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Summary

SHORT-TERM ELECTRICAL WAD FORECAST USING A NEURAL NElWORK

This report describes the development of an artificial neural network for short-term electrica1load

forecasting. The load to be forecasted is 15 minutes ahead in time. The dutch system for dividing

the capacity-costs of the power net is discussed, as are the similarities and the differences between

several load patterns. During the development of the artificial neural network, I've investigated the

influence of weather-variables on the short-term load forecast. These weather-variables include

temperature, windvelocity, sunradiation and duration of sunshine. The relation between load and

weather-variables was investigated by examining and comparing the weights of the neural network.

Also another program was used to investigate the relation between load-data and weather

variables.

The used neural net is a multilayer feedforward network, trained with backpropagation. I've

encountered some problems in defining the size of the network (number of hidden layers, number

of nodes in the hidden layer) and the transfer function to be used. Nevertheless, a good

functioning neural network was realized.

There is no improvement of the short-term load forecast by using the weather-variables. Instead

the quality of the forecast can diminish. The final network is based purely on load-data. The

average root mean square error of the final artificial neural network was 11 MW. (0.65 %).



Sameovatting

Dil afsludeerverslag beschrijfl de ontwikkeling van eeo kunslmatig neuraal nelWerk voor de korte

termijn voorspelling van elektriciteilsbelasting. De te voorspellen eleklriciteitsbelasting ligt 15

minulen vooruit in de tijd. Hel Nederlandse verrekensysteem voor de capaciteitskosten van het

landelijk eleklricileitsnet alsmede de overeenkomslen en verschillen tussen verscheidene belasting

patronen worden besproken. Tijdens de ontwikkeling van het kunstmalige neurale netwerk heb ik

de invloed van weervariabelen op de korte termijn voorspelling onderzocht. Deze weervariabelen

zijn temperatuur, windsnelheid, g10bale zonnestraling en zonnescbijnduur. De relatie tussen

e1ektriciteitsbelasting en weer-variabelen is onderzochl door de gewichten van het neurale nelWerk

onderling te vergelijken. Tevens heb ik gebruik gemaakl van een ander programma om de relatie

lussen e1ektriciteitsbelasting en weervariabelen te onderzoeken.

Hel gebruikte neurale netwerk is een multilayer feedforward nelWerk, gelraind met

backpropagation. Ik ben enkele problemen legengekomen tijdens het bepalen van de optimale

grootte van het nelWerk (aantal verborgen lagen, aanlal knooppunten in de verborgen lagen) en de

te gebruiken overdrachlsfunclie. Ik heb toch een goed funclionereod nelWerk gerealiseerd.

Er onlslaal geen verbetering van de korte termijn voorspelling door gebruik te maken van weer

variabelen. De kwalileil van de voorspelling kan zelfs verminderen. Het uileindelijke netwerk is

dan ook puur gebaseerd op belastingdata. De gemiddelde root mean square fout van het

uileindelijkc neurale nelWerk is 11 MW. (0.65 %).
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Voorspelling elektriciteitsbelasting

1 Inleiding

1.1 Het afstudeeronderzoek

2 B.A.H. van der Leeuw

Binnen Nederland zijn de produktie en distributie van eJektriciteit gescbeiden. De PNEM

(Provinciale Noordbrabantse Energie-Maatschappij) is een van de distributiebedrijven binnen

Nederland. Distributiebedrijven kopen de e1ektriciteit in via de Sep (Samenwerkende eJektriciteits

produktiebedrijven) van de ~iverse produktiebedrijven. De daarmee samenhangende inkoopkosten

zijn verdeeld in enerzijds de kWh (brandstof)kosten en anderzijds de vermogenskosten (kW /

capaciteitskosten).

De totale capaciteitskosten worden verdeeJd onder de verschiIJende distributiebedrijven in

Nederland. Dit gebeurt naar rata van de vermogensinkoop op bepaaJde momenten gedurende een

jaar (de verrekenmomenten).

Vermogen- en energiekosten bepalen elk voor ongeveer de helft de inkoopkosten. lndien een

distributiebedrijf erin slaagt bet aandeel in de landelijke belasting op deze verrekenmomenten te

verlagen, dan gaat dit gepaard met een verlaging van de inkoopkosten.

De PNEM-belasting kan door middel van het afschakelen van belasting bij eJektriciteitsgebruikers

verlaagd worden. Hieraan zijn echter beperkende voorwaarden verbonden. Deze beperkende voor

waarden maken het noodzakelijk om het verJoop van de eigen en ook de landelijke beJasting te

kunnen voorspellen.

In het algemeen is bet globale verloop van de belasting gedurende eeD etmaal bekend. Tevens is

bekend dat er een relatie bestaat tusseD de hoogte van de beJasting en de weersomstandigheden.

Een wiskuDdige reJatie tussen bijvoorbeeld temperatuur en beJasting is echter niet af te leiden.

Er is internationaal al veel onderzoek gedaan naar het voorspellen van beJasting op korte termijn.

