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Prognose bij dagverbruik bij de
NV PWN
Prognose van het dagverbruik is een
belangrijk element bij de automatisering
van produktie en distributie. Met behulp
van een korte termijn prognosemodel
wordt dan getracht om het dagverbruik
van 'morgen' zo goed mogelijk te voorspellen met verklarende variabelen.
Op grond van deze voorspelling wordt
vervolgens voor een gewenst produktieniveau gekozen.

^

Samenvatting
Om de bedrijfsvoering van produktie- en distributie-installaties te automatiseren
is het gewenst het actuele dagverbruik op een eenvoudige wijze te voorspellen.
Voor het voorzieningsgebied van de NV PWN ten noorden van het
Noordzeekanaal (exclusief Texel) is daartoe een prognosemodel opgesteld.
Met het model kan het actuele dagverbruik worden bepaald op basis van het
verbruik in de twee voorafgaande dagen, rekening houdend met een type dag
(maandag tot en met zondag, feestdagen). Het model geeft in slechts 2% van de
voorspellingen absolute afwijkingen tussen voorspelde en gemeten waarde die
groter zijn dan 10% van het gemiddelde dagverbruik over de beschouwde periode.
De maximum fout bedraagt circa 20% van het gemiddelde dagverbruik. De fout in
de voorspelling is onafhankelijk van de maximale dagtemperatuur. Om de
prognose gedurende de dag bij te stellen is het relatieve dagverbruik als functie
van het uur op de dag afgeleid. Hieruit blijkt dat tussen zes en dertien uur circa
40% van het dagverbruik (gedefinieerd van zes tot zes uur) plaatsvindt. Tussen
dertien en eenentwintig uur vindt eveneens circa 40% van het verbruik plaats.
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Als de voorspelling betrouwbaar is kan dit
produktieniveau gedurende de dag
gehandhaafd worden. Bij afwijking van de
prognose moet het produktieniveau
aangepast worden maar het daarvoor
benodigde aantal schakelingen zal zeer
beperkt zijn. Een en ander biedt voordelen ten aanzien van bedrijfsvoering
(rustiger bedrijf, minder schakelingen) en
waterkwaliteit (constante belasting van
zuiveringselementen, optimale procesinstellingen). Tevens kan beter gebruik
gemaakt worden van de mogelijkheden
die verschillende produktie- en
distributie-elementen bieden. Het laatste
is met name voor het voorzieningsgebied
van PWN belangrijk. Om de bedrijfsvoering van het PWN-watervoorzieningssysteem te automatiseren is een prognosemodel voor het dagverbruik ontwikkeld.
Prognosemodel
Voor het opstellen van prognosemodellen
voor het dagverbruik zijn gegevens
betreffende de dagelijkse levering van
drinkwater aan een afgebakend voorzieningsgebied benodigd.
De dagleveringen vormen een tijdreeks
waaruit met behulp van tijdreeksanalyses
een voorspellend model opgebouwd kan
worden. Een voorbeeld van een tijdreeks
van dagfactoren over het jaar 1987 voor
het voorzieningsgebied van PWN ten
noorden van het Noordzeekanaal,
exclusief Texel, hierna te noemen
PWN-Noord, is gegeven in afb. 1.
Op grond van deze tijdreeks zal een
prognosemodel opgesteld worden.

De dagfactor en niet de daglevering is
hierbij als uitgangspunt genomen omdat
de dagfactor zich eenvoudiger laat interpreteren. De dagfactor is daarbij gedefinieerd als de verhouding van het verbruik
van een bepaalde dag ten opzichte van het
gemiddelde verbruik per jaar.
Een prognosemodel voor dagfactoren
heeft in het algemeen de volgende vorm
van een zogenaamd transfer-ruis-model:
DF,= f ( B , X , t ) + N ,

(1)

De eerste term stelt het transfermodel
voor en de tweede term het ruismodel.
De variabelen hebben de volgende
betekenis:

(3)

waarin
N, =
g- =
C =
a =
N

de rest op dag t
een lineaire functie
een verzameling parameters
het residu (de ruis)
= de tijd
= de rest tijdreeks

