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Eenkunstmatig neuraal netwerkiseenwiskundigetechniekwaarmee relatieswordenbepaald tussen
oorzaak(invoergegevens)engevolg(uitvoergegevensjzonderhetsysteemzelfinbeschouwingte
nemen.Detoepassingen inhetintegraalwaterbeheerzijn hiermeeuitgebreid:vanoperationeel
waterbeheerenon-linesturingtotvoorspellenvanhetdrinkwaterverbruik. Inditartikelwordtde
achterliggende theorieopeen toegankelijkewijzetoegelicht.Daarnaastwordenaandehandvan
eensterkte-/zwakte-anabyseeneenaantal toepassingendemogelijkheden vankunstmatige neurale
netwerken(KNN) inhetintegraal waterbeheergeschetst. Geziendebrede toepassingsmogelijkheden
endekrachtvandetechniek,isdeverwachting dat KNNoptermijn invrijwelalledisciplinesinhet
integraalwaterbeheereenvollediggeaccepteerdetechniekwordt.
Detechniek vankunstmatige neurale
netwerken staatsterkindebelangstelling.In
1997werdindittijdschrift toegelicht hoehet
drinkwaterverbruik zeergoedkanworden
voorspeldmetbehulpvanKNN(Aafjes et al).
Ookbij anderetoepassingen indepraktijk
blijkt detechniek eenkrachtig instrument.
Veelalwordtaangegevendatde mogelijkhedenvanKNNschieronbeperkt zijn.In
Intermediair verscheen inhetzelfdejaareen
artikel metdesprekendetitel"Neuraal
netwerkgaatdebeursvloer op"(Zuidema).
Geziendecomplexetheoretische achtergrond
isdetechniekopheteerstegezichtmoeilijkte
doorgronden zonder uitgebreide wiskundige
enstatistischekennis.
Devraagrijst natuurlijk watdetoepassingvanKNNkanbetekenen inhet integraal
waterbeheer.Ditartikel beoogtallereersthet
toegankelijk maken vandemethodiek.
Vervolgenswordtaandehandvaneen
sterkte/zwakte-analyse eneendrietalvoorbeeldenaangegevenwatdemogelijkheden
zijn vanKNNinhetintegraal waterbeheer.
Theorie
HetconceptvanKNNisineersteinstantieontwikkeld omhetmenselijk zenuwstelsel
temodelleren.Hetmenselijk zenuwstelselis
opgebouwd uiteenhecht netwerkvanmet
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elkaarverbonden neuronen.KNNwordenook
opgebouwduit kunstmatige neuronen,de
rekenelementen.Devormvanhetnetwerk
wordtbepaalddoordemanier waaropde
neuronengegroepeerdzijn (zieafbeeldingen 2,
4en6). KNNzijn naverloopvantijd ookin
anderedisciplinesgeïntroduceerd. Deanalogie
methetmenselijk zenuwstelselgeeft het
werkenmetKNNeenuitdaging.Eenmens
kantaken uitvoerenzoalsherkenning,combinatie,generalisatie,enzovoort.Ditzijn functiesdienieteenvoudigmeen(computer)algoritmezijn vastteleggen.Eencomputerkan
zeernauwkeurig langeseriesberekeningen
volgenseenexplicietalgoritmeuitvoeren.Dit
iseentaakwaarbijdemenssnelfouten gaat
maken.Eenneuraalnetwerkcombineert het
associatievermogen vandemens methet
analytische karaktervaneencomputer.
Eenneuron heeft vaakmeerdereinvoerparameters.EenKNNcombineertdewaarden
vanalleinvoerparameters.Dezogenaamde
transferfuncties wijzigen degecombineerde
invoer.Dezefuncties zijn vaakeenvoudige
mathematische functies,zoalssinus,sigmoïde,
tangenshyperbolicusoflineairefuncties.De
uitvoer vandetransferfunctie isinfeitede
uitvoer vanhetneuron,welkevaakweerals
invoerdientvooreenvolgend neuron.Meestal
zijn neuronen georganiseerd inverborgen