Hiervoor zijn verscbillende methodes gebruikt. Dit varieert van eenvoudig extrapoleren tot bet

gebruik van de zogenaamde Box-Jenkins methodes [2,5,13]. Binnen de PNEM beeft men ook een

aantal experimenten uitgevoerd. In het kader van een ander onderzoek binnen de PNEM, een

onderzoek naar strategieen voor belastingmodulatie, is bet gebruik van een kunstmatig neuraal
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netwerk voor de belastingvoorspelling sumrnier bekeken. De resultaten van dit onderzoek doen

vermoeden dat het gebruik van neurale netwerkcn goede mogelijkheden biedt voor de voorspelling

van de elektriciteitsbelasting op korte termijn.

Om dit vermoeden uit te werken heb ik mijn afstudeeronderzoek bij de PNEM te 's Hertogen

bosch verricht. Mijn opdracht was te onderzoeken hoe nauwkeurig een korte termijn voorspelling

van de betasting gemaakt kon worden met behulp van een neuraal netwerk. Verder wiI de PNEM

weten of deze voorspelling beiitvloed wordt door het gebruik van weergegevens bij het maken van

deze voorspelling. Met de methodes die de PNEM heeft gebruikt is een voorspelling mogelijk met

een gemiddelde fout van 85 MW. op het landelijke belastingverloop mogelijk. Dit komt overeen

met een nauwkeurigheid van 0.8%.

1.2 Het landelijk verrekensysteem

De inkoopkosten voor elcktriciteit voor de distributiebedrijven zijn verdeeld in enerzijds de

brandstofkosten en anderzijds de capaciteitskosten. De capaciteitskosten worden berekend naar

rata van de vermogensinkoop op bepaalde momenten gedurende eeo jaar: de verrekenmomenten.

Per maand wordt door de Sep vastgesteld wat landelijk de maximale belasting is binnen die

maand. Wanneer ik over belasting spreek bedoel ik in dit verslag het voortschrijdend gemiddelde

over 15 minuten van de werkelijke belasting. Oit gemiddelde wordt e1ke 5 minuten berekend op

basis van minuutwaardes van de elektriciteitsbelasting.

Aan het einde van het jaar zijn er 12 maandmaxima bekend. Van deze maxima worden nu per half

jaar de 2 hoogsle maxima bepaald. Er blijven uiteindelijk 4 maandmaxima over. Normaal

gesproken worden de hoogste maxima gevonden in de maanden januari en februari en in de

maanden november en december.

Verder heeft de Sep de beschikking over de metingen van de vermogens die de verschillende

distributiebedrijven inkopen. Aan de hand van deze metingen kan per distributiebedrijf bepaald

worden welke hoeveelheid vermogen is ingekocht op de 4 landelijke verrekenmomenten. Per

verrekenmoment wordt zo bepaald welk aandeel het distributiebedrijf had in de landelijke
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belasting. De aandelen over de 4 verrekenmomenten worden gemiddeld en bepalen zo het aandeel

in de kosten die het distributiebedrijf moot betalen.

Opvallend is de trend dat de verrekenmomenten van januari en februari meestal in de ochtend

uren vaUen, terwijl de verrekenmomenten van de maanden november en december meestal in de

avonduren vallen. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de maanden januari en februari in

bet algemeen kouder zijn. Oit betekent dat er vooral in de ocbtenduren een grote elektriciteits

afname plaatsvindt.
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2 Met belastiogpatrooo

5 B.A.H. van der Leeuw

We zijo gei'nteresseerd in een voorspelling van de belasting over 15 minuten. Bij deze voorspelling

kunnen we gebruik maken van de voorkennis dat het belastingverloop van recente werkdagen vaak

erg veel op elkaar lijkt. Deze gelijkenis van de belastingpatronen geldt ook voor weekeinden en

feestdagen. Bij deze vergelijking tossen belastingpatronen van bijvoorbeeld verschillende werk

dageo moeten we weI rekening houdeo met de seizoensinvloeden. Het belastingpatroon van een

werkdag zal dus vergeleken moeten worden met belastingpatronen met receote werkdagen en

eventueel met werkdagen van vorige jaren rond dezelfde tijd.

2.1 Overeenkomsten tussen belastingpatronen van verschillende dagen
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liguur 2.1: Belastingpatronen woensdag 6 november 1991 en woensdag 8 januari 1992

In figuur 2.1 is een voorbeeld te zien van de belastingpatronen van twee werkdagen in de winter

periode. Deze belastingpatronen zijn gemeten binnen het afzetgebied van de PNEM en zijn

gecorrigeerd in verband met belastingbeperking: het vermogen dat in figuur 2.1 is afgebeeld is bet
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vermogen dat zou zijn opgenomen wanneer er geen belastingbeperkende maatregelen zouden zijn

genomen. We zieD dal beide dagen sterk op elkaar lijken in verloop. Wanneer we de hoogte van

de belasting even builen beschouwing laten, zieo we enkele duidelijke overeenkomsten. Tussen 6

en 9 uur 's morgens komt de belasting sterk op, om dan vanaf 9 uur met kleinere variaties rond

een plateau te schommelen. Vanaf 7 uur 's avonds zieD we dat de belasting weer inzakt. Er wordt

dan ook gesproken over daluren en plateau-uren. De termen plateau- en daluren zijn gedefmieerd

door de Sep. Voor mijn voorspelling heb ik andere periodes gedefmieerd. Wanneer ik het over

significante uren heb, dan bedoel ik de periode tussen 8 uur 's morgens en 7 uur 's avonds. De

resterende periode, van 7 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens noem ik de niet-significante uren.

