Voorspellen van het drinkwaterverbruik met een neuraal netwerk

Inleiding
Bij een (klein) aantal waterleidingbedrijven
wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde voorspellingsmodellen. Hierbij zijn
de voorspellingen veelal gebaseerd op een
statische analyse van tijdreeksen van het
waterverbruik. Niet altijd geven deze
modellen een bevredigend resultaat.
Vooral in de perioden met hoog verbruik
kan de fout op dagbasis oplopen tot meer
dan 25%.Dit is de aanleiding geweest om
te onderzoeken of een Kunstmatig Neuraal
Netwerk (KNN) de korte termijn voor-
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Kunstmatig Neuraal Netwerk
Een KNN is, net als mensen, in staat om
van terugkerende gebeurtenissen te leren.
Het leerproces van een KNN vindt plaats
door meerdere keren voorbeelden te
presenteren. In het kader is een voorbeeld
van een KNN gegeven.
Ontwikkeling van het model
Het ontwikkelde voorspellingsmodel
bestaat naast het KNN uit een Expert
Systeem (ES). Een ES bevat kennis van
een deskundig persoon (een expert).
Voor de verbruiksvoorspelling van feestdagen en vakanties biedt een ES voordelen
boven een KNN omdat bij het ES onder
meer de exacte data bekend zijn.
De ontwikkeling van het voorspellingsde ontwikkeling van het voor-
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Samenvatting
Slechts weinig waterleidingbedrijven
gebruiken een geautomatiseerd voorspellingsmodel van de drinkwatervraag bij de besturing van de productie. De bestaande modellen geven niet
altijd bevredigende resultaten.
In dit onderzoek is de toepassing van
een Kunstmatig Neural Netwerk
(KNN) bij de voorspelling van de
drinkwatervraag onderzocht. Een
KNN is in staat om, net als (de
hersenen van) mensen, van terugkerende gebeurtenissen te leren.
De invloed van de factoren historisch
waterverbruik, soort dag en klimaat
zijn onderzocht op de nauwkeurigheid van de vraagvoorspelling van het
ontwikkelde model. Gebruik is
gemaakt van verbruiksgegevens van
de NV Waterleiding Friesland.
Het ontwikkelde KNN geeft een
redelijk tot goede voorspelling, ook
op dagen met hoge verbruiken. De
voorspelling van het KNN kan
aanzienlijk worden verbeterd op
bijzondere dagen, door toepassing
van een Expert Systeem (ES). Het ES
maakt gebruik van specifieke, deels
vooraf bekende, kennis van bijvoorbeeld feestdagen.

Ontwikkeling KNN
In het KNN is allereerst een relatie verondersteld tussen het waterverbruik in de
te voorspellen periode en het waterverbruik in de periode ervoor. Hiervoor
zijn 5 varianten beschouwd:
1. de relatie met het verbruik één dag vóór
de te voorspellen dag;
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spelling van het drinkwaterverbruik kan
verbeteren.
In het onderzoek is gebruik gemaakt van
verbruiksgegevens uit 1991 en 1992 van
NV Waterleidingmaatschappij Friesland.

Aß. 1 - Aanpak van
spellingsmodel.

model kent de volgende fasen (afb. 1):
- ontwikkeling KNN
- ontwikkeling ES
- integratie KNN en ES.

2. de relatie met het verbruik twee dagen
vóór de te voorspellen dag;
3. de relatie met het verbruik van dezelfde
dag één week voor de te voorspellen dag;
4. een combinatie van 1 en 3;
5. een combinatie van 2 en 3.
Vervolgens is met het beste gevonden
model verder onderzocht of een extra parameter 'soort dag' de voorspelling verbetert.
Tot slot is een viertal klimaatfactoren
toegevoegd.
Het KNN is telkens getraind met de
Aß. 2 -SchematischeweergavevanKunstmatigNeuraal
Netwerk voorhet voorspellen voorhet uurpatroon op
dinsdagop basis vanhetwaterverbruik op maandag.