Een voorbeeld van een dergelijke relatie is:

Op grond van vooronderzoek waarin
PWN-dagcijfers [1] en Duitse literatuur
[2, 3] zijn geëvalueerd, blijken de volgende
invloedsfactoren van belang:
= de maximale dagtemperatuur
= type dag
(dag van de week, feestdagen)

Het transfermodel kan daarmee de
volgende gedaante krijgen.
D F t = cd + f ( B „ T t )
of
DF t = cd (als de temperatuur niet
meegenomen wordt)

N, = g (C, N, a, t)

t

DF, = de dagfactor op dag t (uitvoerreeks)
f(-) = een (lineaire) functie
B = een verzameling parameters (bijvoorbeeld regressiecoëfficiënten)
X = een verzameling invloedsfactoren
(invoerreeksen)
t = de tijd
N, = de rest op dag t

T
d

De rest tijdreeks N vertoont vaak een
interne samenhang, die kan worden
beschreven met een ruis-model.
Hiervoor wordt het zogenaamde ARIMAmodel van Box en Jenkins gehanteerd [4].
De volgende relatie kan opgesteld worden:

(2)

waarin
D F t = dagfactor op dag t (uitvoerreeks)
cd = correctieterm voor type dag
B, = coëfficiënt voor correlatie met T
T, = maximale dagtemperatuur op dag t

N, = Cl-N t _ 1 +C2-N t . 2 +C3+a,

(4)

Voor toepassing bij het PWN is het
prognosemodel op bovenstaande wijze
opgebouwd. Hierbij is gebruik gemaakt
van het standaard softwarepakket
STATGRAPHICS waarin ook het
ARIMA-model is opgenomen. In het
volgende wordt de bruikbaarheid van het
model aan de hand van de beschikbare
gegevens nagegaan.
Maximale dagtemperatuur
De relatie tussen maximale dagtempertuur
(gemeten bij KNMI-meetpunt De Kooy)
en de dagfactor zoals opgetreden in het
voorzieningsgebied PWN-Noord is voor
het jaar 1987 geanalyseerd met behulp van
correlatiefuncties. Hieruit blijkt een
significant verband (365 waarnemingen,
regressiecoëfficiënt 0,3; betrouwbaarheid
is groter dan 99,9%). Tevens blijkt echter
dat een nagenoeg even significant verband
gelegd kan worden tussen de dagfactor en
de maximale dagtemperatuur van één of
enkele dagen eerder. Blijkbaar is de
maximale dagtemperatuur een dermate
traag veranderende grootheid, dat zij voor
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Hierbij is onderscheid gemaakt in de
normale weekdagen (maandag tot en met
zondag), feestdagen (nieuwjaar, eerste en
tweede paasdag, Koninginnedag,
Hemelvaartsdag, eerste en tweede
pinksterdag, eerste en tweede kerstdag),
dagen voorafgaand aan feestdagen (niet
zijnde zondagen) en dagen volgend op
een feestdag (niet zijnde zondagen).
Uit tabel I blijkt dat globaal onderscheid
kan worden gemaakt tussen:
- dagen met een normaal verbruik.
Dit zijn de normale doordeweekse dagen
met uitzondering van maandag;
- dagen met een hoog verbruik. Dit zijn
de maandagen (gemiddeld circa 8% hoger
verbruik) en de dagen volgend op een
feestdag (gemiddeld circa 5% hoger
verbruik);

Aß. 1- Tijdreeks van
dagfactoren in 1987 voor
het voorzieningsgebied
PWN-Noord.
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het voorspellen van dagfactoren evengoed
vervangen kan worden door de
temperatuur van één of enkele dagen
voorafgaand aan de te voorspellen dag.
De dagtemperatuur zal op grond van deze
bevinding niet in een prognosemodel
opgenomen hoeven te worden.
Deze invloed is immers reeds in de
voorafgaande dagen aanwezig en wordt
dus ondervangen door te correleren aan
het verbruik op voorafgaande dagen.
Deze hypothese is getoetst door
prognosemodellen uit te werken met en
zonder de temperatuurrelatie.
Hieruit bleek geen verbetering in de voorspellingswaarde op te treden. Besloten is
om deze invloed niet in het model op te
nemen [1],
Dag van de week
Bij de uitwerking van prognosemodellen
zijn niet alle historische gegevens van
belang. Doordat het verbruik en de

Okt

Nov
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TABEL I - Gemiddelde dagfactoren (en standaardafwijking) in deperiode 1986 tot en met 1987 voor verschillende
type dagen (voorzieningsgebied PWN ten noorden van het Noordzeekanaal exclusief Texel).

