneuraalnetwerkheeft een
dermateeenvoudigestructuur datpraktisch
momentaangesimuleerd kanworden,in
tegenstellingtotvaaklangerekentijdenbij
veelfysische benaderingen.
EenKNNiseenwiskundigetechniekdie
doorlerenvanvoorbeeldenzelfrelatieskan
leggentusseneenwillekeurigaantalverklarendeenteverklarenfactoren zonder daarbij
hetsysteemzelfinbeschouwingtenemcn7l
Destructuur vaneenKNNisopgebouwduit

Dealgemenestructuurvaneenkunstmatigneuraalnetwerk^8-1

input

first layer

second layer

output

eenaantalbasiselementen,naaranalogievan
hetmenselijk breinneutonengenoemd,welke
viaverbindingen aaneengeschakeldzijn tot
eennetwerk3'(zieafbeelding 1). Eenneuron
bestaatuiteensommatievan invoerenXen
eeninternetransferfunctie/. Aanelkevetbindingtussenneuronen wordteen'gewicht'w
toegekend,eenmaatvoordeinvloedvanhet
eneneuron ophetandete.Devoedingvanhet
netwetkwordtgevormddoordegeselecteerde
verklarendevariabelen,P,t/m Pqendeuiteindelijkcoutput dooreensommatievande
neuronenuitdelaatstelaag.Doorhetaanpassenvangewichtenbinnenoftussen neutonen
metbehulpvaneentrainingsalgoritme envergelijkingmetdewerkelijkheid wordthetKNN
'getraind'.
Ditartikelbeschrijft denieuwsteontwikkelingenophetgebiedvankunstmatigneuralenetwerkenenpresenteertdeuniverseletoepasbaarheidenkwaliteitvandeze'nieuwe
generatieKNN'8'opeendrietal uiteenlopende
toepassingsgebieden inintegraal waterbeheer.
Tevenswordteenvergelijkingmetde'conventionele'modellengemaakt.
Meest recente ontwikkelingen
Modelleren metKNNisrelatiefnieuw;de
methodeis,in1958naataanleidingvanhet
menselijk breinontwikkeld.Detoepassing
vanKNNophetgebiedvanintegraalwaterbeheerisnogjonger7'.Hetisduidelijk datde
inpotentieuniversele modelleringtechniek
noglangnietisuitontwikkeld envoortdurend
onderhevigisaanvernieuwingen enverbeteringen.HierdoorwordthetKNNnogtevaak
gezienalseenminderbetrouwbareenminder
beproefde techniekinvergelijkingmetlineaireoffysische modellering,hoewelmenvande
grotepotentiewelbewust is.Juistophet
gebiedvandoorzichtigheidenverbeteringen
vandetechniekendevergelijking metlineaire
modellenwordtveelonderzoekgedaan.
Eenlineair probleemisperfect tebeschrijvendooreenlineairmodelookalisruisaanwezig.Wanneerechrcrhetlineaitemodelniet
optimaalpresteert,fijstdevolgendevraag:is
derestalleenruisofziternogeencomponent
inwelkedoorniet-lineairerelatiesofzelfs
interactiesvandeverklarendegrootheden
afhangt.Vanuitdezesituatieishetonmogelijk
aftetastenwatdemaximaalmogelijke prestatieis.HetKNNdaarentegen leerrdezerelaties
zelfaanwaardoorinpotentiedemaximaal
haalbareprestatiebehaaldwordt.Presteerthet
KNNidentiekaanhetlineairemodel,dankan
alsnogvoorhetnaarhetblijktoptimalelineairemodelgekozenworden8'.Bijeenduidelijke
meerwaardeinprestatievanhetKNNkannu
metterugwerkende krachrgezochtworden
naardebelangrijkste factoren welkezorgdraH 2 0 l!23-2001
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drinkwaterdagverbruik NMZ onafhankelijke testset
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gemeten drinkwaterverbuik
huidig lineair model (R2= 0.709 en RMSE= 7.19)
vernieuwd KNN (R2= 0.831 en RMSE= 5.55)
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Kier(het in de toekomst opeen kier zetten van
deHaringvlietsluizen. Hierover verschijnt binnenkort een uitgebreid artikel in dit blad.)is in
opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ)onderzoek
gedaan naar het beschrijven van de zoutgehalten in dehuidige situatie opdrie meetlocaties
inhet noordelijk dcltabckkcn (Spijkenisscrbrug, LekhavenenAlblasserdam) (zie afbeelding 3),op basis van de verschillende omgevingsfactoren als rivierafvoeren,
zeezoutconcentratie, waterstanden en windsnelheid.