Waterverbruik Dinsdag
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Waterverbruik Maandag

verbruiksgegevens van 1991.Vervolgens is
onderzocht hoe het geoefende model de
gegevens van 1992 voorspelde.
Afbeelding 2 geeft een schematische voorstelling van een KNN waarbij de uurgegevens van de voorgaande dag dienen
als invoer voor de te voorspellen dag.
De 24 invoerneuronen representeren het
waterverbruik van elk uur van maandag
en de 24 uitvoerneuronen representeren
het waterverbruik van alle 24 uren van
dinsdag.
Historisch waterverbruik
In tabel I zijn de resultaten van de voorspellingen met het historisch waterverbruik
volgens de 5 varianten gegeven (basismodel).
Opvallend is dat de voorspelling waarbij
slechts de voorgaande dagwordt ingevoerd,
beter is dat die waarbij twee voorafgaande

TABEL I - Uur- en dagfouten vanhetvoorspellingsmodel (basismodel).
Uurfout
Variant
1
2
3
4
5

Invoer waterverbruik van
1dag voor voorspelde dag
2 dagen voor voorspelde dag
de dag 1 week voor voorspelde dag
1dag voor en dag 1 week voor voorspelde dag
2 dagen voor en zelfde dag week voor voorspeldei

Dagfout

gem.
[%]

max.
["/o]

gem.
[o/o]

max.
[o/o]

6,08
6,12
6,70
5,82
5,87

68,0
72,5
88,6
69,2
84,8

3,25
3,48
4,02
3,04
3,23

20,74
22,62
28,07
20,58
21,78
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dagen als invoer dienden. De voorspelling
waarbij alléén het verbruik van dezelfde
dag van de week ervoor als invoer dient
scoort naar verwachting het slechtst.
De beste voorspelling geeft variant 4.
In die opzet maakt het KNN gebruik van
recente totaal-verbruiksgegevens van de
dag ervoor en een redelijke schatting van
het uurpatroon van dezelfde dag van een
week ervoor.
Soortdag
De invloed van de dag van de week (maandag, dinsdag etc.) is in het model opgenomen door toevoeging van extra invoerneuronen. In afbeelding 3 is het netwerk
schematisch weergegeven. Aan de invoerlaag zijn 7 neuronen toegevoegd waarbij
ieder extra neuron één dag van de week
representeert.
Waterverbruik Dinsdag

Voorspelling
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Aß. 4 - Kunstmatig Neuraal Netwerk met invloed van
historische waterverbruikgegevens, klimaatinvloed en dag
van de week.

uitgebreide KNN met invloed klimaatfactoren schematisch weergegeven.
Uit de resultaten is gebleken dat:
- de vraagvoorspelling alleen op de uren
overdag (9.00-19.00) verbetert bij invoer
van klimaatfactoren;
- de invoer van de factor 'straling' de
vraagvoorspelling significant verbetert.
Tabel II laat de resultaten van de experi-

menten met de factor 'straling' zien.
De grootste gemiddelde verbetering wordt
bereikt wanneer de stralingsverandering
op twee opeenvolgende dagen wordt meegenomen. De bereikte relatieve verbetering
van 14,2% zorgt voor een reductie van de
gemiddelde voorspellingsfout van 5,82%
naar 4,99%.
Naast de gemiddelde voorspellingsfout is
ook de maximale voorspellingsfout van
belang. Van de 7 dagen met een dagvoorspellingsfout groter dan 10% in het basismodel werd de fout bij 6 voorspellingen
ongeveer gehalveerd door toevoeging van
de uurlijkse straling.
Expert Systeem
Voor de ontwikkeling van het Expert
Systeem is een analyse van de voorspellingsfouten gemaakt, zoals weergegeven
in afbeelding 5. De dagen met grote voorspellingsfouten kunnen in de volgende
groepen worden verdeeld:
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TABEL II - Verbeteringin uwvoorspelling met invloed van uurlijkse straling ten opzichte van het basismodel (%
vermindering van de fout).
Gemiddelde relatieve
verbetering

tttmmmmmmmmtttt
Ma DI Wo Do Vf Za Zo
0 1 0 0 00 0

Waterverbruik Maandag

Dagv/dweek

Invoer KNN
Klimaat van de voorspelde dag
Klimaat van de dag voor de voorspelde dag
Verschil tussen klimaat van de voorspelde dag en het klimaat dag voor de voorspelde dag

8,6
11,6
14,2

Afb. 3 - Neuraal Netwerk voor het voorspellen van alle
dagen van de week.

