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Samenvatting 

In <lit afstudeeronderzoek is de identificatie van niet-lineaire processen met neurale netwer
ken onderzocht. Neurale netwerken kunnen gebruikt worden zonder dat enige kennis over 
de niet-lineariteiten in het proces nodig is. 

Als structuur zijn niet-lineaire ARMA modellen gebruikt. Hiermee kunnen zowel prediktie
als simulatiemodellen worden gevormd. Backpropagation netwerken vormen hierbij een 
parametrisatie van een niet-lineaire functie. 

Bij de training van netwerken worden de gewichten van het netwerk bepaald. Met het 
backpropagation algoritme wordt de gradient naar het criterium berekend. Deze gradient 
wordt gebruikt in een optimalisatie methode. Er zijn eerste en tweede orde methoden 
onderzocht. Geen van de methoden convergeert naar een lokaal minimum. Levenberg
Marquardt haalt voor een testprobleem de kleinste fout; ook is deze methode efficient 
t.o.v. de andere methoden. 

Bij de modelvorming is het experimentontwerp, de keuze van de modelstructuur en de 
parameterschatting onderzocht, zoals het type testsignaal, het aantal verborgen elementen 
en de invloed van schaling van netwerkingangen. Bij toepassing op het "Narendra" systeem 
en een CSTR worden goede resultaten gehaald: zowel niet-lineaire statica als niet-lineaire 
dynamica (voor het Narendra systeem) worden door het model goed beschreven. 

De netwerken zijn tenslotte toegepast op het thermisch hydraulisch proefproces. Bij model
len van deelsystemen, waarbij gesimuleerde data gebruikt zijn, is het vermogen van de fout 
een factor 4 a 16 kleiner t.o.v. lineaire modellen. Statische en dynamische niet-lineariteiten 
van het proces worden in de responsies van het netwerk teruggevonden. Modellen die met 
experimentele data gevormd zijn halen een verbetering tot 85%. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Modelvorming van processen kan worden uitgevoerd op grond van in- en uitgangssigna
len van deze processen. Deze modelvorming wordt vaak black-box identificatie genoemd: 
er is geen expliciete kennis nodig van fysische en chemische verschijnselen in het proces. 
Dit is een belangrijk voordeel t.o.v. witte modelvorming, vooral als het gaat om complexe 
processen die niet volledig bekend zijn of niet beschreven kunnen worden. Daarnaast zijn 
zwarte modellen vaak eenvoudiger dan witte modellen, waarin bv. gekoppelde differen
tiaalvergelijkingen kunnen voorkomen. Dit kan bv. bij het regelaarontwerp van belang 
ZlJn. 

Zwarte modellen zijn vaak lineair en alleen geldig voor (kleine) variaties rond een werk
punt. De systeemtheorie biedt veel methoden en technieken voor lineaire modellen, zoals 
het analyseren van de regelbaarheid en observeerbaarheid van het model, de interpreta
tie van spectra van signalen, het ontwerpen van (optimale of robuuste) regelaars en het 
bepalen van de stabiliteit van (geregelde) processen. 

Lineaire modellen kunnen echter niet-lineaire systemen slechts benaderend beschrijven. 
Deze niet-lineariteiten worden belangrijk wanneer variaties op het werkpunt relatief groot 
zijn. Zo zal bij een batch-proces het werkpunt voortdurend veranderen. Daarnaast kunnen 
zogenaamde essentiele niet-lineariteiten optreden, zoals hysterese bij de aansturing van een 
klep. Een ander voorbeeld van niet-lineariteit is een debietafhankelijke looptijd. 

In deze situaties zijn niet-lineaire modellen gewenst. Recentelijk is voorgesteld om 
niet-lineaire modellen met neurale netwerken te vormen [Nar90]. Met deze modelvorming 
kunnen niet-lineariteiten beschreven worden zonder kennis over de structuur van de niet
lineariteit. 

De vakgroep Systeem- en Regeltechniek (Technisch Natuurkunde, TU Eindhoven) heeft 
daarom een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om neurale netwerken te gebruiken 
bij systeemidentificatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met TNO. 

Doelstelling Dit afstudeeronderzoek richt zich op de modelvorming van processen met 
neurale netwerken. Doelstelling is om de procesidentificatie met neurale netwerken te 
onderzoeken. Enerzijds worden de relevante methoden uit het gebied van de neurale net
werken geselecteerd. Anderzijds zijn vanuit de systeemtheorie de modelstructuren en de 
methoden voor modelvorming en -analyse van belang. Ook de optimalisatietheorie speelt 
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Inleiding 2 

een rol, voor de zogenaamde "training" van de netwerken. 
De neurale netwerken zullen vergeleken worden met conventionele lineaire modellen, 

om zo de meerwaarde van deze niet-lineaire modellen te onderzoeken. De modelvorming 
met neurale netwerken wordt daarom toegepast op enkele processen, die niet-lineair gedrag 
vertonen. 

Indeling verslag In deze inleiding zal een korte beschrijving van neurale netwerken 
volgen. In hoofdstuk 2 zullen verschillende niet-lineaire black-box modellen worden be
handeld, waarbij neurale netwerken gebruikt kunnen worden. Hierbij wordt een litera
tuuroverzicht gegeven. In het derde hoofdstuk wordt de keuze voor het backpropagation 
netwerk gemotiveerd; de werking en de "training" van <lit netwerk worden uitgewerkt. De 
optimalisatie-methoden vormen de kern van de trainingsalgoritmen; deze zullen in hoofd
stuk 4 worden besproken. Bij de toepassing op neurale netwerken worden de resultaten 
geanalyseerd en vergeleken. In hoofdstuk 5 zal de modelvorming worden uitgewerkt, waar
bij aandacht wordt gegeven aan het experimentontwerp, de keuze van de modelstructuur en 
de parameterschatting. Als toepassing wordt in hoofdstuk 6 de modelvorming van ( deelpro
cessen van) het thermisch hydraulisch proces behandeld. Dit is een niet-lineair proefproces 
dat binnen de vakgroep gebruikt wordt. Tenslotte worden conclusies en aanbevelingen in 
hoofdstuk 7 gegeven. 

1.1 Neurale netwerken 

Een neuraal netwerk bestaat uit een aantal elementen (ook wel neuronen genoemd), die 
in lagen gerangschikt zijn (zie figuur 1.1). Er zijn een ingangslaag, verborgen lagen en een 
uitgangslaag aanwezig. Verbindingen lopen tussen elementen van opeenvolgende lagen en 
geven (meestal) informatie in een richting door. Een verbinding heeft een gewichtswaarde, 
die de "sterkte" van de verbinding definieert. 

Een element zonder ingang wordt een biaselement genoemd; deze geeft een signaal met 
waarde een af. In de andere elementen worden signalen verwerkt. De structuur van deze 
elementen is weergegeven in figuur 1.2. Een element heeft ingangen, die van andere (bias
)elementen of van buitenaf komen. De ingangen worden vermenigvuldigd met het gewicht 
van de verbinding en gesommeerd. De uitgang van het element wordt verkregen door op 
deze som een elementfunctie toe te passen. Deze uitgang wordt verspreid naar andere 
elementen of dienen als uitgang van het netwerk. De meest gebruikte elementfuncties zijn 
sigmoidale functies (zie figuur 1.2). Door deze elementfuncties kan het netwerk niet-lineaire 
functies vormen. 

Er bestaan een groot aantal netwerken. Voor een overzicht wordt verwezen naar [Sim90J, 
waarin ruim 30 verschillende netwerken worden behandeld. In [Hun92] wordt een survey 
gegeven over neurale netwerken, die voor de regeltechniek relevant kunnen zijn. Hier zal 
slechts een summiere beschrijving worden gegeven. 

Een groot deel van de netwerken is gericht op toepassingen als klassificatie, patroonher
kenning en -associatie, datacompressie en dataclustering. Zo kan een netwerk een situatie 
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Figuur 1.1: Opbouw netwerk 
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Figuur 1.2: Opbouw element 

of een object (bv. een letter) indelen in een bepaalde klasse. Andere netwerken verwij
deren ruis uit patronen en vullen ontbrekende informatie aan. De netwerken kunnen op 
verschillende manieren warden getraind. Drie hoofdgroepen zijn supervised learning, re
mforcement learning en unsupervised learning. Hierbij warden aangegeven resp. de gewen
ste uitgangssignalen, de performance van het netwerk en geen verdere informatie. Vaak 
warden feedback neurale netwerken gebruikt, waarin verbindingen in voor- en terugwaartse 
richting aanwezig zijn. Ook kunnen elementen binnen een laag met elkaar verbonden zijn. 
Hierdoor krijgen de netwerken een dynamisch karakter. Enkele bekende netwerken zijn: 
Perceptron, Hopfield, Kohonen, Grossberg, Learning Vector Quantization, Bidirectional 
Associative Memory en Adaptive Resonance Theory. 

Voor de modelvormig zijn de netwerken interessant, die functies kunnen "leren". Het 
trainen verloopt door de gewenste uitgangen te vergelijken met de uitgangen van het net
werk (supervised learning). De netwerken hebben een feedforward structuur: signalen 
lopen slechts in een richting door het netwerk (uitgezonderd training). Hierdoor hebben 
ze een statisch karakter. Netwerken in deze groep zijn bv. Backpropagation, Radial Basis 
Function, Counterpropagation, Cereballar Model Articulation Controller, Bolztmann en 
Group Method of Data Handling. De eerste twee netwerken bleken het meest geschikt te 
zijn; de principes van deze netwerken zullen kort in hoofdstuk 2 besproken warden. 

In de niet-lineaire modellen komen functies voor, die door neurale netwerken warden 
beschreven. Het volgende hoofdstuk gaat hierop in. 



Hoofdstuk 2 

Niet-lineaire modellen met neurale 
netwerken 

Eerst zullen verschillende tijdsdiscrete, tijdsinvariante modelstructuren warden 
besproken. Neurale netwerken warden gebruikt om deze structuren te parame
triseren. Het NARMA model lijkt het meest geschikt; hierbij zijn prediktie
en simulatiemodellen mogelijk. Tenslotte zal een literatuuroverzicht warden 
gegeven over het gebruik van neurale netwerken in de systeemidentificatie. 

2.1 Niet-lineaire modellen 

NARMA modellen (niet-lineaire autoregressieve moving average modellen) vormen 
een generalisatie van ARMA modellen (ook wel ARX modellen genoemd) [Bil84]. Hierbij 
zijn toekomstige uitgangen een functie van vorige in- en uitgangen. Zoals dit ook voor 
(lineaire) ARMA modellen bekend is, kan er een onderscheid warden gemaakt in prediktie
en simulatiemodellen. 

Een prediktiemodel (ook wel equation error model genoemd) maakt gebruik van geme
ten procesuitgangen y_P. De procesuitgang kan nu een stap vooruit voorspeld warden. 

(2.1) 

Een simulatiemodel (of output error model) gebruikt berekende modeluitgangen y_: 

Y..k+l = j_(y_k,y_k-1' · · · ,y_k-n''JJ.ki · · · ,'11k-m) (2.2) 

Door deze vergelijkingen te lineariseren, ontstaan weer ARMA modellen. Functie j_ 
kan warden benaderd door een polynoom-ontwikkeling van de functie, zoals dat bv. door 
Billings wordt gedaan [Bil81]. In [Pon93] wordt voorgesteld om rationale functies te ge
bruiken. 

De laatste jaren bestaat er veel interesse voor parametrisatie van NARMA modellen 
met neurale netwerken. Hierbij warden vooral backpropagation netwerken [Nar90] en radial 
basis function netwerken [Che91, Bro94] gebruikt. In figuren 2.1 en 2.2 is aangegeven hoe 
neurale netwerken in prediktie- en simulatiemodellen kunnen warden gebruikt. Hierbij is 
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Niet-lineaire modellen 5 
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Figuur 2.1: Prediktiemodel 
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Figuur 2.2: Simulatiemodel 

een tapped delay line (TDL) gebruikt, die een signaal een aantal samples vertraagt. Het 
simulatiemodel gebruikt zijn eigen uitgang( en), zodat deze teruggeleid warden naar de 
netwerkingangen. Dit netwerk wordt een recurrent netwerk genoemd. 

Toestandsbeschrijving is een tweede mogelijkheid om niet-lineaire dynamica te model
leren. Het model bestaat uit twee vergelijkingen: een toestandsvergelijking, die toestand 
x. geeft, en een uitgangsvergelijking: 

1_(11:.ki X.k) 

[!_(11:.ki X.k) 

(2.3) 

(2.4) 

Voor de parametrisatie van de functies f_ en[!_ kunnen weer neurale netwerken gebruikt 
warden, zoals aangegeven is in figuur 2.3. Door Suykens is deze modelstructuur gebruikt 
bij het regelprobleem van een omgekeerde slinger [Suy93]. Deze modelstructuur wordt 
verder weinig gebruikt bij niet-lineaire zwarte modelvorming. 

Andere structuren Volterra-reeksen beschrijven het systeem met impulsresponsies. Het 
lineaire Markov-model wordt uitgebreid met Taylorreeks-termen. Deze methode wordt 
weinig gebruikt vanwege het zeer grate aantal parameters [Fu73, Bro94]. 

Hammerstein en Wiener modellen bestaan uit een niet-lineair statisch gedeelte (vaak 
polynomen) in serie met een lineair dynamisch gedeelte [Nar66]. Het zal duidelijk zijn dat 
hiermee geen niet-lineaire dynamica kan warden beschreven. 

Deze modellen zullen daarom niet verder warden besproken. 

2.2 Keuze voor modelstructuur 

Het NARMA model en de toestandsbeschrijving zijn twee geschikte modelstructuren, waar
bij neurale netwerken kunnen warden gebruikt. Een NARMA systeem kan in een toestands
beschrijving warden omgezet; een toestandsbeschrijving kan in een NARMA model warden 
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Figuur 2.3: Neurale netwerken in toestandsmodellen 

omgezet, als er aan een voorwaarde wordt voldaan [Nar90] 1. Toestandsmodellen beschrij
ven daarom een grotere systeemklasse. Voor lineaire modellen houdt deze voorwaarde in 
dat het systeem observeerbaar is; deze beperking is in dit geval niet belangrijk, omdat 
niet-observeerbare toestanden voor zwarte modellen niet relevant zijn. 

De software-implementatie van de toestandsbeschrijving zal niet veel moeilijker zijn 
clan die van een NARMA simulatiemodel. Een NARMA prediktiemodel is echter veel een
voudiger qua structuur. Bovendien is het aantal parameters bij een toestandsbeschrijving 
veel grater. Tenslotte heeft het NARMA model het voordeel dat alle uitgangen tijdens 
training onder controle blijven, omdat ze direct vergeleken warden met procesuitgangen. 

Als modelstructuur zijn daarom NARMA modellen gekozen, ook omdat deze structuur 
in de literatuur veel meer gebruikt wordt [Nar90, Nah92, Hun92]. 

2.3 Prediktie- en simulatiemodellen 

De keuze voor een van de modellen is afhankelijk van het doel van het model. Een predik
tiemodel is geschikt voor het voorspellen van de procesuitgang een tijdstap vooruit, terwijl 
een simulatiemodel geschikt is om vele samples vooruit te voorspellen [Boo87]. Zo zal voor 
een Model Predictive Controller een simulatiemodel meer geschikt zijn [Su92]. 