1 juli '00

datum [dagbasis]

A/b. 2:

Verschillendevoorspellingsmodcllenvoorhet drinkwaterverbruikperdaginderegio'snoord,middenen
zuid.

gen voordezemeerwaarde en naar de specifieke(kwantitatieve) relatie.Hierdoor is het
mogelijk geworden het 'black-box' karakter
van het KNN doorzichtiger te maken en het
KNN model toetsbaar temaken op fysische
wetmatigheden81.
Eentweedeontwikkeling iseen vernieuwde modelleringmethode met behulp van KNN.
Dehuidige kunstmatig neurale netwerken
blijken cen aantal belangrijke knelpunten te
bevatten,onder andere inde softwarcmogelijkheden.Ten eerste ishet zeer lastigeen optimalemodelstructuur voor hetspecifieke systeem
tebepalen.Nogweinig houvast bestaat bijvoorbeeld voorderelatievan het aantal neuronen, het aantal lagen,mogelijke verbindingen
endetransferfuncties in relatie tot het modelleringprobleem. Hierdoor komt het modelleren met KNN in depraktijk neer opdeervaring
van demodelleur.Voorhet optimaal ontwerpen van eenprobleemspecifieke structuur is
een methode vangestructureerd modelontwerpontwikkeld8' welkeop geautomatiseerde
wijzedeinvloeden van deverschillende factoren opde kwaliteit van deuitvoer onderzoekt
en hieruit deoptimale modelsttuctuur bepaalt.
Verder blijken de meest gebruikte trainingsmethoden, voor het kalibreren vaneen KNN
ophet benaderen en/ofvoorspellen van complexesystemen, in veelgevallen niet in staat de
potentiële prestatie tebehalen.Voorhet zuiverder trainen vaneen KNN iseen hybride
trainingsalgoritme ontwikkeld8'diedesterke
kanten vaneen aantal algoritmen combineert
eneen oplossing biedt voorde knelpunten.

Toepassingen in de praktijk
DrinkwaterverbruikNoord,MiddenenZuid
Inhet onderzoek'Prognosedagverbruik
drinkwater nadereuitwerking alternatieven'5'
inopdracht vanPWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland iseenverbetering aangebracht
indehuidigelineaireverbruiksmodellen voor
hetdrinkwaterdagverbruik in het betreffende
gebied inNoord-Holland (inclusiefTexel)door
H

2

0

het ontwikkelen vanKNN.Eriseenprestatieverbeteringvanbijna twaalfprocent behaald
door hetoptimaliseren vandeverklarendevariabelen(zieafbeelding 2).Detoegevoegde waarde
vanhet vernieuwde KNN ten opzichtevaneen
lineairmodelopbasisvandegeoptimaliseerde
setvanverklarende variabelen bleekechter niet
zogroot.Defractieverklarendevariantie*(Rz)
vanhet KNN (83%) verschilt maar weinig van
het lineairmodel(82%).Puur alleendeprestatie
van het lineairemodelzou aanleiding hebben
gegeven totdegedachtedat nogandere relaties
vandeverklarendegrootheden cen relevante rol
kunnen spelenvoormeer prestatieverbetering.
Doorhet KNN isechteraangetoond dat hetlineairemodel nagenoegmaximaal verklaard.Naast
demodelleringvanhet drinkwaterdagverbruik
inderegio's noord,midden enzuid isvoorTexel
eenzelfde vergelijking gemaakt.Hierbij gafhet
KNN,zekerophet modelleren van extremen,
eenduidelijkere verbetering.
Chloridcconcentratienoordelijk deltabekken
In het kader van de implementatie van De

A/b. 3:

\

Voordeverschillendemeetlocatieszijn,na
uitgebreidvooronderzoek,eensetvan15verklarendegroothedenvoorlocatieAlblasserdam
bepaalden 27voordeoverigelocaties.Voordeze
locatieszijnzoweleenadditieflineair,eenconventioneelKNNalseenvernieuwdKNNontwikkeld.Hierbij isvoorlocatieAlblasserdamvooreen
setvanonafhankelijk testwekeneenverbetering
behaald vanbijna 20procent tenopzichtevande
lineairemodellen (zie ookafbeelding 4).
Naast demogelijkheid van cen optimaal
KNN omzelf,buiten lineairerelaties,ook nietlineaire relatiesen zelfs relevante interacties
tussengrootheden tekunnen detecteren iseen
KNN ookveelbeter in staat tot het modelleren
vanextremen situaties.Afbeelding 4toont in
het begin vanweek35een tweetalzeef grote
pieken waarhet lineairemodel aan voorbij gaat.
Omdat dezesituatieslechtsopeenpaar plekken
voorkwam,deoorzaakervan vooraffysisch
moeilijk wastebepalen en hetdoorhet lineaire
model niet wordt voorspeld,blijft devraagof
dezesituatie tewijten isaan meetonnauwkeurigheden ofdat het toch verklaarbaar isdoor de
geselecteerde verklarendegrootheden. Het
KNN geeft het doorslaggevende antwoord door
eengoedevoorspellingvoordezesituaties te