De patronen van figuur 2.1 zijo belastingpatronen van werkdagen uit de winterperiode. Laten we

nu voor deze werkdagen de significante uren eens beter bekijken. Deze uren zijn het meest

interessant voor mijn onderzoek, omdat de verrekenmomenten in principe altijd tijdens de

sigl1ificante uren vallen. We zien dal de belasting tussen 9 en 12 uur redelijk constant blijft. Vanaf

12 uur tot ongeveer 1 uur zakt de belasting in. Dit kan eenvoudig verklaard worden door het feit

dat veel mensen rond deze tijd gaan lunchen. Er zullen dus een aantal machines

(huishoudelijklindustriee1) worden uitgeschakeld. Rond 1 uur komt de belasting weer op om in de

loop van de middag geleide1ijk weer in te zakken. Tussen 4 en 6 uur echter, zien we een piek

ontstaan, de zogenaamde avondpiek. Deze wordt veroorzaakt door onder andere straatverlichting,

toename van elektriciteitsgebruik in de huishoudens (mensen komen thuis, doen lichten aan,

beginnen met koken).

De belastingpatronen van een zaterdag en een zondag in de winterperiode zijn anders dan de

belastingpatroneo van een werkdag. We zien in figuur 2.2 dat niet aileen het verloop anders is,

maar dat ook de hoogte van de belasting verschilt. Orodat de belasting in het weekend lager is dan

op werkdagen kunnen er geen verrekenmomenten in de weekeinden optreden. Het Ceit dat de

belasting in het weekend lager is dan op een werkdag kunnen we onder andere wijten aan de

afwezigheid van veel industriele (hoge) belasting.

Tot slot staan in figuur 2.3 nog de belastingpatronen van woensdag 10 juli en woensdag 17 juli

1991 om het verschil tussen zomer en winter te tonen. We zien dat in de zomer de avondpiek is

verdwenen. Vanaf 1 uur 's middags loopt de belasting geleidelijk af. Ook zien we dat de maximum

hoogte van de belasting lager is dan in de winter.
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figuur 2.2: Belastingpatronen van zaterdag 9 november en zondag 10 november 1991
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2.2 Bet landelijk belastingpatroon eo bet regionale belastiogpatroon

In paragraaf 2.1 beb ik enkele voorbeelden van bet belastingpatroon van bet PNEM debiet laten

zien. Het PNEM debiet is bet vennogen dat door de PNEM wordt geleverd. In deze paragraaf wil

ik deze belastingpatronen vergelijken met de palronen van bet landelijke belasting.
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figuur 2.4: Landelijk belastingverloop op 6 november 1991 en 8 januari 1992.

In figuur 2.4 staat bet landelijke belastingverloop van de 2 werkdagen uit de winterperiode die ik

ook in paragraaf 2.1 beb besproken. Wanneer we deze figuur vergelijken met figuur 2.1 dan zien

we dat voor 6 november bet landelijke belastingverloop veel overeenkomst toont met bet verloop

van het PNEM debiet. Voor 8 januari zien we echter op Iandelijk niveau veel minder variatie

gedurende de significante uren. Het landelijke belastingverloop zal minder "ruisachtig" verlopen

omdat dit de som is van de belastingverlopen binnen de verschillende regio's van het land. De ruis

die op elk van de belastingverlopen aanwezig is zal in bet landelijke belastingverloop worden

uitgemiddeld. Wanneer blijkt dat voor bet PNEM debiet een goede voorspelling mogelijk is,
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verwacht ik op basis van deze gelijkenis dat ook voor het landelijk belastingverloop een goede

voorspelling te maken is.

Het blijkt uit de praktijk dat de distributiebedrijven de belasting w boog mogelijk laten oplopen

wnder een nieuw maximum te creeren. De belasting tijdens de significante uren za1 zicb dan ook

steeds dicbt in de buurt van bet laatst opgetreden maximum bevinden. Op deze Manier boeft er w

weinig mogelijk belasting beperkt te worden. Aan de andere kant neemt dan de kans toe dat er

een nieuw maximum optreedt. Men tracbt deze kans te beperken door gebruik te makeo van

goede voorspellingen.
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figuur 2.5: Landelijk belasting verloop op 10 juli en 17 juli 1991.