1 Uit n opeenvolgende metingen van u en y moet de toestand kunnen warden bepaald. Oftewel: het 
volgende stelsel vergelijkingen moet een eenduidige oplossing hebben voor J2k· 

'Y..k = !l (Jlki J2k ) 

'Y..k+l = 9_(1!:.k+i 11.(1!:.k) J2k)) ... 

'Y..k+n-1 = fl(Jlk+n-11[_(1!:.k+n-21[_(. · · ,[_(Jlk1J2k) · • .))) 
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Modellering van ruis Verschillen tussen prediktie- en simulatiemodellen komen naar 
voren wanneer er een modelfout, toestands- of meetruis optreedt. In beide gevallen wordt 
de ruis of de modelfout geminimaliseerd; het verschil is de plaats waar deze ruis aangrijpt 
[Boo87], zie figuur 2.4. Een prediktiemodel zal vooral de hoge frequenties van het proces 
modelleren 2 , terwijl een simulatiemodel aan het hele frequentiegebied aandacht geeft. 

e e 
u u 

model model y 
proces y 

proces 

y 
model 

Figuur 2.4: Een prediktie- en simulatiemodel (links resp. rechts) 

Stabiliteit Doordat bij een simulatiemodel een recurrent netwerk wordt gebruikt, wordt 
de stabiliteit van het model belangrijk. Er ontstaat dynamica doordat de modeluitgan
gen warden teruggevoerd. Een netwerk met vaste gewichten zal begrensde signalen heb
ben, omdat de elementfuncties bij grote waarden verzadigen; het model is daarom stabiel 
("Bounded Output"). 

Voorspelbaarheid Als de systeemuitgang heel gevoelig is voor de toestand op vorige 
tijdstippen, geven simulatiemodellen slechte resultaten. Chaotische systemen zijn hierbij 
het meest extreme voorbeeld: hierbij zijn zelfs deterministische systemen (zonder ruis of 
modelfouten) op de duur onvoorspelbaar vanwege de exponentiele aangroei van (bv. nu
merieke) fouten. Simulatiemodellen kunnen hier om fundamentele redenen niet worden 
toegepast. Deze problemen spelen niet bij prediktiemodellen, omdat deze slechts een tijd
stap vooruit voorspellen. 

2.4 Literatuuroverzicht 

In de literatuur warden verschillende mogelijkheden genoemd voor het gebruiken van neu
rale netwerken bij modelvorming. Zander hierbij in details te gaan, zal een kort overzicht 
warden gegeven. Allereerst zullen twee netwerken nader besproken warden. 

Backpropagation netwerken [Nar90] hebben tenminste een verborgen laag. Verbin
dingen tussen opeenvolgende lagen hebben gewichten (ook parameters genoemd), 

2voor een lineair model (i.h.a. een laagdoorlaatfilter) wordt de ruis immers gefilterd door de polen van 
het systeem 
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waarmee het netwerk niet-lineair geparametriseerd is. De naam backpropagation is 
afkomstig van het algoritme dat de gradient berekent van het optimalisatie-criterium 
naar de gewichten. In de verborgen elementen wordt na sommatie een niet-lineaire 
elementfunctie toegepast, die meestal een S-vormig verloop heeft. De elementen zijn 
meestal op een grote, elkaar overlappende intervallen actief. 

Radial basis function netwerken [Che91] hebben een verborgen laag. In een verbor
gen element wordt het ingangssignaal vergeleken met de zogenaamde centre van het 
element. Als het verschil klein is wordt het element geactiveerd (d.w.z. de uitgang 
is ongelijk aan nul; meestal worden hierbij Gaussische functies gebruikt). De centres 
worden gekozen, bv. aan de hand van clustering van data. In de tweede verbindings
laag warden de signalen met gewichten vermenigvuldigd. Het netwerk is daarom 
lineair geparametriseerd, zodat de gewichten eenvoudig te bepalen zijn. De elemen
ten zijn slechts op een klein, lokaal gebied actief. Hierdoor kan per element een 
nauwkeurigheid warden aangegeven. Het beschrijven van een functie m.b.v. centres 
kan vergeleken warden met het stuksgewijs benaderen van een functie. 

Toepassing in modellen. Neurale netwerken kunnen in combinatie met andere mo
dellen warden gebruikt. [Su92b] plaatst een neuraal netwerk parallel aan een wit model. 
Het netwerk voorspelt hierbij de modelfout en kan zo de uitkomsten van het witte model 
corrigeren. Dit principe kan ook gebruikt warden in combinatie met zwarte modellen. Een 
netwerk kan ook als onderdeel van een wit model warden gebruikt; een onbekende para
meter, die afhangt van fysische grootheden (bv. een temperatuur), kan door het netwerk 
geschat warden [Sch92,Psi92]. In [Pon93] tenslotte warden neurale netwerken gebruikt om 
moeilijk meetbare procesgrootheden af te leiden uit andere meetbare grootheden. 

Dynamica in de netwerken. In [Nar90] wordt de mogelijkheid genoemd om neurale 
netwerken in serie of in een feedback lus met lineaire systemen te plaatsen. Een andere 
mogelijkheid is het toevoegen van dynamica aan de elementen; in [Wil91] wordt na de 
gebruikelijke sommatie en niet-lineaire elementfunctie een eerste orde filter geplaatst. In 
plaats van backpropagation wordt er getraind met het zogenaamde chemotaxis ( een random 
zoekmethode), waarbij ook de filterparameters warden geschat. 

Netwerkgrootte. Voor het kiezen van het aantal verborgen elementen kunnen nauwe
lijks regels warden gegeven. In sommige artikelen wordt daarom voorgesteld om de grootte 
van het netwerk tijdens training aan te passen. In [Bha92] wordt het zogenaamde Strip
net voorgesteld. Eerst wordt er een (te) groot netwerk gekozen. Tijdens training worden 
verbindingen met kleine gewichten (die dus weinig invloed hebben) verwijderd, evenals 
elementen zonder in- of uitgaande verbindingen. Het optimalisatie-criterium wordt zo aan
gepast dat deze situaties sneller optreden. In een andere methode wordt een klein netwerk 
tijdens training langzamerhand uitgebreid totdat het foutencriterium niet meer afneemt 
[Mon92]. Daarnaast kunnen ook netwerken met een verschillend aantal elementen op de 
crossvalidatieset vergeleken warden [Su92a]. 
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Het aanbieden van samples. Tenslotte kan de training op verschillende manieren wor
den uitgevoerd. Bij het zogenaamde pattern training [Qin92] wordt na ieder sample een 
gewichtsverandering uitgevoerd (vergelijk met recursieve parameterschatting). Hiermee is 
on-line modelvorming mogelijk [Nar90]. Bij batch training worden de gewichten pas na het 
aanbieden van de hele dataset veranderd. In de volgende iteratie wordt dezelfde dataset 
weer aangeboden. In dit afstudeeronderzoek is batch training gebruikt. 

In het vervolg van dit verslag zullen nog enkele methoden uit de literatuur besproken 
worden, die hier nog niet behandeld kunnen worden. 
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Het backpropagation netwerk 

Allereerst zal de keuze voor backpropagation netwerken warden gemotiveerd. 
Daarna zal de werking van <lit netwerk, zoals die in de literatuur wordt gege
ven, in detail warden besproken. Er wordt een verdeling gemaakt in forward 
propagation en backpropagation van signalen. Tenslotte wordt dynamic back
propagation besproken, dat voor recurrent netwerken wordt gebruikt. 

3.1 Keuze voor het backpropagation netwerk 

Een veelgenoemd voordeel van het backpropagation netwerk is dat, door voldoende ele
menten te gebruiken, continue functies willekeurig goed benaderd kunnen warden (met 
betrekking tot de supremum norm) [Hor89]. Deze eigenschap geldt echter ook voor bv. 
orthonormale stelsels van functies (Taylorreeksen, Fourierreeksen, ed.) en radial basis 
function netwerken. Deze methoden hebben een lineaire parametrisatie en zijn beter gecon
ditioneerd dan backpropagation netwerken. Dat, ondanks deze nadelen, backpropagation 
netwerken veel belangstelling krijgen, wijst erop dater meer belangrijke voordelen bestaan. 

Backpropagation netwerken hebben namelijk relatief weinig parameters nodig om func
ties te beschrijven waarin S-vormen aanwezig zijn (zoals bv. een stap of een lineaire functie). 
Voor de beschrijving van een lineair model volstaan dan ook kleine backpropagation net
werken (de verborgen laag kan zelfs achterwege blijven). Backpropagation netwerken zijn 
zo in staat met weinig parameters rustig verlopende delen te beschrijven (bv. verzadigings
gedrag voor grate ingangswaarden) en de parameters vooral te gebruiken voor gebieden 
waar de functie veel varieert. 

Een laatste voordeel is dat implementatie van backpropagation netwerken efficient kan 
zijn omdat berekeningen bestaan uit matrixvermenigvuldigingen en evaluaties van een 
elementfunctie. 

3.2 Notatie 

Allereerst zullen enkele symbolen en notaties ge!ntroduceerd warden (zie ook figuur 3.1). 
Hierbij zal met een supindex een laag warden aangeduid en met een subindex een positie 

10 
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binnen een laag. 
Het netwerk bestaat uit L lagen, waarvan een in- en uitgangslaag en minstens een ver

borgen laag. De ke laag bevat Nk elementen en een bias-element, dat als element Nk + 1 zal 
worden genoteerd. Dit bias-element geeft signaal een af. De topologie van het netwerk zal 
worden aangeduid als N 1-N2

- ... -NL ; een 2-5-1 BPN is dus een backpropagation netwerk 
met twee ingangselementen, vijf elementen in de verborgen laag en een uitgangselement. 

Elke verbinding heeft een bepaald gewicht; het gewicht wfj hoort bij de verbinding van 
element j in laag k naar element i in laag k + 1. Het is handig om gewichten in een matrix 
Wk bijeen te brengen; het (i,j)de element van Wk bevat gewicht wt. Matrix Wk heeft 
grootte Nk+ 1 bij Nk + 1 (inclusief biaselement). Het totaal aantal gewichten in een netwerk 
kan worden gegeven door: 

L-1 

L (Nk + l)Nk+l (3.1) 
k=l 

Voor de signalen worden de volgende symbolen gebruikt. Een uitgangssignaal van het 
ie element in laag k wordt aangeduid als zf; Xj is de je ingang (niet te verwarren met 
procesingang 11:) en Yn de ne uitgang van het netwerk (deze zijn dus gelijk aan zJ resp. z~). 
Tenslotte zal de gewogen som van een element ( zie verder) worden geschreven als vf. Het 
is handig om de signalen in vectoren te noteren; kolom z,_k bestaat uit zf met i = l..Nk + 1. 

laag 1 laag2 laag 3 

x 
y 

4 

Figuur 3.1: Notatie gewichten en signalen in een 2-3-1 netwerk 
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3.3 Forward propagation 

De bewerking van het netwerk van ingang- naar uitgangssignalen wordt (door mij) forward 
propagation genoemd. 

Allereerst zal de bewerking van een afzonderlijk element beschreven warden. Zoals in 
de inleiding is omschreven, wordt er eerst een gewogen som van de ingangssignalen van 
het element (inclusief biaselement) bepaald. Vervolgens wordt er een niet-lineaire functie 
rJ toegepast: 

rJ(vf) 

1 

met i = l..Nk. 

Functie rJ heeft vaak een S-vorm, bijvoorbeeld: 

1 
rJ(x)- --

1 + e-x 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

In de uitgangslaag wordt de niet-lineaire functie achterwege gelaten. De bewerking van 
de elementen van een laag kan nu warden geschreven als: 

(3.5) 

Functie rJ werkt elementsgewijs. De bewerking van een netwerk met twee verborgen la
gen kan nu gegeven warden met formule 3.6. Voor de overzichtelijkheid zijn de biaswaarden 
weggelaten. Merk op dat de ingangselementen geen bewerking uitvoeren. 

(3.6) 

Figuur 3.2: Blokschema van een netwerk met twee verborgen lagen 
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3.4 Backward propagation: training 

Bij het trainen van het netwerk wordt backpropagation ( ook wel generalized delta rule 
genoemd) gebruikt om de gradienten naar de gewichten te bepalen. Deze gradient wordt 
tijdens de training gebruikt in de optimalisatie-methode, waarbij een foutencriterium E 
wordt geminimaliseerd. Dit criterium is vrijwel altijd een som van kwadratische fouten. In 
dit hoofdstuk zal warden uitgegaan van een criterium, waarin een sample wordt gebruikt. 

Een eerste orde optimalisatiemethode (zie hoofdstuk 4) gebruikt de afgeleide oE I owt. 
Deze volgt uit de afgeleide OYn I owt: 

NL 
oE - L EJE OYn 

8wfj - n=l OYn 8wfj 
(3.7) 

Met de kettingregel kan deze gradient geschreven warden als: 

!'.'.) !'.'.) !'.'.) k+l !'.'.) k+l 
uyn _ uyn uvi ..::... .ck+l uvi _ .ck+l k 
-- ------ u -- u z EJwk - EJvk+l EJwk. - in owk - in j 

D 1 D D 

(3.8) 

met i = l..Nk+1
, j = l..Nk + 1, k = l..L - 1 en n = l..NL (zie ook figuur 3.3) . Hierin 

is het foutsignaal bfn bij uitgang n van het ie element in laag k ge!ntroduceerd. 

laag k 

elementj 

laag k+1 

elementi 

Figuur 3.3: Backpropagation voor afzonderlijke elementen 

Uit de formule blijkt dat de gradient naar het gewicht van een bepaalde verbinding kan 
warden bepaald door de signalen, die deze verbinding doorgeeft, te vermenigvuldigen: dit 
zijn het uitgangssignaal (van het voorgaande element) en het foutsignaal. 

Dit foutsignaal loopt van achter naar voren door het netwerk: 
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Nk+l 

s::k - '( k) """"' s::k+l k uin - <J Vi ~ umn Wmi (3.9) 
m=l 

met i = l..Nk+l, k = 2 .. L - 1 en n = l..NL. 

Uit de formule blijkt, dat de foutsignalen warden gewogen door de verbindingen, die 
deze signalen doorgeven (zoals bij forward propagation). 

w2 

Figuur 3.4: Blokschema voor propagatie van het foutsignaal 

De afgeleide van de elementfunctie kan eenvoudig warden uitgerekend; voor bv. de 
elementfunctie uit formule 3.4 geldt: 

(3.10) 

Het foutsignaal van de uitgangslaag kan eenvoudig warden afgeleid. Uit Yn = v* volgt: 

{ 
DL = 1 nn 

8f:i = 0 i =/- n 
(3.11) 

Indien de gradient naar het criterium berekend wordt, moet vervolgens formule 3. 7 
warden toegepast. De gradienten warden hierbij met factor ~E vermenigvuldigd. Omdat 

uyn 

de foutsignalen lineair door het netwerk lopen (in 8), kan dit gei:mplementeerd warden door 
het foutsignaal van de laatste laag te veranderen: 

(3.12) 

Bovendien kunnen de foutsignalen van alle uitgangen tegelijk door het netwerk warden 
gevoerd (vanwege de sommatie in formule 3.7). 