Demeetlocatiesinhernoordelijkdcltabckkcn.
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in terne KNN relatie afvoer Waal

generen.Wanneer ookhet KNN aan dezeextremen voorbij wasgegaan, ismetgrote zekerheid
testellen datdezesituaties nietdoordegeselecteerde variabelen verklaard kunnen worden en
wellicht tewijten zijn aan (meefjonnauwkeurigheden.Welisopvallend dat het conventioneleKNN weliswaardeextremen detecteert, maar
niet zofraai benadert alshet vernieuwdeKNN.
Ook volgthet vernieuwdeKNN beterdelineairepatronen.In tabel 1 iseen vergelijking in
prestatie tezien tussen lineair, conventioneel
KNNendevernieuwde KNN.

Tabel i
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Aft).4:

3000

R2
RMSE
gemiddelde fout
maximale fout

lineair

vernieuwd KNN
[verschil in%)

conventioneel KNN
(verschil in%)

68.5%

77.4% (+8.9%)

85.1% (+16.6

19.6

16.0 (-18.4%)

13.3 (-32.35?

11.0

10.6 (-3.6%)

9.31 (-15.4;

169 (-31.9%)

132 (-46.8%

Waalenhet chloridegehalte.Bijverhogingvan
deafvoer neemt het chloridegehalte exponentieelaftoteenminimumwaarde.Bijdehier
gepresenteerde relatie iseenpartieleR2bepaald
van68procent.Dezegeeft deinvloed weervande
afvoer vandeWaalvolgenshet model.

KNN voorspellingen tedoen van de leidingdruk opdiverselocaties inAmsterdam aan de
hand van het verpompte debiet en de bijbehorende waargenomen druk opeen vijftal pomp-

Tabel2:
Momentanestadsdruk inwaterleidingnet
Amsterdam
In het kader van het project 'Kunstmatig
neuraal netwerk alsvoorspelmodel voor het
waterverbruik vanAmsterdam en Amstelveen'
in opdracht van Gemeentewaterleidingen
Amsterdam 2 'isde vraaggerezen ofhet mogelijk zouzijn om met behulpvan vernieuwde

5000

6000

Vcverschillendevoorspdlingsmodelknvoorhetchloridegchahete.Alblassadam.

PrcstaricvcrgclijkingvernieuwdKNN,conventioneelKNNenlineairemodellenoponafhankelijke testset

prestatie

Aft).5:

\
\

0

<a
« 500

partiele R2= 0.6803

\

O)

S 100
o.

Afbeelding 5geeft een voorbeeld vaneen
door hetKNNgedetecteerde niet-lineaircrelatie
opmeetlocatieLekhaventussendeafvoer vande

en chlorideg ehalte te Lekhaven

stations (zieafbeelding 6).Bij alle pompstations wordt zowelhet verpompte debiet
(watertransport) alsdebijbehorende druk om
dedrie secondengemeten en getransformeerd
naar vijfminuten gegevens.Het uiteindelijke
doelvan devoorspelling van dedruk isde ontwikkelingvan een monitoringsysteem om
enerzijds de kwaliteit van de inkomende drukgegevens tecontroleren en anderzijds het
detecteren van trendmatige veranderingen
en/ofcalamiteiten.
Opbasis van dedruk en debiet gegevens
van tweejaar op vijfminuten basiszijn op

Prestatieverrjelijkuy vernieuwdKNN,conventioneelKNNenlineairemodellenopona/hankelijkrandomtestset.

prestatie

lineair

R2

conventioneel KNN
(verschilin%)

94.4%

RMSE
gemiddelde fout
maximale fout

1.72

96.3% (+1.9%)
1.36 (-20.9%]

0.639
222

0-991(+55-I*
22.0 (-90.0%)

vernieuwd KNN
(verschil in%)
99.2% (+4-8%)
0.608(-64.7%)
O.433 (-32-2%)

20.5 (-90.8%)

geautomatiseerde wijze 28KNN-modcllen
ontwikkeld en optimaal gekalibreerd. Hierbij
zijn na uitgebreid onderzoek per locatie tussen
de 13 en 23relevante verklarende grootheden
bepaald.Vooreengedegen vergelijking zijn
voor dezelfde input-output relaties ook additievelineaire modellen ontwikkeld.
Afbeelding 7presenteerteengedeelte van
deonafhankelijke en gerandomiseerde testset
voor devoorspelling van destadsdruk opde
locatieSavorin Lohmanstraat.