Kunstmatig Neurale Netwerk
Invloed klimaat
Om de invloed van het toevoegen van
extra 'klimaat neuronen' op de prestaties
van het KNN te kwantificeren is het
programma uitgebreid met klimaatfactoren.
Voor de invoer is gebruik gemaakt van
gegevens van het KNMI-meetstation
Leeuwarden.
De volgende klimaatfactoren zijn toegevoegd:
- luchtdruk (hPa);
- temperatuur (°C);
- globale straling (J/cm 2 );
- neerslag (mm).
De invloed van het klimaat is per factor
gekwantificeerd. De resultaten van dit
KNN zijn vergeleken met de basisvoorspelling (zonder klimaatgegevens als
invoer).
De invloed van het klimaat is in drie
varianten onderzocht, gebruik makend van
respectievelijk:
- het klimaat van de voorspelde dag;
- het klimaat van de dag voor de voorspelde dag;
- het verschil tussen het klimaat op de
voorspelde dag en het klimaat de dag voor
de voorspelde dag.
De klimaatfactoren zijn over alle uren van
de dag ingevoerd. In afbeelding 4 is het

Inafbeelding Aiseen voorbeeld van een KNN afgebeeld. Dit bestaat uit 3 lagen:een invoer, een
verborgen laag en een uitvoerlaag. Elke laag bestaat hier uit 5 neuronen. Deneuronen inopeenvolgende lagen zijn verbonden en elke verbinding wordt gerepresenteerd door een gewicht.
Degewichten zijn variabel en bepalen dewerking van een neuraal netwerk.
Aan de invoerlaag van het KNN kaneen
vector van getallen worden ingevoerd.
De lengte van devector is in dit geval 5.
I !
t
Elke getal wordt, door te vermenigvuldigen
met het gewicht van de betreffende ver#
binding, doorgevoerd naar detussenlaag.
Elke neuron in detussenlaag krijgt nu
5 getallen binnen. Degetallen worden
vervolgens opgeteld waarna een functie
ervoor zorgt dat dit getal naar een waarde
tussen 0en 1wordt getransformeerd.Elk
#
neuron in de tussenlaag produceert zo een
uitvoerwaarde.
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De uitvoer van detussenlaag wordt vervolgens doorgevoerd naar de uitvoerlaag.
Ditgebeurt volgens hetzelfde principe als
tussen de invoer- en tussenlaag. Hierna produceert de uitvoerlaag een uitvoer. Deuitvoer van de
uitvoerlaag isook de uitvoer van hetKNN.
Afb. A - Neuraal Netwerk bestaand uit 3 lagen met
elk 5 neuronen.

De uitvoer vaneen KNN kan worden gemanipuleerd door de gewichten tevariëren. Het bepalen
van de gewichten wordt leren of trainen genoemd.
Stel dat er een relatie tussen twee sets van vectoren moet worden geleerd:een set met invoer
vectoren en een set met gewenste uitvoer vectoren. Een invoer vector wordt eerst aan hetKNN
gepresenteerd. Het KNN produceert nu een uitvoer. De uitvoer verschilt vande gewenste uitvoer.
Degewichten worden nu aangepast afhankelijk van hetverschil tussen de huidige en de
gewenste uitvoer.
Alle voorbeelden uit de setworden nu meerdere keren aan het KNNgepresenteerd en naelke
presentatie worden de gewichten aangepast. Het verschil tussen de uitvoer en de gewenste
uitvoer wordt steeds kleiner. Wanneer het verschil onder een bepaald niveau is gekomen ishet
leerproces afgelopen.
Het KNN heeft de relatie geleerd en kan gebruikt worden:de operationele fase.
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Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
verschil tussen het opgetreden waterverbruik en de voorspelling in de geselecteerde Case. Dit verschil wordt gebruikt
om de voorspelling van het KNN te
corrigeren.
Afbeelding 7 laat de verbeterde voorspelling voor tweede Pinksterdag van 1992
zien door het toepassen van CBR.
In het onderzoek zijn alle feestdagen en
dagen na feestdagen van 1991 opgeslagen
in de Case Library. Bij het voorspellen van
feestdagen en dagen na feestdagen voor
1992 zijn de voorspellingen aangepast door
de Case van de desbetreffende feestdag van
1991 te gebruiken.
In tabel III en IV staan de resultaten van
de voorspelling van het KNN voor en na
correctie door het Expert Systeem.
Uit tabel IV blijkt dat 75%van de voorspellingen voor feestdagen verbetert door

Foutenanalyse
Oorzakenvoorfouten
Oplossingen
Rule/Case
Afb. 5 - Fasen bij het ontwikkelen

van het Expert

Systeem.