Als er een kwadratische som van fouten 'L~;-1 (Yh - Yn) 2wordt geminimaliseerd (met yP 
procesuitgang), wordt het foutsignaal: 

{ 
D*n = -2(yhroces _ Yn) 
M = o i.../.. n (3.13) 

m I 

Hier komt dan ook de naam "foutsignaal" vandaan. 
Het bijzondere van het backpropagation algoritme is dat de berekeningen met een net

werk van dezelfde structuur kunnen warden uitgevoerd. Hierdoor kunnen er ook hardware
implementaties warden gemaakt van het backpropagation algoritme. 
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3.5 Dynamic backpropagation 

Als de netwerkuitgangen warden teruggekoppeld naar de ingangen ontstaat een recur
rent netwerk. Trainen van het netwerk wordt uitgevoerd met "dynamic backpropagation" 
[Nar90]; dit is een uitbreiding van de statische backpropagation, die in §3.4 is behandeld. 
Er warden overigens ook andere mogelijkheden in de literatuur genoemd. Een recurrent net 
kan met statische backpropagation warden getraind [Moo92]. Deze methode levert een be
nadering van de gradient op. Andere mogelijkheden zijn "backpropagation through time" 
[Su92; Qin92] en "real-time recurrent learning" [Wil89], twee ondoorzichtige algoritmen. 

In het onderzoek is daarom voor dynamic backpropagation gekozen. De kern hiervan is 
dat de netwerkuitgang niet alleen afhangt van de gewichten, maar ook van vorige uitgangen: 

Yn ( q) = Yn ( q' wt' J!..1 ( q - 'E.1)' ... ' J!..L ( q - EL)) (3.14) 

Hierbij geeft q het samplenummer aan, en vector p de looptijd in de TDL voor (net-
-n 

werk)uitgang n (zie figuur 3.5 !). 

)---,---y1(q) 

1---+--~-y 2(q) 

Figuur 3.5: Notatie recurrent netwerk Figuur 3.6: Recurrente uitdrukking voor de 
totaal afgeleide 

Aan de gradient van de statische backpropagation wordt daardoor een deel toegevoegd. 
Orn in de notatie een onderscheid te houden, zal het oorspronkelijke deel (de statische 
backpropagation) als partiele afgeleide warden genoteerd. De gradient van de dynamic 
backpropagation wordt als totale afgeleide geschreven. 

Toepassing van de kettingregel op formule 3.14 levert: 

dyn~q) = 8yn~q) + t ~ 8yn(q) dym(q - p) 
dwij awij m=l p=l 8ym ( q - p) dw7j 

(3.15) 

De eerste sommatie loopt over de uitgangen, de tweede over de delays in de TDL. Let 
er vooral op dat de laatste factor een totaal afgeleide bevat. 
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Hiermee is een recurrente betrekking ontstaan voor dyn ( q) / dwfj. Pas na een aantal 
sample wardt de netwerklus gesloten. V 66r dit tijdstip kan de gradient met statische 
backpropagation warden bepaald (de tweede term uit formule 3.15) is clan nul). 

De factor oyn(q) I OYm(q - p) kan eenvoudig warden bepaald. Uitgang Ym(q - p) is 
gelijk aan ingang xr(q). De factor kan nu warden berekend met: 

oyn(q) = ~ 02 1 
!'.} ( ) ~ mwir uym q - P i=l 

(3.16) 

Opnieuw kunnen de afgeleiden warden berekend, door de foutsignalen te wegen met de 
ver bindingen. 



Hoofdstuk 4 

Optimalisatie 

De optimalisatiemethode is de kern van het trainingsalgoritme van het netwerk, 
en vraagt daarom om speciale aandacht. Met een goede optimalisatiemethode 
kan het aantal iteraties en berekeningen beperkt warden en kunnen betere eind
resultaten warden gehaald. 

In dit hoofdstuk wordt uitgegaan van de minimalisatie van een som van kwa
draten. Door de keuze van dit criterium is er een rechtstreekse vergelijking 
mogelijk met de fout van lineaire modellen. In principe kunnen echter ook 
andere criteria warden geoptimaliseerd. 

Allereerst zullen verschillende optimalisatiemethoden warden behandeld. Een 
algemeen overzicht hiervan wordt gegeven in [Sca85] en [Gil81]. Literatuurver
wijzingen, die in dit hoofdstuk volgen, betreffen de toepassing van de optima
lisatiemethoden op neurale netwerken. 

Na de theorie zullen de methoden word en toegepast bij de training van een be
paalde functie. De verschillende resultaten warden geanalyseerd en vergeleken. 

4.1 Nulde orde methoden 

In de literatuur warden soms stochastische zoekmethoden gebruikt voor neurale netwerken. 
Hierbij wordt per iteratie nieuwe willekeurige gewichten gekozen. De gewichten warden 
geaccepteerd, als het criterium niet (teveel) toeneemt. Hierbij wordt soms het begrip 
"simulated annealing" of "chemotaxis" genoemd [Wil91]. Ook combinaties met bv. eerste 
orde methoden warden gebruikt [Su92]. Er zijn echter zeer veel iteraties nodig om tot een 
goede oplossing te komen. Deze methode zal daarom niet verder warden besproken. 

4.2 Eerste orde methoden 

Eerste orde methoden passen gewichten aan in de richting van de negatieve gradient van 
het criterium. 

Bij de steepest-descent methode wordt in iteratie k de vector met gewichten {)_ aangepast 
in de richting van de negatieve gradient fl_: 

17 
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flk+l = flk - °'k fl_(flk) (4.1) 

Stapgrootte a kan een vaste waarde hebben, zoals bv. in [Nar90] en [Bha92]. De keuze 
van een juiste stapgroote is belangrijk: bij een te kleine stapgrootte is de convergentie
snelheid klein, terwijl bij een te grote stapgrootte divergentie kan ontstaan. Met een 
variabele stapgrootte wordt dit vermeden: de stapgrootte wordt verkleind bij een toene
mend criterium en vergroot bij een afnemend criterium. Nadeel van deze methode is dat 
er een stapgrootte optreedt, die structureel te groot is: in een evenwichtssituatie (waarin 
°'k niet meer verandert) is de stapgrootte ea. twee maal te groot. Een andere mogelijkheid 
is het uitvoeren van een lijnoptimalisatie in de richting van de gradient. Er bestaan ook 
algoritmen, waarbij ieder gewicht een eigen variabele stapgrootte heeft [Jac88]. 

Bij steepest-descent met variabele stapgrootte heffen opeenvolgende gewichtsverande
ringen elkaar voor een groot deel op. Steepest-descent met impuls probeert dit effect tegen 
te gaan. De staprichting wordt nu niet alleen bepaald door de negatieve gradient, maar ook 
door de vorige gewichtsverandering. Hieronder zijn twee varianten aangegeven, waarvan 
de eerste is ge'implementeerd: 

flk+1 = flk - ak(l - f3) fl_(flk) + f3 (flk - flk-1) 

flk+l = flk - °'k (fl_(flk) + (3 (flk - flk-1)) 

Constante (3 kan bv. waarde 0.95 aannemen. 
Ook hier kan er een vaste of variabele stapgrootte warden gebruikt. 

(4.2) 

( 4.3) 

Componenten van de gradient, die in opeenvolgende iteraties steeds van teken wisselen, 
warden nu uitgemiddeld. De opeenvolgende gewichtsveranderingen liggen hierdoor in het 
verlengde van elkaar, waardoor de zoekrichting veel effectiever is. Als opeenvolgende gradi
e~ten gelijk zijn, treedt er een tweede effect op: de stapgrootte zal effectief factor 1 ~,6 grater 
ZlJn. 

4.3 Geconjugeerde gradient 

De geconjugeerde gradient methode vindt de nieuwe gewichten door een lijnoptimalisatie 
uit te voeren in de richting van de (geconjugeerde) zoekrichting: 

( 4.4) 

met f3k (Polak-Ribiere): 

( 4.5) 

Voor optimalisatieproblemen, waar de parameters kwadratisch in het criterium voorko
men, geldt dat de nieuwe zoekrichting geconjugeerd staat op alle voorgaande zoekrichtingen1 . 

1Twee zoekrichtingen p_
1 

en p_
2 

zijn geconjugeerd als geldt dat p_
1 

Gp_
2 
= 0 (met G de Hessiaan). 
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Het minimum wordt daarom nan iteraties exact gevonden (met n het aantal parameters). 
In de praktijk zullen de lijnoptimalisaties echter niet exact warden uitgevoerd. 

Deze methode is in [Leo90] voorgesteld voor toepassing bij neurale netwerken. In de 
literatuur wordt deze methode vaak gebruikt [Su92a, Nah92]. 

4.4 Tweede orde methoden 

Tweede orde methoden warden in de literatuur over neurale netwerken wel genoemd [Leo90, 
Jac88], maar weinig gebruikt. In [Sch93] volgt na vergelijking van eerste orde methoden, 
geconjugeerde gradient en Quasi Newton, dat geconjugeerde gradient de beste resultaten 
haalt. 

Convergentieproblemen (zie verder) hebben echter voor mij aanleiding gegeven om ook 
tweede orde methoden te onderzoeken. 

Een tweede orde methode gebruikt naast de gradient de Hessiaan van het criterium 
(of een benadering hiervan). Sommige methoden maken gebruik van de structuur van het 
criterium. Het criterium Eis een som van kwadraten: 

E (fl) = 2:>2 
( q, fl) = f{ (fl)f:(fl) ( 4.6) 

q 

Er wordt gesommeerd over het aantal samples. Het argument fl zal vaak achterwege 
warden gelaten. 

Voor de gradient fl.. van E geldt: 

fj_ = 2JT ~ (4.7) 

waarin J de Jacobiaan van Eis; element Jqi bevat de afgeleide 8e(q)/8Bi. 
Vervolgens kan, door differentiatie, voor de Hessiaan G geschreven warden: 

G = 2JT J + 25 ( 4.8) 

Element Gij bevat de tweede afgeleide 82 E I aeiaej en s is gelijk aan: 

S = L e(q)T(q) (4.9) 
q 

met T(q) de Hessiaan van e(q). 
Het eerste deel van de Hessiaan is uitgedrukt in termen van de eerste afgeleiden. De 

tweede term S kan klein zijn, omdat hierin fout e(q) voorkomt. 

Onderverdeling Tweede orde optimalisatiemethoden voor dit probleem kunnen nu in 
drie groepen warden verdeeld, afhankelijk van de verhouding van de eigenwaarden van JT J 
tot het residu VE [Gil81,Sca85]: 
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• small residual algoritmen, waarin de term S verwaarloosd wordt. Deze methoden 
zijn effectief zodra het residu kleiner is dan de grootste eigenwaarde van JT J. Gauss
Newton en Levenberg-Marquardt zijn bekende voorbeelden. 

• (large) residual algoritmen, waarin een benadering van S gemaakt wordt (bv. met 
een quasi Newton methode). Deze methoden worden gebruikt wanneer het residu 
kleiner is dan de grootste eigenwaarde maar groter clan de kleinste eigenwaarde van 
JT J. 

• algemene methoden, waarbij geen gebruik gemaakt wordt van de structuur van E. 
Deze methoden kunnen altijd gebruikt worden. Hier kan bv. gedacht worden aan 
Newton of modified Newton. Zo wordt in [Wat87] de BFGS en de DFP methode 
toegepast voor het trainen van een neuraal netwerk. 

4.4.1 Small residual algoritmen 

Small residual methoden zijn het meest aantrekkelijk, omdat ze relatief eenvoudig en effici
ent zijn. Gauss-Newton en Levenberg-Marquardt zullen verder besproken worden. 

Door reeksontwikkeling van gradient fl kan worden afgeleid dat: 

[l(fl + p_) = [l(fl) + G (fl)p_ (4.10) 

Hierin is p_ een aanpassing van de gewichten. 
In het minimum is de gradient gelijk aan Q. De Newtonmethode stelt nu [l(fl + p_) in 

bovenstaande uitdrukking gelijk aan nul, waaruit volgt: 

Gp_= -[J_ 

Gauss-Newton benadert G door JT J: 

(4.11) 

(4.12) 

Omdat JT J positief semidefiniet is, wijst p_ in een richting, waarbij E niet stijgt. Er is 
daarom altijd een stapgrootte, waarvoor het criterium daalt (m.u.v. een minimum). Als 
het criterium tijdens een iteratie stijgt, kan daarom de stapgrootte verkleind worden. 

Het oplossen van p wordt via een optimalisatieprobleem uitgevoerd om de slechte con
ditionering van JT J te vermijden. Problemen kunnen ontstaan wanneer J (bijna) singulier 
wordt. De zoekrichting is clan niet eenduidig bepaald. 

De Levenberg-Marquardt methode biedt een oplossing voor dit probleem. Hierbij wordt 
p_ bepaald door: 

met p een regularisatie factor. 
De numerieke berekening verloopt weer via een minimalisatieprobleem. Hierbij wordt 

een QU decompositie van een (gewijzigde) Jacobiaan uitgevoerd. 



Optimalisatie 21 

Ook hier is de benadering van de Hessiaan positief definiet, zodat door p te vergroten 
er altijd een daling van het criterium kan worden gerealiseerd. 

Deze methode kan gezien worden als een combinatie van Gauss-Newton en steepest
descent. De steepest-descent term garandeert de robuustheid van het algoritme, terwijl 
Gauss-Newton voor een snelle convergentie zorgt. De factor p is in het begin groot, en 
wordt tijdens de optimalisatie verkleind. In het onderzoek is hierbij gekozen voor de 
zogenaamde Fletcher variant 2

. 

4.5 Toepassing op backpropagation netwerken 

De verschillende optimalisatiemethoden voor neurale netwerken zijn ge!mple
menteerd en onderzocht. De functie, die getraind wordt, is afgeleid van een 
1-5-1 netwerk en wordt met hetzelfde netwerk getraind. Hierdoor is bekend 
dat de fout in het globale minimum nul is. De beginwaarden van de gewichten 
worden met de methode van Nguyen en Widrow gekozen (zie hoofdstuk 5). 
Allereerst zullen de resultaten van de methoden afzonderlijk worden bespro
ken. De optimalisatiemethoden zijn ook op andere functies uitgevoerd, met 
vergelijkbare resultaten. 

1.54 

~ 1.52 
"' ~ 
·5 
t;1 1.5 
c: 

" ~ 
~ 1.48 

1.46 

de te trainen functie 

l.44_, -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 

in gang 

Figuur 4.1: De te trainen functie 

Steepest descent met een vaste stapgrootte Deze methode blijkt heel traag te zijn 
(zie figuur 4.2). Er treedt geen lineaire convergentie op (zie appendix B). De gewichts
veranderingen zijn klein, omdat de gradient een kleine waarde heeft; het vergroten van de 

2Met de gradient en de benaderde Hessiaan wordt een verwachting berekend voor de daling van het 
criterium. Deze wordt vergeleken met de gerealiseerde daling. Afhankelijk van deze verhouding wordt p 
verkleind, vergroot of gelijk gehouden. 
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stapgrootte kan echter problemen in de startfase geven. Bij opeenvolgende iteraties blij
ken de gewichtsveranderingen vrijwel constant te zijn. De stapgrootte kan aan het einde 
van deze optimalisatie ( eenmalig) zelfs met ea. een factor 1000 worden vergroot om het 
lijnminimum te vinden. 

Steepest descent met een variabele stapgrootte Hierbij worden nauwelijks betere 
resultaten gehaald. Na de beginfase blijft de stapgrootte redelijk constant. De gewichten 
oscilleren in de richting van de eigenvector met de grootste eigenwaarde a (zie figuur 4.4 -
representatief voor andere combinaties van gewichten -). De stapgrootte wordt daarom niet 
groter dan 2/ a. De methode convergeert traag; er zijn duizenden iteraties nodig. Door de 
slechte conditionering van de Hessiaan ( conditiegetal3 107 

) zal zelfs bij een lijnoptimalisatie 
in de richting van de gradient slechte convergentie zal worden behaald. 