DoorKNN^elejjderelatietussendeafvoervandeWaal enhetchloride^ehaltevandeLekhaven.
interne KNN relatie afvoer Waal en c h l o r i d e g e h a l t e te Lekhaven
• partieleR=0.6803

JL600

In tabel 2 iseen vergelijking in prestatie te
zien tussen lineair, conventioneel KNN en de
vernieuwde KNN.
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6000

7000

Wanneer alleen een additieflineaire analysevan deonderzochte druksystemen zou zijn
uitgevoerd,geeft een gemiddelde verklaring
H2O
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voorspelde
druklocaties
verklarende
pompstations

maximaleprestatie. Betereprestaties van KNN,
dooreen toegevoegde waarde in fysisch relevante relaties,ten opzichte van lineaire of fysischemodellen geven aan dat het KNN als identificatietechnick gebruikt kan worden.
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A/b.6:
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van94procent geen aanleiding tot de veronderstelling dat deoverigeprocenten nog
belangrijke informatie kan bevatten welke
volgenseen niet-lineaire relatieof interactie
afhangt vandegeselecteerde verklarende
grootheden.Toch blijkt een relatiefsimpel,
maar optimaal KNN in staat deze kleinezes
procent nogzeergoedteverklarenen te voorspellen wat zelfs voordezehoge mate van verklaring nog resulteert ineengrote relevante
verbetering.
In tabel 3 iseen vergelijking gegeven in
gemiddelde prestaticmaten voor alle drukloca-

ventionele lineaire,hydraulische en fysische
modellen.Ookgeven gekalibreerde operationeleKNN veelsnellere simulaties en voorspellingen dan fysische modellen door dezeer
geringe rekentijd.
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RWS-RIKZ (2001). Opzetten van een neuraal netwerk voor
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Doordevergroting van het inzicht m het
KNN-systeem en demogelijkheden modelrelaties aan het model teonttrekken wordt het
mogelijk een gekalibreerd KNN kwantitatief te
toetsen aan fysische wetmatigheden.Ook kan
met behulp van het netwerk steeds beter de
kwaliteit van bestaande lineaire of fysische
modellen worden onderzocht op de potentiële

8]

WielenJ. van der {2001). Gestructureerd modelonrwerp met
kunstmatig neurale netwerken. Wirtcveen+Bosen Wageningen Universiteit.

NOTEN:

*R2 staat voorjVactte verklaarde variantic. een relatieve maateenheid voor hetgedeelte (dejractic o/percentage) van het
systeem dat door het model verklaard wordt. RMSE staat
voor Root Mean Square Error, een absolute maat voor de
grootte van deJout.

Tabel3:

Prestaticver^clijkintj KNNenlineairemodellenoverallelocanes.

prestatie
gemiddelde R2
gemiddeldeRMSE
aantal locaties met R2< 95%
aantal locaties met Rz< 90%
aantal locatiesmetR2> 99%

vernieuwd KNN [verschilin%}
94.7%
1.7
12 vande28
3 van de28
3vande28

97.7% (+3.1%]
1.2
(-29.4%]
1 vande 28
ovan de 28
8vande28

ties voorzowellineair alsvernieuwde KNN
modellen.
Ajb.7:

VerschillendevoorspellinijsmodellenvoordestadsdrukindeSavorinLohmansrraatinAmsterdam.

Discussie/conclusies
Met behulp vande nieuwe ontwikkelingen op het gebied geautomatiseerd modelontwerp, verbetering trainingsproces en
mogelijkheden tot kwantitatieve relatiedetectievan kunstmatig neurale netwerken is
zowel dekwaliteit alsde prestanemogelijkheden van het KNN alsstatistische modelleringtechniek stetk verbeterd tenopzichte vande
conventionele KNN. Het KNN isvolgens een
vaste werkwijze steeds meer in staat zeer uiteenlopendesystemen binnen velegebieden
van integraal waterbeheer kwalitatiefzeer
goed te modelleren en tevoorspellen.Zeker op
hetgebied van het voorspellen van extremen
heeft het KNN een grote voorsprong op con'

H20
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stadsdruk Savorin Lohmanstraat; voorspelling op onafhankelijke testset

gerandomiseerde tijd [5 minuten basis]