In figuur 2.5 staat tenslotte bet landelijke belastingverloop van de 2 dagen uit de wmer van 1991

die ik ook in paragraaf 2.1 heb besproken. Ook bier zieo we weer een sterke gelijkenis met bet

belastingverloop over het PNEM debiet verscbijoeo.
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2.3 De invloed van bet weer op de elektriciteitsbelasting

Het is bekend bij de produktie- en distributiebedrijven dat de elektriciteitsbelasting afhankelijk is

van het weer. De kennis rond deze afhankelijkheid is ecbter alIeen gebaseerd op ervaring. Tocb is

er aI veel onderzoek verricbt om toch een wiskundige relatie vast te leggen tussen weerfactoren

(zoals temperatuur, luchtvocbtigheid, windsnelheid en neerslag) en de elektriciteitsbelasting

[1,5,6,16). In bet algemeen verwacht men dat de belasting zaI stijgen wanneer de temperatuur

daalt. Ook verwacbt men dat de belasting stijgt wanneer de windsnelheid toeneemt. Tevens is de

boeveelheid licbt van invloed op de hoogte van de belasting: wanneer het donker wordt gaal op

een gegeven moment de slraatverlichting aan en ook in huis zullen meer lampen aangedaan

worden.

.Zoals al gezegd is deze kennis slechts gebaseerd op ervaring en vaak aileen aanwezig bij de

schakelwachters die het belastingverloop controleren en sturen. We weten ook niet in welke mate

de belasting zaI veranderen wanneer bijvoorbeeld de lemperatuur 1 graad daalt en of deze variatic

lineair is. Sterker nag, het is vrij zeker dat deze variatie niet-lineair is.

Verder zal de weersinvloed oak met de tijd verandcren. In de zomer zullcn bijvoorbeeld tempcra

tuur- en windsnelheidsveranderingen cen andere invloed hebben dan in de winter. En met de loop

der jaren zal deze invloed, in combinatie met eeo algehele verandering van de belasting, oak

veranderen over een jaar genomen.

2.4 Methodes van voorspelling

Vit paragraaf 2.3 is af te leiden dat we op verschillende manieren gebruik kunnen maken van de

voorkennis die we hebben over bet belastingverloop om tot een goede voorspelling te komen. In de

lileratuur zijn verschillende manieren besproken voor het voorspellen van de elektriciteitsbelasting

[5,8,13). Het doel van deze voorspellingen is echter Diet altijd gelijk. We kunnen de voorspellingen

indelen in 3 klassen: korte termijo voorspelling, middellange termijn voorspelling en lange termijn

voorspelling.

De lange termijn voorspelling betreft de voorspelling over eeo termijn van Un tot meerdere jaren.

De middellange termijn voorspelling betreft een voorspelling over eeo teimijn van een week tot
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enkele maanden. De korte termijn voorspelling betreft de voorspelling over een termijn van enkele

minuten tot enkele dagen.

Er bestaan meerdere methodes om de belasting te voorspellen [5], maar voor de verschillende

k1assen van voorspelling zijn er ook verschillende methodes die het best geschikt zijn om die

voorspelling te maken. Waar ik voor mijn onderzoek in ben gemteresseerd is de korte termijn

voorspelling, 15 minuten vooruit. In de korte termijn voorspelling zagen we tot voor kort 2

methodes. De ene methode bekijkt het belastingpatroon als tijdreeks en voorspelt de toekomstige

belasting door gebruik te maken van methodes ontwikkeld in het gebied van de signaalbewerking.

Voorbeelden zijn Kalman-filtering, de Box-Jenkins methode en spectrale expansie [13]. AI deze

methodes gaan ervan uit dat het belastingverloop aIs een periodiek signaal beschouwd kan worden.

Verder beschouwen ze het verschil tussen voorspelling en het werkelijke belastingverloop a1s een

stochastisch proces. Door analyse van dit stochastische proces wordt de voorspelling nauwkeuriger

gemaakt. Het nadeel van deze methode is dat er op deze manier geen weergegevens worden

meegenomen, ondanks het Ceit dat die toch wei eeo duidelijke invloed hebben op het

belastingverloop. Ook afwijkende belastingverlopen van bijvoorbeeld feestdagen kunnen fouten

veroorzaken in de voorspelling. De andere methode is een benadering op basis van regressie. Deze

methode herkent relatie tussen de belasting en het weer, en probeert een functie tussen de weer

variabelen en de elektriciteitsbelasting te beschrijven, zodanig dat de belasting- en weergegevens

uit het verleden zo goed mogelijk benaderd worden. De toekomstige belasting wordt dan voorspeld

door de waarden van de variabelen in de vastgestelde formule in te vullen. Omdat de relatie tussen

belasting en weervariabelen niet stationair is, zal deze methode adaptief moeten zijn.

We kunnen de twee methodes ook combineren om van elke methode de voordelen te kunnen

benutten. Wanneer de methode nog verder wordt uitgebreid om bijvoorbeeld nog speciale dagen

(bijv. feestdagen) te herkennen, dan begeven we ons in de richting van een expert-systeem. In zo'n

expert-systeem kan de expliciete kennis van het belastingpatroon in regels worden opgeslagen.

Wanneer er echter bepaalde regels vergeten worden, of verkeerd geformuleerd worden, dan zaI de

betrouwbaarheid van de voorspelling van het expert-systeem afnemen.

De laatste jaren begint echter ook het onderzoek naar het gebruik van kunstmatige neurale

netwerken voor de korte termijn voorspelling op gang te komen [2,13,14,23,24]. Het voordeel van

deze methode is dat de kennis van het belastingpatroon niet in regels hoeft te worden vastgelegd.