10
, ~~-O_p~tim~a~lis~·at_ie_m~et_st_ee~pe_st_-d~es_ce_nt~al_go_ri~tm_en~----, 

St.-desc. met vaste stapgrootte 
St.-desc. met variabele stapgrootte 

-- St.-desc. met impuls en var. stapgrootte 

10• 

IO'o 50 JOO 150 200 250 300 350 400 450 500 

iteratie 

Figuur 4.2: Steepest-descent methoden 

10., .----r=S=te=e =es~t-d""e=sc=en~t m=e;.t v=ar=ia=be=Je""st=a =r=oo=tt=,e --~ 

IO·'o:---~I00-=-=---~2+00~-,3,.,_oo~-4~00~-~500~-~600 

iteratie 

IO·'o~--:-1*"00,------=2'*'00,---,3'"*'00~-4""'00.,,---~500=---o-!.600 
iteratie 

Figuur 4.3: Verloop van de stapgrootte 

Steepest descent met impuls en variabele stapgrootte Deze methode geeft betere 
resultaten. Het principe van deze methode blijkt te werken; er treden nauwelijks meer snelle 
oscillaties in de gewichten op. Na de beginfase blijken er regelmatige perioden van ongeveer 
100 iteraties te ontstaan, waarin de stapgrootte langzaam toeneemt, om vervolgens sterk 
af te nemen (ea. factor 100). De stapgrootte neemt toe (de fout neemt immers af), totdat 
er een kritische stapgrootte is bereikt. Op dit moment wordt de stapgrootte verkleind, 
en wordt er gestart met steepest descent zonder impuls. Omdat dit algoritme een veel 
kleinere kritische stapgrootte heeft, wordt de stapgrootte verder verkleind. Als vervolgens 
de impuls wordt ingeschakeld, ontstaat er een langzame oscillatie, die wordt uitgedempt. 
Deze verschijnselen zijn in figuur 4.3 en 4.5 weergegeven. 

3 Het conditiegetal van een optimalisatieprobleem wordt gedefinieerd als verhouding van de grootste en 
kleinste eigenwaarde van de Hessiaan 
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Figuur 4.4: Loop van gewichten Figuur 4.5: Loop van gewichten bij impuls 

Geconjugeerde gradient Deze methode haalt goede resultaten tijdens de eerste ite
raties (zie figuur 4.6). Per iteratie wordt een lijnoptimalisatie uitgevoerd, die zo'n tien 
netwerkevaluaties kost. Door de niet-lineariteit in het optimalisatieprobleem is de Hessi
aan niet constant (figuur 4.7), zodat opeenvolgende zoekrichtingen niet geconjugeerd zijn; 
kwadratisch convergentie treedt niet op. 
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Figuur 4.6: Geconjugeerde gradient 
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Figuur 4.7: Loop van eigenwaarden Hessiaan 

Levenberg-Marquardt De resultaten van deze methode zijn aangegeven in figuur 4.8. 
De optimalisatiemethode maakt zeer goede vorderingen; daarna vindt er echter een stag
natie plaats. Ook de regularisatie parameter p convergeert niet naar nul (figuur 4.9); er 
treedt daarom geen kwadratische convergentie op. De kwadratische benadering blijkt hier 
slecht te voldoen: in figuur 4.10 is de verhouding van de verwachte afname van de fout (op 
grond van gradient en de benaderde Hessiaan) en gerealiseerde afname aangegeven. Op 
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het moment dat de methode geen vorderingen maakt, is deze verhouding regelmatig klein 
of zelfs negatief. Hierbij spelen twee oorzaken een rol. 

E 
::l 

·~ 
·c 
u 
"5 ..s 

• Allereerst is de Hessiaan benaderd; zo heeft de exacte Hessiaan sommige eigenwaar
den, die negatief zijn, terwijl de benadering JT J altijd positief definiet is. 

• Daarnaast is de parametrisatie niet-lineair. De Hessian is daarom niet constant, maar 
verandert iedere iteratie. De diagonaaltermen van deze verandering, getransformeerd 
naar het stelsel van eigenvectoren van het oorspronkelijke Hessiaan, zijn in figuur 4.11 
vergeleken met de oorspronkelijke eigenwaarden. Hieruit blijkt dat veranderingen 
voor kleine eigenwaarden relatief groot zijn. In de richting van deze eigenvectoren 
hebben hogere orde termen veel invloed, omdat zowel de gradient als de tweede 
afgeleiden klein zijn. 
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Figuur 4.8: Levenberg-Marquardt Figuur 4.9: Regularisatie parameter 

Tenslotte is de Fletcher variant voor het aanpassen van p onderzocht. Aan het einde 
van de optimalisatie is er een stap uitgevoerd met varierende p; het blijkt dat p van de 
Fletcher variant een goede waarde heeft. Ook de stapgrootte (in de zoekrichting) heeft 
een goede waarde. De Fletchervariant van Levenberg-Marquardt blijkt daarom goed te 
werken. 

Modified Newton Als het eerste probleem een belangrijke rol speelt, kunnen (large) 
residual methoden mogelijk betere resultaten geven. Door een modified Newton methode 
te implementeren, kan een indruk van het maximum haalbare resultaat worden gekregen. 

De resultaten van modified Newton zijn in figuur 4.12 aangegeven. Hierbij is uitgegaan 
van het moment, waarop Levenberg-Marquardt weinig vooruitgang boekt. Door de slechte 
conditionering van de Hessiaan treden soms te grote stappen op. Extra iteraties, waarin 
de stap wordt verkleind, zijn niet meegeteld. Uit de figuur blijkt dat er opnieuw geen 
convergentie optreedt. De methode presteert nauwelijks beter clan Levenberg-Marquardt. 
Niet-lineariteiten zijn blijkbaar een belangrijke oorzaak van de convergentieproblemen. 



a 
" ·c: 
·E o.s 
u 
ell 
.E 
:§ 
" 0 ;: 
g 
[: 
~ -0.5 

10 

Optimalisatie met Levenberg Marquardt 

20 30 40 50 60 70 

iteratie 

Figuur 4.10: Maat voor kwadratische fit 
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Figuur 4.11: Maat voor niet-lineariteit 

Vergelijking In figuur 4.13 en 4.14 zijn vier optimalisatiemethoden met elkaar vergeleken 
( ook voor andere functies zijn soortgelijke resultaten bereikt). 

Geen van de methodes convergeert naar een (lokaal) minimum; het is hierdoor niet 
mogelijk om het (exacte) minimum te vinden. Er kan echter wel een nauwkeurige oplos
sing worden gevonden. Hierbij geeft de Levenberg-Marquardt methode de beste resultaten 
(factor 104 beter dan geconjugeerde gradient). Daarnaast is het aantal iteraties en bere
keningen (flops) ten opzichte van de andere methoden veel kleiner. Levenberg-Marquardt 
is daarom ook een efficiente optimalisatiemethode. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
optimalisatieproblemen, die veel groter zijn (meer parameters en samples), minder gun
stig voor Levenberg-Marquardt zijn: het aantal berekeningen bij de decompositie van een 
grotere Jacobiaan loopt namelijk sterk op 4 t.o.v. eerste orde methoden. 

4 Het aantal flops voor de QU-decompositie is (m + n)n2 - ~n3 + O((m + n)n), waarin m het aantal 
samples en n het aantal gewichten van het netwerk . 
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Figuur 4.12: Vergelijking modified Newton en Levenberg-Marquardt 
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Modelvorrning 

De modelvorming van een proces bestaat uit een aantal stappen: 

• Experimentontwerp 

• Keuze voor modelstructuur en -orde 

• Parameterschatting 

• Modelevaluatie 

In <lit hoofdstuk worden bij deze stappen enkele concepten ge1ntroduceerd voor 
modelvorming met neurale netwerken. Als illustraties worden simulaties op het 
Narendra systeem gegeven. In appendix C zijn resultaten van de modellering 
van een CSTR opgenomen. 

Het Narendra systeem Dit niet-lineaire dynamische systeem wordt beschreven met: 

Yk Yk-1 Yk-2 Uk-1 (Yk-2 - 1) + Uk 
Yk+1 = 2 

1 + Yk-1
2 + Yk-2 

(5.1) 

Dit systeem is aan [Nar90] ontleend, en wordt daarom het Narendra systeem genoemd. 
In figuur 5.1 geven stapresponsies een indruk van het gedrag van <lit systeem. Het statische 
gedrag is in figuur 5.5 weergegeven. 

Modelvorming van het N arendra systeem Bij de modelvorming zal ( tenzij anders 
vermeld) steeds van dezelfde situatie worden uitgegaan. Figuur 5.3 geeft de structuur van 
het 5-10-1 netwerk aan. Er zal een prediktiemodel worden gemaakt m.b.v. een ruisvrije 
dataset van 500 samples. Ingang u neemt op ieder tijdstip een random waarde op het 
interval [-1,1] aan. De crossvalidatieset bestaat uit 100 samples. De variantie van de 
prediktiefout (zowel voor auto- als crossvalidatie) wordt aangegeven ten opzichte van het 
variantie van het uitgangssignaal. Startwaarden van de gewichten zullen met Nguyen en 
Widrow worden gekozen (introductie in <lit hoofdstuk). Er worden (maximaal) 50 iteraties 
uitgevoerd met de Levenberg-Marquardt methode. Tenslotte worden netwerken drie keer 
getraind. 

27 
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Figuur 5.1: Stapresponsies van het Narendra Figuur 5.2: Bijbehorende stappen op ingang 
systeem 
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Figuur 5.3: Modellering van het Narendra systeem 

5.1 Experimentontwerp 

Het experimentontwerp is een belangrijke stap bij de modelvorming; de experimenten 
bepalen de geldigheid en nauwkeurigheid van het uiteindelijke model [Lju87, H14]. De 
volgende aspecten spelen hierbij een rol: 

• De tijdsduur van het experiment moet een factor grater zijn dan de grootste relevante 
tijdconstante van het systeem. 

• Het vermogen van het testsignaal in het frequentiedomein moet afgestemd zijn op de 
relevante frequenties van het systeem. 

• De samplefrequentie moet een factor hoger zijn dan de hoogste relevante frequenties, 
die in de signalen voorkomen. 
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• Het aantal samples moet afgestemd zijn op de signaal/ruis verhouding en het aantal 
parameters van het model. 

• Voor systemen met meerdere ingangen moeten de ingangssignalen onderling onaf
hankelijk zijn. 

• De vorm van het testsignaal moet gekozen warden. 

5.1.1 Vorrn van testsignaal 

In het geval van lineaire identificatie worden vaak PRBS-ingangssignalen (Pseudo Random 
Binary noise Sequence, zie figuur 5.4) gekozen. Dit signaal heeft een wit spectrum (tot aan 
een bepaalde frequentie), zodat vrijwel alle relevante dynamica kan warden aangeslagen. 
Een PRBS-signaal is echter niet optimaal voor de modellering van een niet-lineair model 
[Bil84]: er is informatie bij verschillende amplitudes nodig, omdat het gedrag van niet
lineaire systemen amplitude-afhankelijk kan zijn. In de literatuur [Nar90,Bha90,Qin92] 
wordt bij neurale netwerken vaak per sample een random ingangswaarde gekozen. De 
ingangswaarde is hierbij uniform verdeeld op een bepaald interval (zie figuur 5.4). De keuze 
voor dit signaal wordt in deze artikelen echter niet gemotiveerd. Het signaal is geschikt, 
omdat het een wit spectrum heeft en verschillende amplituden bevat. De verdeling van de 
amplitudes hangt af van het gewenste geldigheidsgebied en nauwkeurigheid van het model 
voor verschillende amplitudes. 
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Figuur 5.4: Een PRBS en een random signaal 

Met simulaties zijn random en PRBS signalen verder onderzocht. Voor het Narendra
systeem zijn niet-lineaire prediktiemodellen gevormd met PRBS (met amplitude -1of1) en 
random signalen (uniform verdeeld op [-1,1]). Het eerste model zal het PRBS model worden 
genoemd en het laatste het random model. De resultaten zijn in tabel 5.1 weergegeven. 
Hierbij is er eenmaal getraind. 
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model autoval. crossval. crossval. 
PRBS sign. random sign. 

PRBS 0.15 % 0.52 % 230 % 
Random 0.11 % 3.0 % 0.23 % 

Tabel 5.1: Resultaten bij twee signaaltypen 

De modellen geven goede resultaten als bij de crossvalidatie hetzelfde type data wordt 
gebruikt. Het PRBS model voldoet echter niet bij random ingangssignalen. Het random 
model blijft redelijk presteren, wanneer er PRBS signalen warden gebruikt (zoals ver
wacht). De modellen kunnen verder geanalyseerd warden op hun statische en dynamische 
eigenschappen. 

Allereerst zijn de modeluitgangen berekend bij een langzaam (t.o.v. de grootste tijd
constante) toenemende ingang van -1 tot 1; hierbij komt vooral de statica van het systeem 
naar voren. In figuur 5.5 zijn de responsies vergeleken met de procesuitgang. Het PRBS 
model komt goed overeen bij ingang -1 en 1. In het tussenliggende gebied wijkt het echter 
sterk af. Het random model komt op vrijwel het hele interval goed overeen, op ingang -1 
na. De oorzaak van deze afwijking is dat in een trainingsset met random ingangssignalen 
het uitgangsbereik [-0.5,-1] veel minder frequent voorkomt clan andere uitgangen. 
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Figuur 5.6: Dynamica bij u = 0.6 

Vervolgens is de dynamica bestudeerd met een PRBS ingangssignaal met amplitude 
0.5 en 0. 7. Uit figuur 5.6 blijkt dat ook de dynamica van het random model veel beter 
overeenkomt met het systeem clan de dynamica van het PRBS model. 

In het algemeen kan gesteld warden dat bij het experimentontwerp van een niet-lineair 
model PRBS signalen niet geschikt zijn. Random signalen zijn wel geschikt. In de simulatie 
warden goede resultaten gehaald voor zowel statica als dynamica (zie ook paragraaf 5.4, 
modelevaluatie). 
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5.1.2 Aantal samples 

Met de crossvalidatieset kan er een verwachting van de prediktiefout van het model worden 
bepaald. Slechte resultaten kunnen optreden als het aantal gebruikte samples klein is ten 
opzichte van het aantal parameters. Juist bij neurale netwerken speelt <lit een belangrijke 
rol omdat neurale netwerken i.h.a. veel parameters hebben. Het aantal samples moet een 
factor groter zijn dan het aantal parameters. Wordt deze factor kleiner, dan zal de fout 
op de crossvalidatieset toenemen, doordat eigenschappen van de autovalidatieset worden 
gemodelleerd, die niet bij het systeemgedrag horen (bv. ruis). Als deze factor naar oneindig 
nadert, zal de verhouding van de fout op de auto- en crossvalidatieset naar een naderen 
[Lju92]. In bv. [Nar90] varieert deze factor tussen 200 en 350; in [Su92a] tussen 3.5 en 35. 