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
feestdag
dag voor feestdag
dag na feestdag *

Gemiddelde
dagiacior

Standaard
afwijking

Correctiefactor cd
voor prognosemodel

1,08
1,00
1,01
1,01
1,03
0,98
0,92
0,85
1,02
1,05

0,07
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,06
0,06
0,07

0,08
0,00
0,01
0,01
0,03
-0,02
-0,08
-0,15
0,02
0,05

*niet zijnde een zondag.

verbruiksverdeling zich in de tijd kunnen
wijzigen moet men de modellen baseren
op de meest recente jaren en regelmatig
bijstellen om een zo actueel mogelijk
model te verkrijgen. Bij deze modelstudie
is uitgegaan van de jaren 1986 en 1987.
In tabel I zijn gemiddelde dagfactoren
vermeld voor het voorzieningsgebied over
de jaren 1986 en 1987.

Afl>.2 - Autocorrelatie van de tijdreeks dagfactor (na correctie voor het type dag).
Bij autocorrelatie wordt een correlatie van de tijdreeks met een over een bepaalde tijd
(lag) verschoven zelfde tijdreeks gemaakt.

- dagen met een laag verbruik. Dit zijn de
zondagen (circa 8% lager verbruik) en de
feestdagen circa 15%lager verbruik).
Zoals verwacht mag worden blijkt het type
dag een belangrijke invloed te hebben op
de grootte van de dagfactor.
De correctiefactor cd moet dus in het
model opgenomen worden.

Aß. 3 - Partiële-autocorrelatie van de tijdreeks dagfactor
(na correctie voor het type dag).
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Interne samenhang
De interne samenhang van de resttijdreeks kan worden geanalyseerd door
zogenaamde autocorrelaties en partiële
autocorrelaties van dagfactoren op te
stellen. Daarbij wordt getracht een
verband te leggen tussen een tijdreeks van
dagfactoren en dezelfde tijdreeks die over
een bepaalde tijd (de zogenaamde lag) is
verschoven. In afb. 2 en 3 zijn
respectievelijk de autocorrelaties en
partiële autocorrelaties weergegeven voor
een lag van nul tot en met tien dagen.
Hieruit blijkt dat de invloed van voorafgaande dagen geleidelijk afneemt (afb. 2).
Partiële autocorrelatiefuncties worden
gebruikt om aan te geven hoeveel voorafgaande dagen nog zinvol zijn om mee te
nemen in het model. Uit afb. 3 blijkt voor
PWN-Noord een samenhang met de twee
voorafgaande dagen van belang.
De 2x standaardafwijking limiet wordt
gebruikt voor dit onderscheid.
Modeltoepassing
Het prognosemodel van het dagverbruik
is uitgewerkt op grond van bovenstaande.
Als verklarende variabele zijn uitsluitend
de dag van de week en de dagfactoren op
de twee voorafgaande dagen meegenomen. Het model werkt als volgt:
Uitgangspunt is de bekende tijdreeks
dagfactoren:

Tijdreeksmodellering
Eentijdreeks iseenverzameling gegevens die alsfunctie vandetijdworden gemeten,bijvoorbeeld dagverbruiken,grondwaterpeilen of concentraties.Omeentijdreekste modelleren
(bijvoorbeeld dagverbruiken) endaarmee toekomstigewaarnemingen tevoorspellen wordt
getracht eenverbandte leggen metandere tijdreeksen (bijvoorbeeld temperaturen) of constante
factoren (bijvoorbeeld dagvandeweek).Zo'nverband wordt een 'transfer'-modelgenoemd.
Hetverschiltussen dewaarnemingen endemethetmodel berekende waardenvormtopzich
ookweereentijdreeks.Dezeverschilreeks of restreeks berustvaak nietalleenophettoeval
maarvertoont een interne samenhang die ook gemodelleerd kanworden.Zo'n samenhang kan
worden beschreven meteenzogenaamd 'ruis'-model,waarvoor vaak hetARIMA-model (Auto
Regressive Integrated Moving Average) wordt gebruikt. HetAR-deelverklaart de langzame
veranderingen,hetMA-deeldesnelle.
Indepraktijk ismeestalzowelsprake vaneenrelatie metandere tijdreeksen (bijvoorbeeld de
temperatuur) alsvaneen interne samenhang (relatie metvorige dagverbruiken). Hetgaatdan
omeen 'transfer-ruis'-model.

cd = correctie voor de dag van de week
dit is de gemiddelde dagfactor
volgens tabel I minus 1,00
(zie tabel I).

Het prognosemodel krijgt dan de
volgende vorm:
DF,= Cl D F ; . , + C2 D F ' , _ 2 + C3 + cd
waarin Cl, C2 en C3 regressiecoëfficiënten zijn.

Het blijkt dat de te voorspellen dagfactor
voor een belangrijk deel afhankelijk is van
de dagfactor van de voorafgaande dag
(DF',., ).
Analyse van de voorspellingsfout
Het prognosemodel is gebaseerd op een
tijdreeks van de jaren 1986 en 1987.
De fout in de voorspellende waarde van
het model is aangegeven in afb. 4.
Hieruit blijkt globaal de volgende
nauwkeurigheid:

TABEL II - Maximale voorspellingsfoutvanprognosemodel in1988
Datum

DF t = dagfactor op dag t

onderschatting:
zaterdag 30 april
maandag 20 juni
woensdag 25 mei
overschatting:
zaterdag 27 mei
dinsdag
1 maart
dinsdag
17 mei

Uit de tijdreeks dagfactoren D F wordt een
tijdreeks DF' afgeleid door te corrigeren
voor de dag van de week:

Cl = 0,587, C2 = 0,181, C3 = 0,231

Uit de tijdreeks DF' wordt DF, (dag van
morgen) voorspeld volgens een model
waarin de rest-tijdreeks bepaald is met het
ARIMA model.

DF„ D F 2 . . . ., DFt_!, DF t

Aan deze reeks wordt dagelijks een nieuw
dagfactor toegevoegd.

Toepassing op de gemeten dagfactoren
van het beschouwde voorzieningsgebied
levert de waarden voor Cl, C2 en C3 op:

DF;= D F , - c d

Afb. 4 - Dekansverdelingvan defout indevoorspellende waardevan hetmodelvoor
hetvoorzietungsgebiedvan PWN-Noord (fout=voorspelde waarde-gemeten waarde).

Voorspeld

Gemeten

Fout

Tempartuur

Bijzor derheden

0,92
1,14
1,10

1,10
1,31
1,26

0,18
0,17
0,16

20°
18°
21°

Koninginnedag

1,15
1,12
1,19

1,04
1,03
1,10

-0,11
-0,09
-0,09

ld"