- feestdagen: feestdagen en dagen na feestdagen;
- vakanties: bouwvakantie en schoolvakantie;
- andere dagen met grote fouten.
Feestdagen
Alle feestdagen worden door het KNN
model systematisch overschat. Alle dagen
na een feestdag worden onderschat.
Afbeelding 6 laat zowel de voorspelling van
het verbruik en het opgetreden verbruik
zien op tweede Pinksterdag 1992 voor elk
uur van de dag. Vanaf 6 uur is een grote
afwijking te zien tussen het voorspelde en
opgetreden waterverbruik. Over de hele
dag is de voorspelling 23% hoger dan het
opgetreden waterverbruik.
Door gebruik te maken van Case Based
Reasoning (CBR) in het Expert Systeem
wordt de voorspelling aangepast. Van elke
feestdag en dag na een feestdag wordt het
uurpatroon van het waterverbruik en de
voorspelling van dit uurpatroon opgeslagen
in de Case Library. Wanneer een nieuwe
feestdag wordt voorspeld wordt in eerste
instantie een voorspelling gemaakt met het
Neurale Netwerk. Vervolgens wordt deze
voorspelling aangepast door een Case te
selecteren van een voorgaande feestdag.
Afb. 6 - Voorspelling van het uurpatroon
van het Expert Systeem.

T A B E L I I I - Voorspellingsfouten

Dag
Ie Paasdag
2de Paasdag
Koninginnedag
Hemelvaart
Ie Pinksterdag
2de Pinksterdag
Ie Kerstdag
2de Kerstdag

na Pasen
na Koninginnedag
na Hemelvaart
na Pinksteren
na Kerstmis

voor de dinsdag na Pinksteren zonder

correctie

op feestdagen in 1992 voor en na correctie door Expert

Datum

Type

19 april
20 april
30 april
28 mei
7 juni
8 juni
25 december
26 december

Zondag
Maandag
Donderdag
Donderdag
Zondag
Maandag
Vrijdag
Zaterdag

T A B E L I V - Voorspellingsfouten

Dag

toepassing van CBR. In meer dan 50% van
de gevallen wordt de voorspellingsfout
gereduceerd tot minder dan 5%.
Uit de tabellen III en IV blijkt dat niet alle
voorspellingen voor feestdagen worden
verbeterd door toepassing van CBR.
Bij nadere bestudering blijkt dat vooral
de feestdagen die in 1991 en 1992 op een
andere dag van de week vallen (le en
2e Kerstdag, Koninginnedag) een grotere
fout houden.
Bij het onderzoek kon worden beschikt
over verbruiksgegevens over 2 jaar.
Wanneer verbruiksgegevens van meer
jaren beschikbaar zijn, zijn ook meer voorbeelden van feestdagen te gebruiken.
Bij het corrigeren van een voorspelling
door het ES kan in dat geval uit meerdere
voorbeelden van feestdagen worden
geselecteerd. De verwachting is, dat op
deze wijze ook de dagen die niet elk jaar

op dagen in

1992 na

Systeem.

Dagfactor
0,86
0,90
0,91
1,03
0,73
0,81
0,92
0,90

feestdagen voor en na correctie

Type
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag
Zondag

Aß. 7 - Voorspelling met Kunstmatig
correctie door Expert Systeem.

-2,62
22,97
-15,88
-14,18
-11,19
-23,02
-24,88
4,54

5,94
0,07
-5,07
3,95
-1,42
0,48
9,04
10,07

Syst >em.

Dag fout
KNN
[%1

0,90
0,94
1,11
1,07
0,95

Neutraal

Dag fout met
CBR
[%]

door Expert

Dagfactor

Datum
21 april
1 mei
29 mei
9 juni
27 december

Dag fout
KNN
[%]

Dag fout met
CBR
[o/o]

8,14
5,10
1,81
-4,13
14,49

1,77
0,21
3,64
-3,76
-0,53
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op dezelfde dag van de week vallen, beter
kunnen worden gecorrigeerd met CBR.
Vakanties
In de schoolvakanties, vooral de zomervakantie, is een significante stijging van
de voorspellingsfouten te zien. Tijdens
het onderzoek is geen oplossingsmethode
voor dit soort fouten uitgewerkt.