Als voorbeeld is het Narendra systeem met een verschillend aantal samples gemodelleerd 
met een 5-10-1 netwerk (merk op dat hierin 71 gewichten voorkomen en dat hierbij ruisvrije 
data zijn gebruikt). Ieder netwerk is drie keer getraind. Tabel 5.2 geven de gemiddelde 
resultaten en de variaties aan. 

samples autoval. crossval. 
100 0.06 ± 0.06 % 2.5 ± 3 % 
200 0.12 ± 0.04 % 0.6 ± 0.5 % 
300 0.12 ± 0.03 % 0.23 ± 0.01 % 
500 0.12 ± 0.02 % 0.15 ± 0.05 % 
1000 0.129 ± 0.007 % 0.14 ± 0.03 % 

vcrhouding aantal samplcs/gcwichtcn 

Tabel 5.2: Resultaten voor verschillend aantal samples Figuur 5.7: Aantal samples 

Zoals verwacht leidt een kleiner aantal samples tot een kleinere fout bij de autovalidatie 
en tot een grotere fout bij de crossvalidatieset. Dit zal algemeen geldig zijn. 

5.2 Modelstructuur 

5.2.1 Elernentfuncties 

Bij de keuze voor een elementfunctie zijn er verschillende mogelijkheden [Hun92]. In de 
praktijk worden vaak sigmo"idale functies gebruikt [Nar90,Suy93,Wil91]. Andere vormen, 
bijvoorbeeld een Gaussische elementfunctie, zijn echter ook mogelijk (<lit netwerk is overi
gens nog geen radial basis function netwerk). Netwerken met Gaussische elementfuncties 
zijn niet wezenlijk anders: met twee sigmo"idale functies kan weer een Gaussische vorm 
gemaakt worden (zie figuur 5.8). Omdat in sigmo"idale functies een lineair stuk voorkomt, 
kan lineair systeemgedrag met een klein netwerk worden gemodelleerd. Er is daarom voor 
sigmo"idale elementfuncties gekozen. 
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Figuur 5.8: Sigmo'idale functies maken een Figuur 5.9: Trainen met verschillende ele-
Gaussische vorm mentfuncties 

De sigmo'idale functie kan horizontaal en vertikaal geschaald worden, waarmee het ge
voeligheidsdomein (waarop de functie veel varieert) resp. het domein van de functie wordt 
veranderd. In de literatuur wordt hier overigens niet op ingegaan. Door de gewichten 
aan te passen bij schaling kan het netwerk dezelfde ingangs-uitgangsrelatie houden. Het 
conditiegetal verandert echter wel. Hierdoor wordt het verloop van de training be!nvloed. 

De resultaten van zes elementfuncties worden in figuur 5.9 vergeleken. De conditiege
tallen van de beginsituaties varieren hierbij over een factor 1000 (!). De netwerken zijn 
kort getraind (10 iteraties) voor het modelleren van het Narendra systeem. Het blijkt 
echter dat de resultaten na 10 iteraties niet significant verschillen (m.u.v. een functie). 
Bovendien blijkt er geen verband te bestaan tussen het oorspronkelijke conditiegetal en 
het eindresultaat. 

Er is gekozen om de sigmo!dale functie met bereik (0,1) en gevoeligheidsdomein (-2,2) 
te gebruiken. Deze functie wordt in de literatuur het meest gebruikt. 

5.2.2 Modelorde 

Bij het kiezen van de netwerkingangen worden zowel in- als uitgangssignalen van het proces 
(of model) gebruikt. Het aantal vertragingen in de tapped delay line bepaalt de orde van 
het model. Als bijvoorbeeld alle signalen een en twee samples vertraagd worden, leidt 
dit tot een tweede orde model. Het kiezen van de orde van een niet-lineair model is 
moeilijk, wanneer er geen inzicht in het systeem bestaat. Voor niet-lineaire autoregressieve 
systemen, bestaat het algoritme van Grassberger-Procaccia [Alb92], waarbij de faseruimte 
wordt gereconstrueerd. Deze methode is hier niet gekozen, omdat deze methode zeer veel 
samples vereist. 

Crosscorrelaties van in- en uitgangen kunnen inzicht geven in het ( ergodisch: tijdsonaf
hankelijk) proces, bv. over de grootte van een looptijd. Deze methode zal alleen informatie 
over het lineaire systeemgedrag geven. Daarna kunnen lineaire modellen worden geschat en 
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geanalyseerd. Het maken van lineaire modellen is immers eenvoudiger en kost minder tijd. 
Hier kunnen de bekende methoden worden gebruikt om de orde van het model te schatten 
(stapresponsies, pool- en nulpuntenbeeld, de autocorrelatie van de modelfout, crosscor
relatie met ingangssignalen, crossvalidatie bij verschillende modelordes). Deze methoden 
kunnen een indruk geven van de orde, die bij het niet-lineaire model kan worden gebruikt. 

De lineaire methoden zijn getoetst op het Narendra systeem; de orde van <lit systeem 
gelijk is aan drie. 
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Figuur 5.10: Correlaties van in- en uitgangen (95 % betrouwbaarheidsintervallen) 

In figuur 5.10 zijn de autocorrelatie van de ingang en de crosscorrelatie met de uitgang 
van het systeem aangegeven. De uitgang is alleen gecorreleerd met de ingang van een 
sample terug. Het model lijkt daarom Yk+l = cuk te zijn (met c constant). Blijkbaar bevat 
het Narendra systeem maar weinig lineaire dynamica. Dit valt ook op te maken uit de 
stapresponsies van lineaire modellen, zie figuren 5.19 en 5.21. 

Andere lineaire methoden wijzen verder in deze richting. Zo neemt de fout van het 
lineaire model niet meer significant af na modelorde twee. Ook de autocorrelatie van 
de modelfout en crosscorrelatie met de systeemingang blijven voor het eerste orde model 
binnen de betrouwbaarheidsintervallen. 

Lineaire technieken wijzen dus op een eerste orde systeem, terwijl de werkelijke orde 
drie is. Het trekken van conclusies op grond van lineaire technieken moet daarom met 
voorzichtigheid worden gedaan. 

5.2.3 Aantal verborgen lagen 

Backpropagation netwerken hebben tenminste een verborgen laag. In de praktijk worden er 
netwerken met een of twee verborgen lagen gebruikt [Nar90]. Voordeel van netwerken met 
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een verborgen laag is een grotere inzichtelijkheid en meer beknopte software. Netwerken 
met twee verborgen lagen zouden functies met hetzefde aantal gewichten nauwkeuriger 
kunnen beschrijven [Hun92]. 

In tabel 5.3 worden een- en tweelaagsnetwerken vergeleken voor het Narendra systeem. 
Het blijkt dat netwerken met een en twee verborgen lagen, met een vergelijkbaar aantal 
gewichten, vergelijkbare resultaten geven. Soortgelijke resultaten zijn ook bij de model
lering van een leiding gehaald. In het onderzoek zijn daarom meestal netwerken met een 
verborgen laag gebruikt. 

netwerk aantal autoval. 
gewichten 

5-7-4-1 79 0.16 ± 0.03 % 
5-10-1 71 0.13 ± 0.01 % 

Tabel 5.3: Netwerken met een en twee verborgen lagen 

5.2.4 Aantal verborgen elementen 

Het aantal verborgen elementen bepaalt de niet-lineariteit, die beschreven kan worden. 
Bij het ontbreken van een verborgen laag zal een backpropagation netwerk alleen lineaire 
functies weergeven. Het achtereenvolgens toevoegen van verborgen elementen maakt de 
beschrijving van een niet-lineaire functie steeds nauwkeuriger. 

Het ligt voor de hand om de gewenste grootte achteraf te bepalen, tijdens een evaluatie 
van het netwerk. Allereerst kunnen de gevonden gewichten worden bekeken; dit levert 
echter weinig op; kleine gewichten met grote bias-gewichten ( verzadiging op het hele in
terval) kunnen duiden op overbodige elementen. In de praktijk blijken echter vrijwel alle 
elementen actief te zijn. 

Netwerken met verschillende grootten kunnen met elkaar vergeleken worden. In de 
literatuur wordt het netwerk met de kleinste fout op de crossvalidatie gekozen [Su92.Lju92]; 
bij een te klein netwerk is de procesbeschrijving onvolledig; bij een groter netwerk wordt 
steeds meer ruis of eigenschappen van de specifieke dataset gemodelleerd. 

In tabel 5.4 worden resultaten voor het Narendra systeem vergeleken. Er is hierbij 
(meet)ruis aan de uitgang van het proces toegevoegd, met een variantie van 6.4 %. Bij 
grotere netwerken neemt de fout op de autovalidatie af en op de crossvalidatie toe, door 
het fitten van ruis. Het netwerk met 4 verborgen elementen geeft de beste resultaten op 
de crossvalidatieset. 

In [Saa93] wijzen resultaten op redundantie in de parametrisatie van het netwerk in de 
buurt van het minimum. De parameterschatting van een overgeparametriseerd model is 
een slecht geconditioneerd probleem. Het conditiegetal is echter geen maat voor overpara
metrisatie. 
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netwerk aantal autoval idatie crossvalidatie 
gewichten 

5-4-1 29 6.5 % ± 0.1 % 7.4 % ± 0.9 % 
5-6-1 43 6.0 % ± 0.1 % 8.3 % ± 0.9 % 
5-8-1 57 5.47 % ± 0.03 % 7.8 % ± 0.1 % 

5-10-1 71 5.2 % ± 0.1 % 7.8 % ± 0.1 % 
5-12-1 85 4.63 % ± 0.03 % 8.5 % ± 0.6 % 
5-14-1 99 4.28 % ± 0.02 % 9.0 % ± 0.2 % 

Tabel 5.4: Aantal verborgen elementen 

Overparametrisatie van een netwerk met lineaire elementfuncties (twee vrijheidsgraden) 
uit zich in de loop van de eigenwaarden na training: er is een duidelijke overgang te zien 
tussen 2 grote en 14 kleine eigenwaarden. v oor de training is dit verloop al in de singuliere 
waarden van de Jacobiaan aanwezig. 
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Figuur 5.11: Overparametrisatie van een lineair netwerk 

Een methode om overparametrisatie tegen te gaan is het regulariseren van het optima
lisatieprobleem [Lju92], door aan het criterium een term toe te voegen: 

E' = E + p(fl - flo) 2 (5.2) 

p is de regularisatie parameter en flo is een gekozen waarde, bijvoorbeeld Q of een 
oplossing uit de vorige iteratie. 

Het effect van regularisatie is dat eigenwaarden van de Hessiaan warden verhoogd met 
2p. Eigenwaarden die een orde kleiner zijn dan 2p zullen geen rol meer spelen: De toege-



Modelvorming 36 

voegde term overheerst in de richtingen van de bijbehorende eigenvectoren. Deze eigen
waarden zijn vrijheidsgraden die onderdrukt worden. 

Het is opmerkelijk dat bij Levenberg-Marquardt een soortgelijke regularisatie voorkomt. 
Hier wordt aan de eigenwaarden van de benaderde Hessiaan een term p toegevoegd (zie 
formule 4.13). De eigenlijke bedoeling van de methode is dat p naar nul nadert; bij neu
rale netwerken zal dit niet gebeuren. Hierdoor wordt het minimalisatieprobleem impliciet 
geregulariseerd. 

Uit figuur 5.12 kan het aantal geregulariseerde eigenwaarden worden bepaald. Dit zijn 
allereerst alle eigenwaarden in de rechtertak in deze figuur; dit zijn negatieve eigenwaarden. 
Daarnaast zijn er een aantal positieve eigenwaarden, die kleiner zijn dan de regularisatie 
factoren uit de laatste iteraties. In dit geval zijn er ea. 48 eigenwaarden niet geregulariseerd. 

In figuur 5.13 is het aantal geregulariseerde eigenwaarden gegeven voor netwerken met 
een verschillend aantal elementen (zie ook appendix C). Hierbij is uitgegaan van de net
werken uit tabel 5.4. Uit deze tabel blijkt dat 4 verborgen elementen (29 gewichten) de 
beste resultaten leveren. Bij 4 en 6 verborgen elementen komen netwerken voor met nul 
geregulariseerde eigenwaarden. Voor grotere netwerken worden meer geregulariseerde pa
rameters gevonden. Dit aantal loopt echter langzamer op dan het aantal extra gewichten 
t.o.v. netwerken met 4 verborgen elementen. Het is niet bekend of het aantal geregulari
seerde eigenwaarden een aanwijzing vormt voor het aantal te gebruiken elementen. Deze 
methode is verder niet meer gebruikt. 
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Figuur 5.12: Geregulariseerde eigenwaarden Figuur 5.13: Aantal geregulariseerde eigen-
na training waarden en aantal verborgen elementen 
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5.3 Parameterschatting 

5.3.1 Beginwaarden van de gewichten 

Voordat het trainen van een netwerk kan beginnen, moeten beginwaarden voor de gewich
ten worden gekozen. Orn te voorkomen dat twee verborgen elementen identiek zijn (en 
blijven tijdens training), moeten de bijbehorende gewichten verschillende waarden hebben. 
Daarnaast zijn grote gewichten ongewenst; elementen bevinden zich dan vaak in hun ver
zadigingsgebied, zodat de training langzaam zal verlopen. Vaak worden daarom kleine, 
willekeurige gewichten gekozen [Hun92,Leo90,Bha90] (zie figuur 5.14). 

Nguyen en Widrow hebben echter een methode voor de keuze van de beginwaarden 
voorgesteld, waarmee de optimalisatie kan worden versneld [Ngu90]. Hierbij wordt ervoor 
gezorgd dat de elementen op verschillende gebieden gevoelig zijn (zie figuren 5.15 en 5.16). 
Zo wordt voorkomen dat er ingangswaarden bestaan, waarvoor geen van de elementen 
gevoelig is (zodat het lang duurt voordat er correcties op de netwerkuitgang kunnen worden 
uitgevoerd), of dat meerdere elementen tegelijk actief zijn (bv. als ze zich allemaal lineair 
gedragen). Dit algoritme kan worden gebruikt voor netwerken met een verborgen laag, en 
stemt de gewichten van ingangs- naar verborgen laag af. De gewichten van verborgen naar 
uitgangselementen worden willekeurig gekozen. 
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Figuur 5.14: Random startsituatie 
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Figuur 5.15: Start volgens Nguyen en Widrow 

Onderzocht is of dit algoritme sneller werkt dan willekeurig gekozen beginwaarden. 
Allereerst is er een vergelijking gemaakt voor een (scalaire) functie, die met een 1-5-1 

netwerk getraind wordt. Uit figuur 5.17 blijkt dat de eerste methode inderdaad sneller 
werkt (per methode zijn er drie trainingen uitgevoerd). Na 10 iteraties is het verschil maar 
liefst een factor 103 . Opmerkelijk is dat voor de startsituatie van Nguyen en Widrow een 
veel groter conditiegetal optreedt. 

De methodes zijn ook vergeleken voor het Narendra systeem, dat met een 5-10-1 net
werk getraind wordt. Nu blijkt dat er geen significante verschillen meer optreden (zie 
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Figuur 5.16: Startsituatie volgens Nguyen-Widrow voor 2-4-1 netwerk: hoogtelijnen van de uit
gangen van de verborgen elementen 

figuur 5.18). Een verklaring hiervoor is dat het moeilijker is om de ingangsruimte (bij 
meerdere netwerkingangen) te verdelen over de elementen. De gevoeligheidsgebieden van 
de elementen worden groter gemaakt. Deze methode gaat daarom op de random methode 
lijken, waarin de elementen op vrijwel het hele gebied gevoelig zijn. Ook de verschillen in 
de conditiegetallen zijn niet meer significant. 