5°
13°

Afb. 5- Voorspelde waardeversusgemeten waarde voor 1988
(prognosemodel isgebaseerd opgegevens van 1986 en 1987).
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Afb. 6 - Het relatieve
dagverbruik voor het
voorzieningsgebied
PWN-Noord op
verschillende type dagen.
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Slechts in 2% van de gevallen is de voorspellingsfout (absolute waarde van voorspelde minus gemeten dagfactor) groter
dan 0,1 dagfactor eenheden, de maximale
afwijking bedraagt 0,21 eenheden.
Het prognosemodel, welke afgeleid is van
cijfers betreffende de jaren 1986 en 1987,
is getoetst op zijn voorspellende waarde
aan de reeks dagfactoren voor 1988.
De maximale fouten die gevonden zijn,
zijn gegeven in tabel II. In afb. 5 is de
pronose uitgezet tegen de gemeten
waarde. Uit beide blijkt dat de maximale
fout in de orde van 0,2 dagfactor
eenheden ligt.
De mogelijke voorspellingsfout is verder
geanalyseerd waaruit het volgende bleek
[1]:
- De bandbreedte van de voorspellingsfout is groter in de zomermaanden
(juni/juli) en kleiner in de wintermaanden
(december/januari). Fouten groter dan
0,1 dagfactor eenheden zowel overschat
als onderschat komen vaker voor in de
zomermaanden;
- dagfactoren groter dan 1,17 worden
systematisch onderschat met circa
0,1 dagfactor eenheden.
Het is met de gegeven informatie niet
mogelijk om deze dagen (met een hoog
waterverbruik) vooraf te voorspellen.
Omdat juist deze dagen kritisch zijn in de
bedrijfsvoering is het van belang dat een
te lage prognose tijdig bijgesteld kan
worden;
- de voorspellingsfout is onafhankelijk
van de dag van de week;
- de voorspellingsfout is onafhankelijk
van de maximale dagtemperatuur, de
temperatuursprong of de duur van
aanhoudend warme dagen.
De algemene conclusie uit deze beschouwing is dat incidentele extremen in

n

5 6

maxdagen

het dagverbruik zich moeilijk laten
voorspellen. Het tijdig bijstellen van de
prognose is dan ook met name voor deze
dagen belangrijk. Op grond van de
gegevens kan geen verfijning in het
gepresenteerde prognosemodel aangebracht worden.
Bijstellen van de prognose
Als het werkelijke dagverbruik aanmerkelijk hoger (of lager) blijkt te zijn dan
de voorspelde waarde moet de produktie
aangepast worden. Dit zal met name het
geval zijn voor de extreme situaties
(maximum dagverbruik) waarbij de
berging kritisch wordt en er weinig
reserve is om verschillen tussen produktie
en vraag op te vangen. Het is daarom van
belang dat het totale dagverbruik zo vroeg
mogelijk, en om onnodig veel
schakelingen te vermijden ook zo
betrouwbaar mogelijk geschat kan
worden. Op grond van een analyse van
uurmodulatiepatronen [6] is voor het
voorzieningsgebied PWN-Noord het
relatieve dagverbruik op verschillende
uren van de dag voor verschillende dagen
van de week weergegeven. Hierbij is
steeds zes uur 's ochtends als startpunt
genomen. Dit is het moment waarop de
berging gevuld kan zijn en het dagverbruik sterk toe gaat nemen. Uit afb. 6
blijkt dat het patroon binnen een kleine
marge voor alle dagen min of meer gelijk
is. De curves van afb. 6 kunnen in
principe gebruikt worden om de produktie
over de dag automatisch bij te sturen.
Als zo'n on linebesturing (nog) niet
aanwezig is, kan als eerste schatting voor
het dagverbruik bijvoorbeeld dertien uur
op de voorspelde dag als referentie
gebruikt worden. Het dagverbruik
bedraagt op dat tijdstip 38 à 40% van het
uiteindelijke totaal. Om negen uur
's avonds is een tweede schatting

mogelijk. Het dagverbruik bedraagt dan
78 à 80% van het uiteindelijke totaal.
Conclusies
Het actuele dagverbruik in het voorzieningsgebied PWN-Noord kan met een
hoge mate van nauwkeurigheid worden
voorspeld uit de dagverbruiken van de
voorafgaande twee dagen en het type dag
(dag van de week, feestdag).
De temperatuur op voorafgaande dagen
heeft geen directe voorspellende waarde
voor het actuele dagverbruik.
In circa 2 procent van het aantal
beschouwde dagen is de fout in het voorspelde dagverbruik groter dan 0,1 dagfactoreenheden; de maximale voorspellingsfout is 0,2 dagfactoreenheden.
De grootste afwijkingen treden op in de
zomermaanden.
Door zijn eenvoud in in te voeren
parameters leent het ontwikkelde
prognosemodel zich goed voor de
dagelijkse bedrijfsvoering van
produktie- en distributie-installaties.
Mogelijkerwijs kan het ingebracht worden
in een geautomatiseerd bedrijfsvoeringssysteem.
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