lagen.Hieraanzijn tweebuffers verbonden
metde buitenwereld:eeninvoerbuffer met
alleinvoerparameters eneen uitvoerbuffer
metalleuitvoetparameters.
Metnamehetzelflerende karaktervan
KNNmaaktdetechniekzeerkrachtig.Op
basisvandegegenereerdeverschillen tussen
modeluitkomsten enrealisaties,fouten ofwel
residuen,wordenparametersinhetmodel
automatisch bijgesteld, zodatde uiteindelijke
fout wordtgeminimaliseerd.Zoontstaateen
leerproces waarbijeenneuraalnetwetkbijeen
bepaaldeinvoerdebijbehorende uitvoerkan
reproduceren.
Professionele programmatuur ophet
gebiedvanKNNzoalsNEURALWORKS
(NeuralWare,Inc.,1996) isnogmaar mondjesmaatbeschikbaar.Viaverenigingenzoalsde
VerenigingvoorArtificiëleNeuraleNetwerken
(VANN)wordendelaatsteontwikkelingenop
hetgebiedvanKNNenhun toepasbaarheid in
depraktijk besprokenenbediscussieerd.
Het product
EenKNNisuiteindelijk eenwiskundig
model.Ditmodeldientnetalsgangbaremodellentewordengedefinieerd,gekalibreerden
gevalideerd(zieafbeelding 1). HetKNNbestaat
uiteensetwiskundigevergelijkingen enbijbehorendegeoptimaliseerdegewichrenmatrices.
EenKNNkaneenvoudigwordenomgezet
ineenprogrammacode waardoor hetalsonafhankelijk systeem kanfunctioneren ofgeïmplementeerd kanworden inbestaandesystemen.Erbestaatookdemogelijkheid KNNonlinebij testuren.
Toepassingsmogelijkheden
Inhetonderstaandewordteenglobaal
overzichtgegevenvandeverschillendetoepassingsmogelijkheden vanKNNinhet integraal
waterbeheer.
Operationeelwaterbeheerenon-linesturing
Inhetoperationelewaterbeheermoetenop
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Ontwerpproces van een KNN.

Screening data
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A/b. i

GlobaleKNN-structuurvoorhetvoorspellenvanerosiein kribvakken.

A/b. 3

Voorspeldeengemetenerosieinkribvakken.

basis van veelinformatie geoptimaliseerde
beslissingen worden genomen. KNN zijn zeer
geschikt om snel relaties vast teleggen tussen
sturingsparameters en deeffecten hiervan. Met
deze relaties ishet mogelijk op basis van
metingen direct (bij) testuren. Dit bespaart
veelal tijd en geld en zorgt voor een snellere
(re)actieopveranderende omstandigheden.
Toepassingsmogelijkheden zijn boezembeheer,
sturing vangemalen ofstuwen (grondwatergestuurd peilbeheer),scheepvaartregulatie, online sturing van drinkwater/zuiveringsinstallaties en procesoptimalisaties van bijvoorbeeld
het coagulatieproces ofslibontwatering.

verhoging van de nauwkeurigheid van voorspellingen.Anderzijds verschaft het inzicht in
de factoren die van invloed zijn op het proces.
Ecologischemodellen
Ecologische processen zijn veelal zeer
complex van aard en derhalve vaak moeilijk te
modelleren. KNN zouden een oplossing
kunnen bieden om dergelijke complexe
processen adequaat te modelleren en daarmee
inzicht te verschaffen in de factoren die
belangrijke invloed uitoefenen op bepaalde
processen. Dit kan veelal tijd engeld besparen
die anders nodig zouden zijn geweest om deze
factoren op deterministische wijze te bepalen.

Optimalisatieen rationalisatie vanmeetnetten
Het uitvoeren van metingen isvaak een
kostbare zaak. Deoptimale meetdichtheid en
-frequentie zijn sterk afhankelijk van de ruimtelijke en temporele variabiliteit. Met KNN is
het mogelijk ruimtelijke en temporele variaties te parameteriseren, zodat het mogelijk is
het meetnet te optimaliseren.
Prognosemodellen

Specifieke toepassingen
Betrekkingslijnen, bijvoorbeeld afvoerwaterstand-relaties, staan vaak onder invloed
van complexe processen. In de praktijk is het
vaak niet ofnauwelijks mogelijk een goede
relatie teformuleren. Met behulp van KNN is
men in staat het meerdimensionale karakter
van dit soort relaties relatiefsnel, eenvoudig,
adequaat engoedkoop te modelleren.