5.3.2 Schaling van ingangssignalen 

De methode van Nguyen en Widrow houdt rekening met de variantie en offset (gemiddelde) 
van de ingangssignalen. Als een van de ingangen bijvoorbeeld een grote variantie heeft, 
worden startwaarden van de bijbehorende gewichten klein gekozen. Een offset in de signalen 
wordt gecorrigeerd door de gewichten van het biaselement. Kleine ingangssignalen hebben 
zo evenveel invloed als grote signalen. 

Als de ingangssignalen een factor worden vergroot, worden de gewichten met dezelfde 
factor verkleind. Uit het backpropagation algoritme volgt dat de bijbehorende afgeleiden 
ook met deze factor worden verkleind. Een eerste orde training verloopt daarom gelijk. 
Voor een tweede orde training is <lit niet het geval. Het blijkt dat de resultaten aanzienlijk 
verbeterd kunnen worden door schaling. 

De offset heeft wel invloed bij het optimaliseren. In de beginsituatie wordt alleen het 
biasgewicht aangepast; andere afgeleiden veranderen echter mee. Het blijkt dat een offset 
( ongelijk aan nul) een nadelig effect op de training heeft. Het kan zelfs voorkomen dat 
gewichten zo groot worden, dat bij de berekening van de exponent van de sigmoidale 
functie "floating overflow" voorkomt. Daarom is het verstandig om de offset niet groter te 
laten worden dan de variatie van het ingangssignaal. 
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Vergelijking verschillende startgewichten lO·• Vergelijking verschillende startgewichten voor 5-10-1 netwerk 

-- Random 

-- Random - Nguyen-Widrow 
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iteratie iteratie 

Figuur 5.17: Training van een 1-5-1 netwerk Figuur 5.18: Training van een 5-10-1 netwerk 

5.3.3 Betekenis van de gewichten 

Wanneer er verschillende beginwaarden warden gekozen, zullen er aan het einde van de 
training bijna altijd verschillende gewichten gevonden warden. Door de symmetrieen in het 
netwerk zal dezelfde ingangs-uitgangsrelatie met verschillende gewichten kunnen warden 
gerealiseerd. Zo heeft een 1-5-1 NN i.h.a. al een 3840-voudige (!) symmetrie. 1 Daarnaast 
zal het minimum door de slechte convergentie niet gevonden warden. Daardoor kunnen er 
nog meer verschillende eindwaarden warden gevonden. De gewichten zelf hebben dus weinig 
betekenis; uiteindelijk is alleen de ingangs-uitgangsrelatie van het netwerk van belang. Een 
uitzondering bestaat voor niet-relevante ingangen. 

Tijdens optimalisatie kan het netwerk in (de buurt van) een lokaal minimum komen. 
Het is daarom verstandig om een netwerk meer clan een keer te trainen; het netwerk met 
de beste prestaties op de crossvalidatieset is het meest geschikt. 

5.4 Modelevaluatie 

Het niet-lineaire model van het Narendra systeem kan vergeleken warden met conventionele 
lineaire modellen. 

Allereerst kan het foutencriterium op de validatie- en crossvalidatieset warden verge
leken. De beste resultaten van drie trainingen zijn in tabel 5.5 aangegeven. 2 Neurale 
netwerken geven de beste resultaten omdat ze in staat zijn de niet-lineaire dynamica te 

1 Allereerst kunnen verborgen elementen onderling verwisseld worden; als er n verborgen elementen zijn, 
levert dit n! mogelijkheden. Daarnaast is de elementfunctie puntsymmetrisch; gevolg is dat gewichten van 
binnenkomende verbindingen van de verborgen elementen met min een kunnen worden vermenigvuldigd; 
dit kan door de gewichten uit de tweede laag volledig gecompenseerd worden. Dit levert 2n mogelijkheden. 
In totaal zijn er n! 2n mogelijkheden. 

2Merk op dat de fout van het prediktiemodel betrekking heeft op het prediktiegedrag en van het 
simulatiemodel op simulatiegedrag. 
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modelleren. 

modeltype autoval. crossval. 
lineair, prediktie 4.1 3 3.8 3 
niet-lineair, prediktie 0.11 3 0.22 3 
lineair, simulatie 4.1 3 3.2 3 
niet-lineair, simulatie 0.14 3 0.22 3 

Tabel 5.5: Vergelijking lineaire modellen en neurale netwerken 

De autocorrelaties van de prediktie- en simulatiefouten en de crosscorrelaties met de 
procesingangen blijven binnen de 95 3 betrouwbaarheidsintervallen voor zowel de lineaire 
als de niet-lineaire modellen. Deze technieken zullen weinig informatie over niet-lineair 
systeemgedrag geven. Stapresponsies laten echter wel de verschillen tussen lineaire en 
niet-lineaire modellen zien. Deze zijn aangegeven in figuren 5.19 tot en met 5.22. Op de 
ingang zijn de laatste vier stappen van figuur 5.2 gezet. 
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Figuur 5.19: Responsie lineair prediktiemodel Figuur 5.20: Responsie niet-lineair prediktie
model 
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Hoofdstuk 6 

Het thermisch hydraulisch 
proefproces 

De modelvorming met neurale netwerken wordt toegepast op een proefproces. 
Allereerst warden enkele deelprocessen gemodelleerd, waarbij gesimuleerde data 
van een wit model [Bou93] worden gebruikt. Daarna wordt het hele proces 
gemodelleerd aan de hand van experimentele data. De modelvorming vindt 
plaats zoals in het vorige hoofdstuk beschreven is (random data, schalen van 
data, Nguyen-Widrow startwaarden, Levenberg-Marquardt optimalisatie). De 
meeste netwerken zijn drie keer getraind; alleen de beste resultaten worden 
gegeven. De resultaten worden vergeleken met lineaire zwarte modellen, die 
m.b.v. de Matlab toolbox voor systeemidentificatie gevormd zijn. 

6.1 Opbouw 

Het thermisch hydraulisch proefproces (THP) is een opstelling in de proefhal van de vak
groep Systeem- en Regeltechniek. Deze opstelling wordt gebruikt om identificatiemetho
den en regelstrategieen te testen op een experimenteel proces. Omdat dit proces niet
lineariteiten bevat, ligt het voor de hand om de modelvorming met neurale netwerken op 
dit proces te testen. 

De opbouw van het THP is aangegeven in figuur 6.1, terwijl in figuur 6.2 de deelproces
sen zijn getekend. Hierin zijn gei'ntroduceerd temperaturen T, debieten F, stuurdrukken 
S, hoogten hen subindices k, w en o voor het koud- en warmwatercircuit en de omgeving. 
Verder worden in dit hoofdstuk gebruikt: tijd t, soortelijke warmte c en dichtheid p van 
het water, doorsnede A, warmte-overdrachtscoefficient ken omtrek P. Parameterwaarden 
kunnen in appendix D gevonden worden. 

Het THP bestaat uit een koud- en een warmwatercircuit, die geheel van elkaar geschei
den zijn. Aan het begin van het koudwatercircuit bevindt zich een klep, waarmee Fk kan 
warden ingesteld. Na een korte leiding komt de koudwaterstroom in een warmtewisselaar, 
waarin warmte wordt uitgewisseld met het warmwatercircuit. De warmtewisselaar staat 
hierbij in tegenstroom. Het koude water loopt vervolgens door een leiding (de lange leiding 
van 60 m is niet ingeschakeld). Hierna volgt een vat, waardoor het water naar een tweede 
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Figuur 6.1: Opbouw van het THP 

Het thermisch hydraulisch proefproces 43 

i :oc 
~--war_m_t_ew_is_se_ia_ar _ _Jj s 

1;,= 15C 

F - ----,-----=T_k ----~-- T 1 
k L Tw 

J t I T0 x-
leiding 

T1-
-------------T2 

Fk 

u 

Figuur 6.2: Deelprocessen 

vat stroomt. De koudwaterstroom verlaat het THP via de buis onder het tweede vat. 
In het warmwatercircuit stroomt het warme water via een klep naar de warmtewisselaar. 

Het retourwater stroomt terug naar een reservoir. 

6.2 De warmtewisselaar 

In deze paragraaf zal de warmtewisselaar worden gemodelleerd met data van het witte 
model. Eerst zal de warmtewisselaar worden besproken. 

De warmtewisselaar wordt in het model beschreven met twee gekoppelde niet-lineaire 
partiele differentiaalvergelijkingen met gescheiden randvoorwaarden. Deze vergelijkingen 
volgen uit de warmtebalans van een elementje van het koud- of warmwatercircuit. Voor de 
afieiding wordt naar [Bou93] verwezen. 

A oTk(t,x) D (t) oTk(t,x) k n (rp (t ) rri (t )) CkPk k at = -CkPkI'k ox + wk.lwk .Lw ,x - .lk ,x 

CwPwAw oT,{N'x) = +cwpwFw(t) 8T8~'x) - kwkPwk(Tw(t, x) - Tk(t, x)) - kwoPwo(Tw(t, x) - To) 
(6.1) 

Hierin is x de plaats in de warmtewisselaar, die van 0 tot L loopt. 
Gegeven zijn de randvoorwaarden n(t, x = 0) en Tw(t, x = L) en de beginvoorwaarden 

Tk(t = 0, x) en Tw(t = 0, x). 

Modelvorming De belangrijkste niet-lineariteit in het model van de warmtewisselaar 
is de coefficient van de dispersieterm ~~; deze is afhankelijk van Fk en Fw. Niet-lineair 
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gedrag ontstaat bij varierende debieten. Daarnaast is ook kwk afbankelijk van Fk en Fw 1 . 

De warmtewisselaar is een verdeeld systeem; de orde van het systeem is daarom on
eindig. Er wordt een benadering gemaakt met een model van een eindige orde. Lineaire 
technieken (zie hoofdstuk 5.2.2) wijzen op een eerste of tweede orde model. 

Met het simulatieprogramma is een (ruisvrije) dataset gemaakt, waarbij een sampletijd 
van 10 s gebruikt is. Fk en Fw nemen random waarden in tussen 0.5e-5 en 4.5e-5 m3 /s (18 
resp. 162 l/uur). Er zijn 2000 samples gebruikt voor de parameterschatting en 500 voor 
de crossvalidatieset. De modellen voorspellen en simuleren T1 ( k + 1), zie figuur 6.3. 

L ~ (k-p) 
F k(k) ~ (k-6) 

Fw (k) warmte T1 (k-5) Leiding 
wisselaar T1 (k+1) T2 (k) 

T1 (k) T1 (k-6) 

T1 (k-7) 

Figuur 6.3: Een eerste orde model Figuur 6.4: Model voor leiding 

Resultaten van verschillende netwerken zijn tabel 6.1 weergegeven, waarbij twee keer 
getraind is. Het blijkt dat niet-lineaire modellen aanzienlijk beter presteren dan lineaire 
modellen. Merkwaardig is dat de fout van het lineaire simulatiemodel lager ligt dan het 
lineaire prediktiemodel. Mogelijke oorzaak is dat het simulatiemodel meer parameters 
bevat 2 • De oorzaak van de lagere fout van het niet-lineaire simulatiemodel is niet duidelijk. 

type or de netwerk netwerk lineair 
autov. crossv. autov. crossv. 

Pred. 1 3-10-1 3.4 % 3.8 % 14.5 % 14.0 % 
Pred. 2 6-15-1 1.1 % 1.4 % 12.7 % 12.7 % 
Sim. 1 3-10-1 2.7 % 3.1 % 13.1 % 13.7 % 

Tabel 6.1: Prediktie- en simulatiemodellen van de warmtewisselaar 

De twee trainingen ( ook van recurrent netwerken) geven vrijwel dezelfde resultaten; 
uiteraard zijn de gewichten wel verschillend. 

De fout van een 3-10-1 netwerk daalt niet meer significant na 15 iteraties. Grotere 
netwerken en vooral recurrent netwerken hebben meer iteraties nodig voordat de fout niet 
significant afneemt. 

1 kwk = 2kwkO ( .E.i,,__ 0.8 ..&..._ 0.8 )/( .E.i,,__ 0.8 + ..&..._ 0.8) 
Fko Fwo Fko F,.o 2Lineair prediktiemodel: A(z-1 )y(k) = B1 (z-1 )Fk(k) + B2(z-1 )Fw(k) 

Lineair simulatiemodel: y(k) = ~:/:=~\Fk(k) + ~~/:=~~Fw(k) 
A en B zijn hierbij polynomen in de eenheidsvertrager z-1 (vergelijkbaar met een tapped delay line) 
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De training van een 3-10-1 netwerk (met 2000 samples) kost 45 minuten CPU-time op 
een VAXstation 3100, waarbij 50 iteraties zijn uitgevoerd. Voor een 9-15-1 netwerk is 5 
uur CPU-time gebruikt. Lineaire modellen vergen enige seconden. 

Aanvankelijke resultaten met een sampletijd van 1 s gaven slechte resultaten: netwerken 
waren niet veel beter clan lineaire modellen. Bij het trainen van simulatiemodellen trad 
daarnaast regelmatig een floating overflow op; waarschijnlijk wordt dit door de sterke 
afbankelijkheid van vorige modeluitgangen veroorzaakt. 

Stapresponsies van het netwerk en de warmtewisselaar worden in figuren 6.5 t/m 6. 7 
vergeleken. Figuur 6.5 geeft vier responsies vanuit dezelfde startsituatie. Het is duidelijk 
te zien dat het systeem bij kleinere debieten trager reageert; dit niet-lineaire gedrag wordt 
door het netwerk goed beschreven. Ook is de modellering van de niet-lineaire statica 
zichtbaar. In figuur 6.6 zijn dezelfde stappen op Fk en Fw gezet. Beide modellen hebben 
grote afwijkingen in statisch en dynamisch gedrag. De afzonderlijke responsies op de 
stappen heffen elkaar voor een groot deel op (vergelijk met figuur 6.5); een kleine fout 
in het model veroorzaakt zo een grote afwijking. In figuur 6. 7 zijn responsies getekend, 
waarbij de twee responsies elkaar minder opheffen. Deze resultaten zien er clan ook beter 
uit voor neurale netwerken. 

::i 
-~ 
0 

§ 
" :::: 
c:i. 
E 
0 o;, 
c 

" ~ 
:; 

75
stapresponsies warmtewisselaar (-)en niet-lin. simulatiemodel (--) 

Fw=5.5 e-5 m3/s 
70 

65 
Fk=0.5_ ... ····· 

60 Fk_7.l.5. .... -·-· 

55 

Fk=2.5 
50 

45 Fk=3.5 

40 f!<.7.4,5 ................................ . 

351 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 

sample 

Figuur 6.5: Stapresponsies op Fk 

Correlaties van de prediktiefout van het tweede orde model met Fk en Fw duiden op een 
proces met een hogere orde. Voor het lineaire model is deze aanwijzing zwakker, doordat 
het foutsignaal veel groter is. Met een derde orde niet-lineair prediktiemodel wordt de 
fout nog 45 % teruggebracht. Merk op dat bij het lineaire prediktiemodel de fout weinig 
afneemt (tabel 6.1). 
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6.3 De leiding 

In de leiding vindt een looptijd, menging en afkoeling plaats. Alle effecten spelen een 
belangrijke rol. In deze paragraaf zal alleen de looptijd warden beschouwd. Hierbij wordt 
de leiding als een propstroming gemodelleerd: 

m 

m 
(6.2) metm: mm 

p=l 

met V het volume van de leiding en ts de sampletijd. Niet-lineariteiten ontstaan door 
de debietafhankelijke looptijd. 