Een neuraal netwerk leert de relaties die bestaan tussen input en output aan de hand van
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voorbeelden. De resultaten van verschillende onderzoekers wijken nogal van elkaar af. In het ene

geval voldoet bet gebruik van cen neuraal netwerk beter dan in bet andere geval. Deze verscbillen

zijn te verklaren door de verschiUen in aanpak aan de ene kant en de verscbillen in

belastingpatronen aan de andere kant. De belastingpatronen kunnen namelijk van land tot land en

van gebied tot gebied sterk verschillen. Dit heeft invloed op de voorspelbaarbeid van deze

patroneno

Wat betreft de voorspelling van de belasting over 15 minuten heb ik geen literatuur gevonden. In

de Iiteratuur kiest men vaak voor eeo periode van 1 uur. Dit is Diet erg verbazingwekkeod omdat

15 minuten over bet algeme'en een te korte periode is om te kunneo inspeleo op de voorspelde

belasting. Over bet algemeen wordt de voorspelling gebruikt om te bepalen of er extra produktie

capaciteit moot worden ingeschakeldo Een periode van 15 minuten is voor bet inscbakelen van

extra produktiecapaciteit te kort. De PNEM ecbter wit weten of bet nodig is bepaalde belasting af

te schakelen en heeft wei moge1ijkheden om binnen deze 15 minuten in te grijpen op bet verloop

van de belasting. Nederland is ook het enige land met deze verrekenmethode zodat er ook op dat

gebied geen internationale publikaties zijno Binnen Nederland zelf is er natuurlijk geen Iiteratuur

vanwege concurrentieoverwegingen.
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3 Det neurale netwerk

Hoewel het begrip 'kunstmatig neuraal netwerk' pas de laatste jaren op grote schaal bekend is

geworden, bestaat er al vrij lang onderzoek op het gebied van neurale netwerken. We kunnen een

neuraal netwerk beschouwen als een verzameling verwerkingseenheden die onderling via een

bepaald patroon zijn verbonden. Zij krijgen inputsignalen, waarop ze vaak eenvoudige bewerkingen

uitvoeren waarvan ze de resultaten vervolgens via de rest van het netwerk weer verspreiden.

\
Axon

figuur 3.1: Het biologische neuron

~ Dendrieten

Cellichaam

Hoewel men de werking van een neuraal netwerk graag vergelijkt met de werking van bet

menselijk brein, zijn de meningen over deze eventuele analogie nogal verdeeld. De basiscel van

een neuraal netwerk vertoont wei degelijk overeenkomsten

met een herseneel (zie figuur 3.1). De inputs kunnen

worden vergeleken met de dendrieten van de herseneel. De

output van een knooppunt uit een neuraal netwerk kan

worden vergeleken met de axon van de herseneel, die

vertakkingen naar andere herseneellen heeft. De signalen

worden via de axon getransporteerd naar de dendrietell of

het cellichaam van andere cellen. Bij de synapsen ligt de

verbinding tussen de axon van de ene eel en de dendrieten

van de andere eel. Het blijfl echter een vereenvoudigde

voorstelling van het brein. Temccr daar een mens ongevecr 1010 herseneellen bezit, terwijl het

aantal knooppunten in een neuraal netwerk meestal onder de 1000 blijft.

Het menselijk brein heeft vele bijzondere eigenschappen: parallel verwerken van informatie, een

leer-functie, zelf-organiserende mogelijkheden, enzovoorts. Zo heeft het neuraal netwerk de

mogelijkheid om te Jeren en kan het in principe data parallel verwerken.

3.1 Eigenscbappeo van neurale oetwerkeo

Neurale netwerken worden vaak in verband gebracht met kunstmatige intelligentie. Een neuraal

oetwerk bezit echter geen intelligentie. Het is ook duidelijk Diet zo dat een neuraal netwerk de

beste oplossing voor elk probleem biedt. Wanneer er een analytische oplossing bestaat voor een
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vraagstuk, dan zal deze analytische oplossing vaak beter voldoen dan de oplossing die een neuraal

netwerk biedt. Wanneer zo'n vraagstuk Diet of nauwelijks op een analytische Manier is te benade

ren, dan kan bet kunstmatige neurale netwerk wei een goede oplossing bieden.

Het neurale netwerk Jeert de reJaties die er bestaan tussen verschillende variabelen uit een dataset.

Dit Jeerproces vindt pJaats door berbaaldelijk een patroon van variabelen uit deze dataset aan het

netwerk aan te bieden. VervoJgens wordt dan een 'leer-regel' uitgevoerd, die aan de hand van bet

aangeboden patroon de gewicbten tussen de cellen van bet neurale netwerk aanpast. Door het

netwerk te trainen met een 'aantal patronen die representatief zijn voor een bepaald probJeem

hopen we dat bet netwerk ook een goede output berekent voor soortgelijke patronen die Diet

gebruikt zijn tijdens het trainen. Deze mogelijkheid om verworven kennis toe te passen op nieuwe

patronen noemen we gelleralisatie. Een eigenschap van neurale netwerken is deze mogelijkheid tot

gencraliseren.

Een andere cigenschap van neuraJe netwerken is de mogelijkheid om impliciete kennis (of

ervaringskcnnis) te gebruiken. We zullen deze kennis dan numcriek als input aan het netwerk

mocten aanbicden.