Bijvoorspellingvan het weer, energie- en
drinkwaterverbruik en water- en sedimentbeweging spelen veel factoren een rol.Vaakis het
niet duidelijk welke factoren dit zijn, ofis
slechts een deel hiervan bekend. KNN zijn bij
uitstek geschikt om op basis van informatie
uit het verleden alle mogelijk relaties te traceren en vast te leggen.
Simulatiemodellen
In het integraal waterbeheer wordt veelvuldiggebruik gemaakt van deterministische
modellen (sedimentatie-, morfologische-,
ecologische-,grondwater-, stromings- ofstofverspreidingsmodellen). Voorwaarde voor een
deterministische beschrijving isdat de aard
van het proces bekend is.Bij KNN isdit niet
noodzakelijk omdat dezehet proces zelf
buiten beschouwing laat. Daarbij blijken de
voorspellingen in de praktijk vaak beter dan de
gangbare deterministische modellen. Tevens
kan een neuraal netwerk worden toegepast als
foutencorrector van een deterministisch
model. Het neuraal netwerk modelleert, voorspelt en corrigeert in feite de fout die door het
deterministische model wordt gegenereerd.
Dit resulteert enerzijds in een aanzienlijke

Toepassingen in de praktijk
Onderzoek relatie tussen scheepvaart en erosie
in kribvakken
DeWaalvoert circa 65procent van de
afvoer uit het stroomgebied van de Rijn.
Daarnaast isdeWaalde transportader tussen
het achterland en de haven van Rotterdam.
Om deoevers te beschermen tegen erosie, zijn
in deWaal kribvakken aangelegd.Stroming en
sedimentatie in kribvakken zijn sterk afhankelijk van scheepsinvloeden. Gezien de enorme
toename vandescheepvaart en degrootte van
de schepen, isdeze invloed toegenomen. Om
dit effect te bepalen zijn waterstandsmetingen, stroomsnelheidsmetingen en troebelheidsmetingen uitgevoerd.Tegelijkertijd zijn
karakteristieken van passerende schepen genoteerd,zoals lengte, breedte,diepte, snelheid,
tonnage, afstand vanafde kribkop,stroom opofafwaarts, enzovoort. Daarnaast zijn hydraulische karakteristieken van de rivier meegenomen zoals natte rivierdoorsnede, afvoersnelheid, enzovoort.
In deliteratuur worden potentiële factoren genoemd voor de relatie tussen scheep-

vaart en sedimentatie, de exacte relaties zijn
echter niet bekend. Daarom isin opdracht van
het RIZAvoor deze studie de techniek van
KNN toegepast.Allereerst iseen gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om de significante
factoren vast testellen.Uiteindelijk is een
KNN ontwikkeld bestaande uit 11invoerparameters en 1 uitvoerparameter (zie afbeelding
2).Vervolgens is het KNN gebruikt om de
erosie in de kribvakken te voorspellen (zie
afbeelding 3).
Met het opgestelde KNN blijkt het redelijk
tot goed mogelijk de water- en sedimentbeweging in de kribvakken te relateren aan scheepskarakteristieken van passerende schepen.
Analyse van tijdsajnankelijke a/voer-waterstand-relatics
Afvoer-waterstand-relaties staan vaak
onder invloed van complexe processen. Deze
complexe processen verstoren veelal de
eenduidigheid van deze relatie in de tijd en
introduceren extra dimensies waarmee rekeninggehouden moet worden bij het construeren van deze relatie.Bij afvoer-waterstandrelaties opde Bovennjn bijvoorbeeld spelen
processen zoals autonome bodemdaling,
hysterese lussen, baggeren, ijsvorming, stuwbeheer, verandering rivierprofiel een belangrijke rol.Metgangbare technieken was het
niet ofnauwelijks mogelijk een relatie te
leggen tussen afvoer, waterstand en de tijd
waardoor het moeilijk wasveranderingen in
deze relatie te kwantificeren en te modelleren.
VoorRijkswaterstaat ismet behulp van
KNN een analyse uitgevoerd van tijdsafhankelijke afvoer-waterstand-relaties en waterstandsanalyse in relatie tot autonome bodemdaling voor de Bovenrijn te Lobith over de
periode 1956-19515.Allereerst iseen KNN
ontwikkeld bestaande uit 4 invoerparameters
en 1 uitvoerparameter (zieafbeelding 4).
Vervolgens is het KNN gebruikt om de afvoer
tevoorspellen (zieafbeelding 5).
Met behulp van KNN blijkt het mogelijk
het meerdimensionale karakter van deze relatie relatiefeenvoudig en in korte tijd
voldoende adequaat temodelleren zonder het
hele systeem in beschouwing te nemen.
H 2 0 # 3-1999
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A/b. 4

Globale KNN-structuur voor het voorspellen van de afvoer.