Modelvorming De ingangen warden random gevarieeerd; T1 tussen 39 en 41 °c en Fk 
tussen 2.5e-5 en 7.5e-5 m3 /s (deze debieten zijn gekozen om de variatie in de looptijd 
beperkt te houden). Bij een sampletijd van 5 s kan de looptijd varieren tussen 4 en 12 
samples (zie figuur 6.8). 

De structuur van het netwerk (en het lineaire model) is in figuur 6.4 aangegeven. De 
eerste ingang geeft de som van de laatste vijf debieten, waarmee het aantal netwerkingan
gen wordt beperkt. Met deze informatie kunnen looptijden van 5, 6 en 7 samples voorspeld 
warden. Bij de training van het neurale netwerk warden 1000 samples gebruikt; de cross
validatieset bestaat uit 500 samples. De resultaten zijn in tabel 6.2 weergegeven. Hierbij 
is ook de minimaal mogelijke fout aangegeven, wanneer looptijden van 5, 6, en 7 samples 
exact warden voorspeld. De niet-lineaire modellen halen een lage fout. 

Figuur 6.9 laat de prestatie van het netwerk zien bij een langzaam toenemend debiet. 
De ingangstemperaturen van 5, 6 en 7 samples terug warden vastgezet. De uitgangstem
peratuur van het systeem springt daarom van Tk_ 7 ( 40.5 °C) via Tk_6 ( 40 °C) naar Tk_ 5 

(39.5 °C). Het netwerk geeft echter een ander gedrag. Oorzaak is dat hoge en lage debieten, 
over 5 samples gesommeerd, nauwelijks aanwezig zijn in de dataset. Deze samples zouden 
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netwerk netwerk lineair Minimale 
autov. crossv. autov. crossv. fout 

5-10-1 12.3 % 12.0 % 62 % 63 % 11.0 % 

Tabel 6.2: Modellen van de propstroming 
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zwaarder mee kunnen worden gewogen. De oorzaak van de piek bij debiet 4.3e-5 m3 /s is 
niet duidelijk. Lineaire modellen geven in figuur 6.9 een vrijwel horizontale lijn: er is geen 
debieta±bankelijke looptijd in <lit model aanwezig. 

De netwerktraining is extreem gevoelig voor schaling van de variantie van netwerkin
gangen. In aanvankelijke optimalisaties zonder schaling waren modelfouten drie maal zo 
hoog. Dit is opmerkelijk, omdat de variantie wordt gecompenseerd in de beginschatting 
van de gewichten. Resultaten van lineaire modellen zijn ona±bankelijk van schaling. 

6.4 Het vat 

Het vat wordt in het model beschreven met twee gewone differentiaalvergelijkingen en een 
statische vergelijking: 

A dh(t) 
v dt = F1(t) - Fu(t) (6.3) 
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met Ku de uitstroomcoefficient, g de zwaartekrachtversnelling; index v staat voor het 
vat. 

Deze vergelijkingen volgen uit de warmtebalans en de energiebalans. In beide verge
lijkingen komen niet-lineariteiten voor: Fu is een functie van de wortel van h en in de 
warmtebalans komen produkten voor van in- en uitgangen van het vat. 

Modelvorming Voor de modelvorming is Fk random gevarieerd tussen 0.5e-5 en 4.5e-5 
m3 /s en T3 tussen 37 en 43 °c. Data zijn verkregen met het witte model, waarbij een 
sampletijd van 10 sis gebruikt (vergelijk met de gemiddelde verblijftijd van 22 s) . Er zijn 
400 samples voor de identificatie gebruikt en 90 voor de crossvalidatie. 

• h(k+1) 

T2 (k) 

Fk (k) 

h(k) 

T
3 

(k) 

Temperatuur 

vat 
T (k+1) 
3 

Figuur 6.10: Model voor hoogte Figuur 6.11: Model voor temperatuur 

Allereerst zijn modellen gemaakt, die de waterhoogte in het vat voorspellen en simule
ren, zie figuur 6.10. Resultaten zijn in tabel 6.3 weergegeven. 

type netwerk netwerk lineair 
autov. crossv. autov. crossv. 

Pred. 2-5-1 0.0097 % 0.011 % 0.034 % 0.044 % 
Sim. 2-5-1 0.044 % 0.082 % 0.20 % 0.31 % 

Tabel 6.3: Modellen voor h 

Bij het trainen zijn de netwerkingangen niet geschaald voor de variantie; de fout neemt 
hierdoor in het begin langzamer af. 

Met het lineaire model kunnen al goede resultaten worden gehaald. Het niet-lineaire 
model kan deze prestaties nog verder verbeteren. In figuur 6.12 is de statica van het 
niet-lineaire simulatiemodel vergeleken met het systeem. In de trainingsdataset varieert h 
tussen 3 en 14 cm; op dit interval komt het model goed overeen met het vat. Buiten dit 
interval moet het model extrapoleren. 

Vervolgens zijn modellen gemaakt voor T3 , zie figuur 6.11. Bij het simulatiemodel is 
alleen T3 teruggekoppeld naar de netwerkingang. Het prediktiemodel is eenmaal getraind 
en het simulatiemodel driemaal. De resultaten zijn in tabel 6.4 weergegeven. Neurale 
netwerken geven aanzienlijk betere resultaten dan lineaire modellen. 

In figuur 6.14 zijn impulsresponsies getekend bij verschillende Fk. Fk bei:nvloedt h en 
daarmee de tijdconstante van het vat. Bij kleine debieten neemt T3 sneller af; na de impuls 
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type netwerk netwerk lineair 
autov. crossv. autov. crossv. 

Pred. 4-6-1 0.48 % 0.57 % 8.6 % 9.3 % 
Sim. 4-6-1 0.49 % 1.0 % 13 % 16 % 

Tabel 6.4: Modellen voor T3 

is T3 hoger omdat de warmtecapaciteit van het vat kleiner is. Het oppervlak onder de curve 
blijft gelijk t.g.v. warmtebehoud (m.u.v. geleiding naar de omgeving). Uit de figuur blijkt 
dat het netwerk deze niet-lineaire dynamica beschrijft. 

6.5 Het thermisch hydraulisch proefproces 

De modellering van het thermisch hydraulisch proefproces wordt uitgevoerd met experi
mentele data, in tegenstelling tot modellen in vorige paragrafen. Omdat het witte model 
van <lit proces niet volledig is (o.a. kleppen ontbreken) en niet gevalideerd is, worden er 
geen vergelijkingen met resultaten uit vorige paragrafen gemaakt. 

Voor de aansturing en data acquisitie van het proces is gebruik gemaakt van het software 
pakkct Primacs. In [Bre93] is een beknopte handleiding opgenomen voor het uitvoeren van 
cxperimentcn. 

Er zijn random testsignalen gezet op de ingangen Sk en Sw van het proces. Met deze 
digitale waarden worden, via de stuurdrukken van de kleppen, Fk en Fw aangestuurd. Beide 
signalen worden gevarieerd tussen 5 en 20, wat ongeveer overeenkomt met debieten tussen 
30 en 250 l/uur in het koudwatercircuit, en tussen 70 en 550 l/uur in het warmwatercircuit 
(zie ijkgrafieken in [San92]). Als sampletijd is 10 s genomen. Na de inschakelverschijnselen 
zijn er ruim 600 samples beschikbaar; 500 zullen voor modelvorming worden gebruikt en 
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90 voor de crossvalidatie. 
Gemeten warden o.a. temperaturen op verschillende plaatsen en waterhoogten in de 

vaten. Trends, aanwezig op T2 en T3 , zijn met een hoogdoorlaatfilter verwijderd. 

Modellen Er zijn modellen gemaakt, die T1 , T2 en T3 voorspellen. Hierbij zijn Sk en Sw 
de ingangen van de modellen. Voor T3 zijn looptijden en ordes gevarieerd; bij looptijd 7 
en modelorde 3 wordt de kleinste fout op de crossvalidatieset gehaald. In tabel 6.5 zijn de 
resultaten gegeven. 

model type or de netwerk netwerk lineair 
looptijd autov. crossv. autov. crossv. 

T1 Pred 2 0 6-5-1 2.0 % 2.3 % 23 % 15 % 
T1 Sim 2 0 6-5-1 2.3 % 4.0 % 23 % 16 % 
T2 Pred 3 1 9-5-1 9.4 % 9.4 % 22 % 15 % 
T2 Sim 3 1 9-5-1 12 % 14 % 25 % 19 % 
T3 Pred 3 7 9-5-1 2.4 % 2.5 % 3.6 % 2.4 % 
T3 Sim 3 7 9-5-1 8.2 % 17 % 22 % 24 % 

Tabel 6.5: Modellen van het THP 

Niet-lineaire modellen behalen betere resultaten dan lineaire modellen. Voor T3 warden 
de verschillen klein. Opvallend is dat niet-lineaire simulatiemodellen slechte resultaten 
halen. Mogelijk heeft dit te maken met het spectrum van T3 : de autocorrelatie komt pas 
na verschuiving van 10 samples in de betrouwbaarheidsmarges (zie ook paragraaf 6.2; bij 
een hoge samplefrequentie warden hier slechte resultaten gehaald). 

Niet-lineariteiten in het model voor T1 blijken uit stapresponsies op Fw (figuur 6.14). 
Bij hoge stuurdrukken stijgt de temperatuur minder snel. Naast het gedrag van de warm
tewisselaar kan verzadiging in de klepkarakteristiek meespelen. 

Voor T2 is het statisch gedrag in figuur 6.15 aangegeven (het lineaire model geeft in 
deze grafiek een rechte lijn). Fk en Fw stijgen hierbij langzaam. Opvallend is dat voor hoge 
stuurdrukken T2 weer stijgt. Mogelijke oorzaak is dat bij grote debieten de afkoeling in de 
leiding kleiner wordt door de kortere looptijd. 
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Hoofdstuk 7 

Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

In dit afstudeeronderzoek is de toepassing onderzocht van neurale netwerken voor de identi
ficatie van niet-lineaire dynamische systemen. Neurale netwerken kunnen worden gebruikt 
zonder enige kennis van de niet-lineariteiten in het proces. 

Er is voor een NARMA modelstructuur gekozen. Hierin wordt een backpropagation net
werk met een verborgen laag gebruikt. Er kunnen prediktie- en simulatiemodellen worden 
onderscheiden. Een simulatiemodel leidt tot een recurrent netwerk, dat in <lit onderzoek 
met dynamic backpropagation getraind wordt. Doordat de elementfuncties begrensd zijn, 
is het simulatiemodel na training stabiel (begrensde uitgangssignalen). 

De optimalisatiemethoden zijn geanalyseerd aan de hand van een functie, die exact 
door een netwerk kan worden voorgesteld. 

• Convergentie: Tijdens de training bereiken eerste en tweede orde optimalisatiemetho
den geen (lokaal) minimum. Oorzaak is de slechte conditionering van het optimali
satieprobleem in combinatie met de niet-lineaire parametrisatie van het netwerk. De 
gevonden gewichten nemen daardoor bij verschillende startgewichten andere waarden 
aan (die niet door symmetrie met elkaar overeenkomen) . 

• Optimalisatiemethode: Een gevolg van de convergentieproblemen is dat de opti
malisatiemethoden verschillende waarden voor het foutcriterium vinden. Voor het 
testprobleem blijkt Levenberg-Marquardt de beste resultaten te geven t.o.v. eerste 
en tweede orde methoden. De methode blijkt ook efficient te zijn (klein aantal be
rekeningen). Bij grotere netwerken en datasets loopt het aantal berekeningen van 
Levenberg-Marquardt echter snel op. De geconjugeerde gradient methode wordt dan 
efficienter. 

De modelvorming is vanuit het N arendra systeem en de CSTR onderzocht. 

• Testsignalen: Bij identificatie met neurale netwerken moeten de testsignalen verschil
lende amplituden bevatten, zelfs bij lineaire systemen. Bepalend voor de geldigheid 
van het model is de verdeling van in- en uitgangssignalen, die bij schatting van het 
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model gebruikt zijn. In <lit verband kunnen random testsignalen een model geven, 
dat voor de statica niet op het hele ingangsbereik van de trainingsset geldig is: bij 
random testsignalen is het bereik van het uitgangssignaal nl. meestal beperkt. 

• Modelorde: Het vooraf bepalen van de modelorde met lineaire technieken moet met 
voorzichtigheid worden uitgevoerd, omdat alleen de lineaire (component van de) dy
namica wordt aangegeven. 

• Aantal verborgen elementen: Na training van een netwerk treden vaak eigenwaarden 
(van de Hessiaan) op, die kleiner zijn dan de regularisatiefactor. Het netwerk bevat 
daarom, in ieder geval lokaal, overbodige vrijheidsgraden. Bij kleine netwerken voor 
de CSTR en het Narendra systeem, kunnen geregulariseerde eigenwaarden uitblijven. 
Deze netwerken blijken al een goede beschrijving van het proces te geven. Het verband 
tussen geregulariseerde eigenwaarden en het aantal te gebruiken verborgen elementen 
staat echter niet vast. 

• Schaling: Het schalen van de netwerkingangen in het bereik [-1,1] kan de optimalisa
tieresultaten van Levenberg-Marquardt sterk verbeteren, zelfs als de begingewichten 
afgestemd zijn op het bereik van de netwerkingangen (zoals bij Nguyen-Widrow). 

Als toepassing is het thermisch hydraulisch proefproces gemodelleerd. 

• Gesimuleerde data: De modellen van de deelprocessen, waarbij gesimuleerde data 
zijn gebruikt, geven goede resultaten voor zowel prediktie- als simulatiemodellen. 
Het vermogen van het foutsignaal op de crossvalidatieset is een factor 4 a 16 kleiner 
in vergelijking met lineaire modellen. Neurale netwerken beschrijven niet-lineaire 
statica en niet-lineaire dynamica, zoals variabele tijdconstanten. 

• Experimentele data: De modelvorming van het THP met experimentele data geeft 
goede resultaten. In vergelijking met lineaire modellen wordt een winst tot 85 % 
gehaald op het vermogen van de fout. 

7.2 Aanbevelingen 

• In <lit verslag is voor modellering met backpropagation netwerken gekozen. Een 
andere mogelijkheid is modellering met radial basis function netwerken (zie hoofd
stuk 2). Een belangrijk voordeel van <lit netwerk is de lineaire parametrisatie. Hier
door kunnen de gewichten eenvoudig bepaald worden. Bovendien zijn de gewichten 
gemakkelijker te interpreteren, doordat de verborgen elementen actief zijn op afzon
derlijke gebieden. 

• Als er eenmaal niet-lineaire modellen gevormd zijn, kunnen deze in regelaars van het 
proces gebruikt worden [Hun92]. Hier zullen twee mogelijkheden van Model Based 
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Control gegeven warden: Internal Model Control (IMC; figuur 7.1) en Model Predic
tive Control (MPC; figuur 7.2). In deze regelaars is het model expliciet opgenomen. 
Omdat de bewerkingen in neurale netwerken eenvoudig en beperkt zijn, is het model 
zeer geschikt voor on-line gebruik. 

y 
filter regelaar proces proces 

model 

Figuur 7.1: Internal Model Control Figuur 7.2: Model Predictive Control 

Bij IMC wordt behalve een model ook een regelaar gebruikt. Deze regelaar kan bv. 
zo gekozen warden dat de statische overdracht van regelaar en proces een wordt. 
Modelfouten en procesverstoringen warden teruggekoppeld. Het filter zorgt voor de 
robuustheid van de regeling. In [Nah92] wordt het gebruik van neurale netwerken in 
deze regelaar besproken. 