Kunstmatige neurale netwerken zijn er in vele vcrschillcnde soorten. We kunncn een eerste

scheiding maken tussen netwerken die supervised Jeren en nctwerken die unsupervised leren.

Netwerken die een supervised Jeermethode hebben, tercn aan de hand van voorbeelden van zowel

inputs als outputs. Het netwerk bepaalt de fout tussen de berekende output en de gewenste output

en verandert aan de hand van deze fout de sterkte van de verbindingen tussen de cellen. Een

probJeem bij supervised leren is de mogelijkheid tot overtrainen. Wanneer een neuraal netwerk

overtraind wordt, dan zal dit netwerk steeds slechter generaliseren.

Het neurale netwerk zal bij de berekening van de output een fout maken. Hoewel deze fout die

het netwerk over de trainingssct maakt, steeds kleiner zal worden, zal de fout die het netwerk OVer

de testset maakt, Diet voortdurend kleiner worden. Op een gegeven moment zal het netwerk zich

te specifiek op de trainingsdata gaan richten waardoor de generalisatie slechter wordt (zie

figuur 3.2). Het is dus belangrijk dat tijdens het trainen ook de prestaties over de testset in de

gaten worden gebouden. In bet geval van figuur 3.2 zau de training dus moeten stoppen bij punt

A. Door tijdens de training van het neurale netwerk ook geregeld het netwerk te testen, kunnen
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A
Trainiteraties

Testset

figuur 3.2: Optimale aantal iteraties

we bepalcn of we het punt A uit figuur 3.2 bereikt hebben.

Bij unsupervised leren weten we niet wat de output van het netwerk zou moeten zijn. We kunnen

dan ook niet spreken van cen gewenste output. Dit betekent dat we de verbindingen tossen de

cellen aan mooten passen op basis van een ander criterium. Volgens de regel van Hebb bij

voorbeeld worden de verbindingen tussen neuronen versterkt wanneer de outputs van deze

neuronen een gelijk teken hebben. Verbindingen tussen neuronen met een tegengestclde output

worden daarentegen verzwakt.

Verder kunnen we nog onderscheid maken naar de 'Ieer-regel'; het algoritme dat aangeeft hoe de

sterktc van de verbindingen tussen de onderlinge knooppunten verandert tijdens de training. Deze

verdeling vindt plaats binnen de verdeling supervised/unsupervised. Voor supervised leren kennen

we bijvoorbeeld het backpropagation algoritme (zie paragraaf 3.3). Voor unsupervised leren kunnen

we gebruik maken van onder anderc Hebbs regel, die in de vorige alinea beschreven is.

Ook de structuur van de nctwcrken kan sterk verschillen. Er zijn netwcrken waarin de knoop

punten in lagen zijn gerangschikt en waarin slechts de lagen onderling verbonden zijn. Deze

verbindingen kunnen dan in een of eventueel in twee richtingen lopen. Er bestaan echter ook

netwerken waarbij alle knooppunten met aile andere knooppunten worden verbonden.

Wanneer we eenmaal hebben besloten een neuraal netwerk te gebruiken, zollen we moeten

besluiten welk neuraal netwerk we willen gaan gebruiken. Ik heb voor het maken van een

voorspelling van de elektriciteitsbelasting gebruik gemaakt van het multilayer feedforward netwerk
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dat wordt getraind met het backpropagation a1goritmc. Het multilayer feedforward netwerk is

meest gebruikte model voor eeo neuraal oetwerk en goed te gebruiken voor het maken van

voorspellingcn [12].

3.2 8et multilayer feedforward netwerk

Het multilayer feedforward netwerk is eeo netwerk waarin de knooppunten zijn gerangschikt in

meerdere lagen. De verbindingen in dit netwerk worden slechts gelegd tussen knooppunten van

aangrenzende lagen. Binnen een laag zelf zijo er geen verbindingen tussen de knooppunten en er

worden ook geen lagen 'overgeslagen' met het leggen van de verbindingen. Het netwerk bevat ~cn

inputlaag, ~~n outputJaag en ~en of meerdere verborgen lagen. Volgens het theorema van

Kolmogorov kunnen aIle mapping problemen worden opgelost met behulp van een netwerk met

~~n vcrborgen laag, mits deze groot genoeg is [9]. Soms is het echter beter om 2 kleine verborgen

lagen te gebruiken in plaats van e~n grote verborgen laag.

Laten we uitgaan van een netwerk met 3

lagen. In figuur 3.3 is een voorbeeld te zien

van een multilayer feedforward netwerk.

We zien dat het nelwerk 4 knopen heeft in

de inputlaag, 3 knooppunten in de enkele

verborgen laag en 1 knooppunl in de

outputlaag.

In

4

3

1

Voorbeeld van een multilayer feed
forward netwcrk

faguur 3.3:In de verschillende verbindingen worden

de outputs van de knooppunten vermenig

vuJdigd met een gewicht, behorende bij die verbinding. Zo worden de inputsignalen op verschil

lende manieren doorgegeven van de inputlaag, naar de verborgen laag en tenslotte oaar de

outputlaag.