TABEL V- Vergelijkingvan ARIMA-modelen KNN-model voorregulieredagen.
Fout
ARIMA
gem.
max.
Dagfactor
[o/o]
[o/o]
2,77
Alle dagen
-14,35
2,84
Df> l,10enDf< 1,15
10,03
4,99
8,29
Df> l,15enDf> 1,20
8,23
9,27
Df> 1,20

Fout
gem.

KNN
max.

[0/0]

[0/0]

3,29
2,63
3,79
4,27

26,13
8,17
4,74
5,47

*dagfactor = dagverbruik/gemiddelde dagverbruik in jaar.

Andere dagenmetgrotefouten
Naast de besproken fouten, hebben
8 dagen in 1991 een voorspellingsfout
groter dan 5%. Het merendeel van deze
fouten kon niet worden verklaard.
Koppeling van Kunstmatig Neurale
Netwerk en het Expert Systeem
Uit het voorgaande blijkt dat het KNN
goed presteert bij de voorspelling van
reguliere dagen. Voor dagen met een vooraf
redelijk bekend verbruikpatroon, zoals
feestdagen, is een ES meer geschikt.
Als beide modellen worden gecombineerd,
wordt een zogenoemde 'master' toegepast
om vast te stellen of de te voorspellen dag
een reguliere of een uitzonderlijke dag is.
Een reguliere dag wordt door het KNN
voorspeld, terwijl een uitzonderlijke dag
na een voorspelling door het KNN
gecorrigeerd wordt door het ES.
Werking van het voorspellingsmodel in
de praktijk
Het beschreven model is geijkt op de
waterverbruikgegevens van 1991 waarna
de verbruiken van 1992 zijn voorspeld.
In de praktijk bestaat de mogelijkheid om
het model on-line opnieuw te trainen op
basis van nieuw verkregen informatie.
Hierdoor kan het KNN periodiek 'bijleren'.
Tijdens het leerproces worden de gewichten
van de neuronen aangepast.
In het ES moet ook de nieuwe informatie
van uitzonderlijke dagen worden ingevoerd.
Verwacht mag worden dat dit zal leiden tot
een grotere nauwkeurigheid van de voorspellingen.
Vergelijking met ARIMA
In het onderzoek is het ontwikkelde basismodel vergeleken met een conventioneel
ARIMA-model.
De ARIMA-methode van Box-Jenkins [2]
bepaalt met behulp van een statistische
analyse de waarde van een aantal parameters voor een vraagvoorspellingsformule.
De formule veronderstelt een afhankelijkheid tussen het waterverbruik op opeenvolgende dagen. Voor het uurpatroon is
het uurpatroon van de dag van een week
ervoor genomen.
Het Expert Systeem is niet opgenomen in
de vergelijking omdat het in principe ook
mogelijk is om het Expert Systeem te
combineren met een ARIMA-model.

Afb.8 - Gemiddelde relatieve uurjoul voorzowel
ARIMA alsKNN.

In dit geval worden ook de prestaties van
het ARIMA-model verbeterd.
Tabel V geeft een overzicht van de resultaten. Hieruit blijkt dat het KNN beter
presteert dan het ARIMA-model bij dagen
met een hogere dagfactor. Dit is in de
praktijk een belangrijke verbetering.
Op dagen met het hoogste verbruik in
1992 geeft het KNN een fout van circa 5%
tegen het ARIMA-model circa 10%.
De gemiddelde dagfout met het ARIMAmodel was 2,8%,wat lager is aan die van
het KNN (3,3%).Afbeelding 8 geeft een
indruk van de gemiddelde relatieve uur
fout voor elk uur van de dag.
Conclusies
Het toepassen van een voorspellingsmodel
op basis van een Kunstmatig Neuraal
Netwerk is goed mogelijk en levert een
redelijk tot goede voorspelling. De voorspelling voor dagen met hogere verbruiken
is goed. Voordeel van het model is dat vele
(klimatologische) invloedsfactoren relatief
eenvoudig kunnen worden geïntegreerd.
Op basis van de beschouwde data van NV
Waterleidingmaatschappij Friesland kan
worden geconcludeerd dat de toevoeging
van klimaatfactoren, vooral de straling op
korte termijn, de voorspelling verbeterd.
De voorspelling van bijzondere dagen,
zoals feestdagen, kan aanzienlijk worden
verbeterd door combinatie van het Kunstmatige Neutrale Netwerk met een Expert
Systeem.
Dit systeem maakt gebruik van specifieke
kennis, zoals de (vooraf bekende) datum
van een bijzondere dag.

ARIMA-model

KNN model
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