MPC gebruikt het model om het proces te simuleren. In het criterium J zijn zowel 
het volggedrag over een bepaald tijdsinterval (prestaties) als (veranderingen van) de 
regelakties over de "control horizon" opgenomen (kosten). Na de control horizon 
warden de regelakties constant gehouden. Formule 7.1 geeft het criterium J, dat per 
tijdstap on-line geminimaliseerd wordt. Per sample warden alleen uk+l ge'implemen
teerd. 

N2 Nu 

min J = L (Yk+i - rk+i)
2 + µ L( uk+j - uk+j- 1)

2 

Uk+j i=N1 j=l 
(7.1) 

Hierin zijn Yk+i gesimuleerde uitgangen van het model; factor µ wordt bepaald door 
een afweging van kosten en baten. 

Een belangrijk voordeel van de regelaar is dat er beperkingen en niet-lineariteiten 
van het model warden meegenomen. In [Wil91] wordt een toepassing uitgewerkt, 
waarin als model een neuraal netwerk is gebruikt. 
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Appendix A 

Programmatuur 

De programma's zijn ge:implementeerd in Matlab, waarbij uitgegaan is van de Matlab 
Toolbox voor Neurale netwerken [Mat92]. Deze Toolbox is gaandeweg uitgebreid met o.a. 
tweede orde optimalisatiemethoden en dynamic backpropagation voor recurrent netwerken. 

De Toolbox is opgebouwd uit M-files; omdat Matlab langzaam is voor iteratieve bereke
ningen, is een <leel ge:implementeerd in MEX-files. Deze files bevatten Fortran subroutines. 
Met een Gateway-routine wordt een M-file aan een MEX-file gekoppeld [Mat89]. In de 
Gateway-routines worden ook enkele variabele arrays gedeclareerd, die in de Fortran sub
routines gebruikt worden. 

In het onderstaande overzicht staan de gebruikte programma's vermeld. Alleen hoofd
programma's zijn opgenomen. lnformatie over het gebruik van de programma's is on-line 
beschikbaar door in Matlab het commando help en de naam van het programma in te 
typen. Hieronder is als voorbeeld de tekst opgenomen, die bij het programma traintgv 
verschijnt. 

TRAINTGV Trains a backpropagation-network of 1 hidden layer 
using Levenberg-Marquardt optimization (Fletcher-variant) 
Implemented in a fast MEXD-file. 
RESTRICTIONS: one outputelement, 

function hidden element: 'logsig' 
function output element: 'purelin' 

[NW1,N81,NW2,N82,TE,TR] = traintgv(IN,UIT,TP,INCV,UITCV,Wl,81,W2,82) 
or: [NW1,N81,NW2,N82,TE,TR] = TRAINTGV(IN,UIT,TP,INCV,UITCV) 
or: [NW1,N81,NW2,N82,TE,TR] = TRAINTGV(IN,UIT,TP) 
or: [NW1,N81,NW2,N82,TE,TR] = TRAINTGV(IN,UIT,TP,W1,81,W2,82) 

IN - RxQ matrix of input vectors. 
UIT - SlxQ matrix of output vectors (target). 
TP - row vector of 6 training parameters: 

startvalue regularization, maximum evaluations and the 
number of input-, hidden en outputelements 

Optional: 
INCV - RxQ matrix of input vectors for crossvalidation. 
UITCV - SlxQ matrix of output vectors for crossvalidation. 

Optional: 
Wl - Initial SlxR weight matrix. 
81 - Initial Slxl bias vector. 
W2 - Initial S2xS1 weight matrix. 
82 - Initial S2x1 bias vector. 
Else: Initial weights by Nguyen-Widrow (W,W8) and random (V,V8) 
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Returns: 
NWl, NW2 - new weight matrices. 
NBl, NB2 - new bias vectors. 
TE - Nr. of iterations 
TR - training record containing: 

error autovalidation, quadraticness, 
steepest-descent-rate and error crossvalidation 

Overzicht van de programma's 

Training van feedforward netwerken 
steepest-descent 
steepest-descent met variabele stap 
steepest-descent met impuls 
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trainbp 
trainbpa 
trainbpm 
trainbpx 
traincon1 

trainlev1 

trainmod1 

traintgv1 

steepest-descent met impuls en variabele stap 
geconjugeerde gradient 
Leven berg-Marquardt 
Modified Newton 
Levenberg-Marquardt (MEX versie) 

Training van recurrent netwer ken 1 

trainrl Levenberg-Marquardt 
trainrec Levenberg-Marquardt (MEX versie) 

Elementfuncties 
Naam Functie 
logsig l 

l+exp(-x) 

purelin x 
Geschaalde elementfuncties1 

logsig2 '.l -1 
l+exp(-x) 

logsig3 1 -05 l+exp(-x) · 

logsiglO 0.1 
l+exp(-x) 

logsigl 10 
l+exp~ -x) 

loglOsig l+exp(-0.lx) 

loglsig 

rands 
nwlog 

1 
l+exp(-lOx) 

Startwaarden 
Random beginwaarden 
Nguyen-Widrow 
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Testsignalen 
prbs PRBS signaal 
random random signaal 

Analyse netwerk1 

net Netwerkuitgangen 
rneval Uitgangen van recurrent net 
hessian Hessiaan van foutcriterium 

Analyse signalen 
corinuit2 Correlaties van signalen 
histog1 Histogram 

1 2 

1 toegevoegd aan de oorspronkelijke toolbox 
2 afgeleid van de M-file pe uit de Matlab toolbox voor systeemidentificatie 



Appendix B 

Convergentie optimalisatiemethoden 

In hoofdstuk 4 zijn een aantal optimalisatiemethoden besproken. Geen van de methoden 
convergeert naar een minimum bij het trainen van een neuraal netwerk. Onder normale 
omstandigheden zal er lineair of kwadratisch convergentiegedrag optreden [Gil81]. Bij 
lineaire convergentie zal de fout in de parameter () een constante factor f afnemen: 

1. fl_k+l - B..o f 
Im = 

k---->oo fl_k - fl_o 
(B.1) 

fl_0 is de parameter in het minimum, fl_k is de parameter die na k iteraties gevonden is. 
Bij kwadratische convergentie zal de fout in de parameters kwadratisch afnemen: 

1. fl_k+l - B..o f Im = 
k---->oo (~ - fl_o)2 

(B.2) 

Bij kwadratische convergentie wordt het minimum daarom snel gevonden. 
De convergentie treedt opals het criterium (ongeveer) kwadratisch verloopt in de pa

rameters, zoals in de buurt van een minimum. Bij training met neurale netwerken wordt 
dit gebied niet bereikt. 

Lineaire en kwadratische convergentie kunnen gei1lustreerd worden met netwerken zon
der verborgen laag. In dit geval is er een lineaire parametrisatie, zodat het criterium 
kwadratisch is in de parameters. Hierdoor treedt lineaire of kwadratische convergentie op. 

In figuur B.1 is de training van een lineair netwerk met steepest descent aangegeven. 
Het criterium neemt per iteratie een constante factor af. 

In figuur B.2 is met Levenberg-Marquardt getraind. Deze methode convergeert hierbij 
kwadratisch als de regularisatieparameter nul is. Omdat de optimalisatie goed verloopt, 
wordt pin iteratie vijf op nul gezet (figuur B.3). Op dit moment neemt de fout kwadratisch 
af van 10-8 via 10-15 naar 10-33 . 
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Optimalisatie lineair netwerk met steepest-descent 
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Figuur B.1: Lineaire convergentie Figuur B.2: Kwadratische convergentie 
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Figuur B.3: Verloop van de regularisatiefactor 



Appendix C 

Modellering van de CSTR 

De CSTR 

In deze appendix zal de modellering van een Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) 
worden besproken. Dit ideaal gemengde vat heeft een vast volume V van 1.0 m3 . Een 
schema van dit proces wordt gegeven in figuur C.l. 

v 
l 

H PO - <E----7 H P02 . 
2 4 4 

H 0 • <E-----7 ~O <E-----7 OH-
3 

Na OH 

Figuur C.l: Schema van de CSTR 

In de eerste waterstroom (debiet Fz) is 0.2 mol/l H3P04 opgelost (genoteerd als Cz)· 
In de tweede stroom (debiet Fb) is 0.15 mol/1 NaOH opgelost (genoteerd als Cb)· Concen
traties in het vat zullen met rechte haken worden aangegeven. 

Binnen het vat spelen een aantal zuur-base evenwichten een rol: 
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Ki [H3P04] = [H30+] [H2P04] 

K2 [H2P04] = [H30+] [H Po/-] 

K3 [HPO~-] = [H30+] [Po~-] 
(C.1) 

Kw = [H30+J [oH-J 

De K's zijn zuurconstanten; K 1 =7.5e-3 mol/1, K2=6.23e-8 mol/1, K3=2.2e-13 mol/1 en 
Kw=l.Oe-14 mol2 /12. 

Verder volgt uit electro-neutraliteit: 

[OH-]+ [H2P04] + 2[H PO~-] + 3[Po~-] = [H30+] +[Na+] (C.2) 

De twee dynamische vergelijkingen volgen uit de massabalansen voor de twee compo
nenten: 

Fu= Fz + Fb 

Tenslotte is de pH gedefinieerd als: 

Modellering 

(C.3) 

(C.4) 

(C.5) 

(C.6) 

Het model is ge'implementeerd in SPEEDUP. Hiermee zijn simulaties uitgevoerd, met ran
dom varierende Fz en Fb tussen 0.1 en 0.9 m3 /s. Als sampletijd is 0.25 s genomen (vgl. 
met de gemiddelde verblijftijd in het vat: 1.0 s). Er zijn 1000 samples voor de schatting 
gebruikt en 1000 voor de crossvalidatie. 

De modelstructuur is in fig C.2 afgebeeld. Omdat het systeem door twee eerste orde 
differentiaalvergelijkingen beschreven wordt, zijn er twee toestanden nodig: naast de pH 
is er gekozen voor [Na+]. 

Het modellen voorspellen en simuleren de pH in het vat. Bij simulatie wordt alleen de 
pH teruggekoppeld naar de netwerkingang. Voor het simuleren [Na+] kan eventueel een 
apart simulatiemodel gemaakt worden. 
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F ~P04 -

F NaOH 

[Na+] 

pH 

NN 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 
L __________ J 

pH (k+1) 

Figuur C.2: Model voor de CSTR 

Resultaten zijn in tabel C opgenomen. Neurale netwerken halen goede resultaten. 

type netwerk netwerk lineair 
crossv. crossv. 

Pred. 4-10-1 1.0 % 5.5 % 
Sim. 4-10-1 1.3 % 8.9 % 

In figuur C.3 is de statica van het niet-lineare simulatiemodel vergeleken met het sys
teemgedrag door de debieten langzaam te veranderen. Hierbij loopt Fb van 0.9 m3 /s naar 
0.1 m3 /s en Fz van 0.1 m3 /s naar 0.9 m3 /s. Het model komt goed overeen met het systeem. 

Aantal samples Er zijn modellen gemaakt met kleinere autovalidatiesets. Resultaten 
zijn in figuur C.4 aangegeven (vergelijk met figuur 5.7 voor het Narendra systeem). 

Aantal verborgen elementen Er zijn 10 verborgen elementen gebruikt. Uit figuur C.5 
blijkt dat er al met 3 verborgen elementen (18 gewichten) vergelijkbare resultaten kunnen 
warden gehaald. In figuur C.6 is het aantal geregulariseerde parameters aangegeven. Dit 
aantal loopt na 4 verborgen elementen op (vergelijk met figuur 5.13). 
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Appendix D 

Parameters van het THP 

Hieronder is de vragenpagina weergegeven van het Fortran programma THP. De parameters 
komen ( ongeveer) overeen met de grootheden van het experimentele proces. Meer gegevens 
zijn in [Bou93] opgenomen. 

In de simulaties zijn de parameters van de warmtewisselaar en van het eerste vat ge
bruikt. Simulaties zijn met de programma's HEX3 en VESSEL uitgevoerd. 

THP Simulationvrs. 1.0 

---------- General Parameters -----------------------
Number of time steps 2000 Sample time 
Nr.simulations/sample 2 Temp. surroundings 

[s]: 10.0 
[C]: 20. 0 

---------- Parameters Heat Exchanger --------------------
Nr. simulations/ sample 1 
Number of space steps 20 Size of the Hex. [m]: 0.514 
Cross section cold [m2]: 0.643E-03 Cross section hot [m2]: 0.150E-02 
Perim. hot-cold [m]: 1.14 Perim. hot-surr. [m]: 0.189 
Heat exc. h-cold [W/m2.K]: 300. Heat exc. h-surr. [W/m2.K]: 50.0 
Setpoint cold flow [m3/s]: 0.576E-04 Setpoint hot flow [m3/s]: 0.565E-04 

---------- Parameters Pipe One --------------------
Nr.simulations/sample 1 Number of vessels 
Length of the pipe [m] : 1.00 Cross section [m2]: 0.133E-03 
Perimeter [m]: 0.471E-01 Heat ex.c.h-cold [W/m2. K] : 50.0 

---------- Parameters Pipe Two --------------------
Nr.simulations/sample 1 Number of vessels 10 
Length of the pipe [m]: 5.00 Cross section [m2]: 0.284E-03 
Perimeter (m]: 0.597E-01 Heat ex.c.h-cold [W/m2 .K]: 10.0 

---------- Parameters Vessel One --------------------
Cross section [m2]: 0.636E-03 
Perimeter [m]: 0.283 Heat ex.ch.c. [W/m2.K]: 50.0 
Flow coefficient [m2]: 0.272E-04 Correction height [m]: O.OOOE+OO 

O.lOOE-04 Tolerance 
Initial height [m]: 0.200 Initial temp. vessel [C]: 44.0 

---------- Parameters Vessel Two --------------------
Cross section [m2]: 0.242E-01 
Perimeter [m]: 0.551 Heat ex.ch.c. [W/m2.K]: 50.0 
Flow coefficient [m2]: 0.272E-04 Correction height [m] : 0. OOOE+OO 

O.lOOE-04 Tolerance 
Initial height [m]: 0.200 Initial temp. vessel [C]: 44.0 
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Symbolenlijst 

A 
c 
E 
e 
F 
G 

doorsnede ( oppervlak) 
soortelijke warmte 
foutcriterium 
ruis of modelfout 
debiet 
Hessiaan 

fl 
h 

gradient van criterium naar gewichten 
hoogte 

J 
k 

Jacobiaan 
warmte-overdrachtscoefficient 

P omtrek 
p_ vertragingsvector 
S stuurdruk 
T temperatuur 
t tijd 
u procesingang 
V volume 
v gewogen som element 
Wk Gewichtenmatrix naar laag k + 1 
wfj gewicht bij verbinding van element i 

in laag k naar element j in laag k + 1 
x netwerkingang of systeemtoestand 
y netwerk- of procesuitgang 
z uitgang element 
o: stapgrootte 
f3 stapgrootte van impulsterm 
[j foutsignaal bij backpropagation 
fl vector met gewichten 
p regularisatieparameter Levenberg-Marq. 
p dichtheid 
(]" elementfunctie 
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Indices 

i nummer element in een laag 
J nummer element in een laag 
k sample 
k koudwatercircuit 
k nummer laag 
o omgeving 
v vat 