In eeo knooppunt worden de inputsignalen bij elkaar opgeleld waaroa het resultaat ceo (meestal

niet-lineaire) bewerking ondergaat. Het resultaat van deze bewerking vormt de output van het

knooppunt en dit resultaat wordt doorgegeven aan de volgende laag. Een schematische voorstelling

van een knooppunt is Ie zien in figuur 3.4.
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figuur 3.4: Een knooppunt oader bekeken

De inputs (YO ... Y5) worden vermenigvuldigd met hun gewiehten (WO ... W5) en vervolgens

worden ze door het knooppunt opgeteld. Hiema wordt de output (Y6) berekend door de

bewerking F(.) op het resultaat van de som uit te voereo:

(3.1)

De bias is een constante input naar elk knooppunt en wordt gebruikt voor de horizontalc

versehuiving van de funetie F(.). De waarde van bias is constant, maar zijn gewieht Wo is wei te

varieren.

De funetie F(.) is vaak een niet-lineaire funetie. Er kan ook een lineaire functie gebruikt worden,

doch de kraeht van het neurale netwerk ligt io het gebruik van eeo niet-lineaire functie omdat

hiermee complexcre problemen kunnen worden opgelost. In principe zou per knooppunt een

andere overdraehtsfunetie gekozen kunnen worden. Maar per defmitie hebben aUe knooppunten in

dezelfde laag ook dezelfde overdraehtsfunetie.

Enkele standaardfuneties die vaak gebruikt worden zijn de sigmoiae funetie, de tangens hyper

bolicus en de gaussische funetie (zie flguur 3.5)

De sigmolde en de gaussisehe funetie hebben funetiewaarden die liggen tussen 0 en 1. De

functiewaarden van de tangens hyperbolieus-funetie liggen tussen -1 en 1, maar de functie vertoont

verder veel gelijkenis met de sigmolde functie. Van aUe functies kan eenvoudig de stcilheid
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figuur 3.5: Enkele standaardoverdrachtsfuncties

veranderd worden, hetgeen weer verschiUende eigenschappen (leersnelheid) bij de training

oplevert.

Het hereik van de sigmolde overdrachtsfunctie is beperkt tussen 0 en 1. Dit betekent dat de

uitgang van het netwcrk met deze overdrachtsfunctie dezelfde grenzen 0 en 1 heeft (-1 en 1 bij

gebruik van een tangens hyperbolicus als overdrachtsfunctie). Wanneer we neurale netwerken

willen gebruiken voor problemen die niet dczelfdc bcgrcnzing hebbcn, zullen we de output

patronen moeten normeren tussen de extrema van de overdraehtsfunctie.

Door de asymptotische nadering naar 0 en 1 van de sigmolde funetie, is deze funetie eigenlijk

aUcen interessant op een beperkt gebied. Om deze reden worden ook de inputs genormeerd. We

zien dat het doel van de normering versehilt voor inputs en outputs, maar de gebruikte methode is

vaak gelijk.

De meest gebruikte methode die als normering wordt toegepast, is de volgende:

Hierin is

Mar,

MUI,

= Genormeerde input/output

Ongenormeerde input/output

Maximum per input/output over alle ongenormeerde patronen

= Minimum per input/output over alle ongenormeerde patronen

(3.2)
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AIle inputs/outputs worden door deze normering afgebeeld op het bereik tussen 0 en 1. Het is

eenvoudig om dit gebied uit te breiden tot bijvoorbeeld -1 en 1.

3.3 De backpropagation leer-regel

De term backpropagation slaat op de methode die gebruikt wordt om het netwerk te laten leren.

Backpropagation is een voorbeeld van supervised leren. Het netwerk krijgt een combinatie van

inputs aangeboden, bet inputpatroon. Vervolgens berekent het aan de hand van de gewichten

tussen de knooppunten de output en vergelijkt deze met de gewenste output. We weten dus vooraf

welke output het oetwerk moet genereren bij een gegeven inputpatroon. Door nu de berekende

output te vergelijken met de gewenste output kunnen we cen maat vaststellen voor de fout die het

netwerk maakt. Deze fout wordt vervolgens gebruikt om de gewichten tussen de knooppunten aan

te passeo.

Wanneer we nu een neuraal netwerk met backpropagatioo trainen, dan vinden er twee stappen

plaats. Allereerst wordt, gegeven een inputpatroon, de output van het netwerk berekend. Deze

output wordt vergeleken met de gewenste output eo er wordt vastgesteld hoe groot de fout aan de

uitgang van het netwerk is.

We kunnen de inputs en de outputs beschouwen aIs vectoren, bij een inputvector hoort een

outputvector. We kunnen de volgende maat geven voor de fout tussen berekende en gewenste

output:

(3.3)

Hierin is:

Ep De fout-functie (een maat voor de fout) voor patroon p

m aantal elementen van de uitgangsvector

OJ element van de berekende uitgangsvector

' j element van de gewenste uitgangsvector
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Oeze fout wordt nu gebruikt om de gewichten aan te passen, met de bedoeling de fout te

verkleinen. Oit gebeurt door de gewichten te veranderen, proportioneel aan de partiele afgeleide

van de output naar die gewicbten.