Prognosedrinkwaterverbruik
Hetvoorspellenvanhet drinkwaterverbruikvandevolgendedag,bijvoorkeuropgesplitst naaruurverbruik, kanleidentoteen
kostenbesparing,vroegtijdige lekdetectie,
betereengelijkmatigere waterkwaliteit,en
eenoptimalisatievandebeschikbare infrastructuur. Hetdrinkwaterverbruik vande
volgendedagofhetvolgendeuur heeft veelal
eenrelatiemet het verbruik invoorgaande
weken,dagen,uren,soortdagindeweek, wel
ofgeenfeestdag, welofgeenvakantieen
bepaalde klimaatfactoren.
AllereerstiseenKNNontwikkeld
bestaandeuit 24invoerparametersen 1 uitvoerparameter (zieafbeelding 6). Vervolgensis
hetKNNgebruiktomhet drinkwaterverbruik
tevoorspellen(zieafbeelding7).
Middelseenhaalbaarheidsstudie isaangetoonddathetgoedmogelijk ishet toekomstig
drinkwaterverbruik tevoorspellenmetbehulp
vanKNN(zieafbeelding6).
Sterkte/zwakte-analyse
Eenneuraalnetwerk iseenkrachtige,
relatiefsnelleenbreed inzetbaremodelleringstechniek.VoorhetgebruikvanKNN
moetechterwelaaneenaantalvoorwaarden
wordenvoldaan:voldoende representatieve
metingen vaninvoerenuitvoerofwelleervoorbeelden omhetnetwerk te definiëren,
hardwareensoftware metvoldoendegeheugen-enrekencapaciteit, nauwesamenwerking
metdeskundigenuitdebetreffende disciplineseneenuitgebreide kennisvanhetopstel-

Aß). 6
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Voorspelde en tjemeten afvoeren.

lenvandergelijke netwerken enkennisvande
statistiekommodellentekunnen valideren.
ToepassingvanKNNheeft verschillende
voordelen.Vrijwelelkerelatietussenoorzaak
engevolgkanwordengemodelleerd.Vooraf
hoevennauwelijks veronderstellingen c.q.
aannamen tewordengedaantenaanzienvan
detehanteren (niet-)lineairerelatietussen
invoerenuitvoer.Eenmaalgedefinieerd levert
eenKNNrelatiefsneleneenvoudigbetrouwbareresultaten.Entenslotte iseengekalibreerd neuraalnetwerksneleneenvoudigom
tezettenineenprogrammacodeenderhalve
eenwerkend modeldatdooriederegebruiker
bediend kanworden.
Maarerzijnooknadelen.Hetprobleemof
proceswordtnietbestudeerd maarbeschouwd
alseenblackbox.Gezienhetonbeperkteaantal
vrijheidsgradenbestaatereenrisicovooroverparameterisatie.Menmoetbekendzijnmet
techniekendieoverparametetisatieskunnen
lokaliseren,visualiserenenkwantificeren. Het
isbovendiennietmogelijkscenario'smet
andererandvoorwaardenteberekenen,omdat
hetnetwerkdezesituatie nietheeftgeleerd.

snelbetrouwbare resultatenop.Hetgaathierbijvooralomterreinen waardeprocessenzeer
complexzijn.MetKNNishetmogelijkmeer
griptekrijgen opdeaardvantraditioneel
moeilijk tedoorgrondenprocessen.
Voorhetontwikkelen vanKNNiseen
achtergrond noodzakelijk ophetgebiedvan
wiskunde/ statistiekeninformarica.Dekennis
isvergelijkbaar metdebenodigdekennisvoor
hetzinvoltoepassenvanstatistischepakketten
alsSASofSPSS.Hetuiteindelijk resultaatis
echtereenmodeldateenvoudigkanworden
bediendzonderuitgebreideachterliggende
kennis.Gedefinieerde KNNkunnen relatief
eenvoudigwordengeïmplementeerd inof
samenwerken metbestaandesystemen.Gezien
debredetoepassingsmogelijkheden ende
krachtvandetechniek,isdeverwachtingdat
KNNoptermijn invrijwel alledisciplinesin
hetintegraalwaterbeheereenvollediggeaccepteerdetechniekwordt. t[
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