De gewicbten tussen 2 verscbillende lagen kunnen we rangschikken in cen matrix W. Een element

W ij uit deze matrix is bet gewicbt tussen de output van knooppunt i van een laag en een input van

knooppunt j uit de daaropvolgende laag.

Met

Epj = de fout per output, voor patroon p

I j = de gesommeerde input per knooppunt in laag j,

0; = de output per knooppunt van de vorige laag (Iaag i),

'1 = de leercoefficient,

definieren we nu de verandering van de gewichtcn:

(3.4)

Waarin

(3.5)

(3.6)

(3.7)
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(3.8)

Formule (3.8) kunnen we helaas aileen maar toepassen op de gewicbten tussen de laatste twee

lagen: de verborgen laag en de outputlaag. Deze beperking wordt veroorzaakt door Ij (bet

gewenste outputpatroon), in formule (3.6). Voor de outputlaag weten we wei wat de gewenste

output is, maar voor de knooppunten van de verborgen lagen kennen we geen gewenste output.

Voor de verborgen laag; mocten we dus een andere ~i defmieren:

II

t>iJ: = L (~jy • w..,,) ·P'(IJ
)'~l

Hierin is:

l)a = delta voor knooppunt x in verborgen laag ;

l)jy = delta voor knooppunt y in de outputlaagj

w.I)' = gewicht tussen knooppunt x uit de verborgen laag en knooppunt y uit de

outputlaag

n = Het aantal knooppunten in laag j

(3.9)

Op deze Manier wordt de fout in de outputlaag doorgerekend naar de verborgen Iaag. Voor de

duidelijkheidscbrijven we nu voor formule (3.8):

(3.10)

Het veranderen van de gewicbten verloopt nu volgens (3.11):

(3.11)

Waarbij n bet aantal trainingsiteraties tot dat moment aangeeft.

Wanneer we backpropagation bescbouwen als eeo optimalisatie-algoritme, dan valt bet in de

categorie algoritmen die werken volgens het gradient-descent principe. Hierbij wordt gezocht naar

een minimum in de fout-functie. Wanneer deze fout-functie afhankelijk is van mcerdere variabelen
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kunnen we deze functie voorstellen aIs een oppervlak in de ruimte dat wordt bepaald door de

verschillende variabelen. Over de vorm van dit oppervlak is vaak geen uitspraak te doen. Oit

betekent dat er lokale minima kunnen bestaan binnen dit oppervlak. Van de backpropagation

methode is bekend dat deze nogal gevoelig is voor lokale minima. Wanneer de leercoefficient 11 te

klein is kan bet algorilme makkelijk blijven steken in een lokaal minimum. Wanneer de coefficient

te groot wordt gekozen, bestaat daarentegen de kans dat het a1goritme over het minimum

'heenschiet' en blijft oscilleren rond dit minimum.

Wanneer een neuraal netwerk blijft steken in een lokaal minimum, dan bezit het netwerk niet

genoeg 'snelheid' om uit dit minimum te geraken. We kunnen de kans dat bet neurale netwerk in

een lokaal minimum blijft steken verkleinen door een zogeheten moment-term toe te voegen aan

vergelijking (3.11).

w..(n+l) '" w.fn) + ~w.,(n+l) + a ·~w.,(n)v U' v v
(3.12)

De toevoeging van deze term zorgt ervoor dat het netwerk minder last beeft van oneffenheden in

het fout-oppervlak. Door het gebruik van de moment-term bezit het netwerk een soort traagheid,

waardoor de kans kleiner wordt dat het netwerk blijft steken in een lokaal minimum.

Het aantal gewichten in een netwerk kan behoorlijk oplopen. AI deze gewichten moeten worden

aangepast volgens (3.12), op een zodanige manier dat de kennis over de patronen in de gewichten

wordt opgeslagen. Om dit proces goed te laten verlopen moeten we de beschikking bebben over

veel verschillende patronen die we aan het netwerk kunnen aanbieden.

Hoe weten we nu of we kunnen stoppen met het trainen van bet neurale netwerk? We kunnen

stoppen met trainen op bet moment dat we punt A uit figuur 3.2 hebben bereikt. Om te bepalen

of we dit punt hebben bereikt zal bet netwerk wei geregeld getest moeten worden.

We kunnen het netwerk ook laten stoppen op het moment dat aile berekende outputs binnen een

vooraf bepaalde tolerantieband van de gewenste outputs liggen. We kunnen dit uitbreiden door

ook te kijken of het netwerk bij het berekenen van de outputs uit de testverzameling binnen zo'n

tolerantieband blijft. De grootte van de tolerantiebanden kan verschillen voor bet trainen en bet

testen.



Voorspelling elektriciteitsbelasting 23 B.A.H. van der Leeuw

Een laatste methode is het berekenen van de gemiddelde fout die het netwerk maakt over de hele

trainingsset en deze vergelijken met een tevoren opgegeven maximale gemiddelde fout. We kijken

in dit geval niet of alle outputs binnen bepaalde nauwkeurigheidsgrenzen vallen. Het is slechts van

belang dat de gemiddelde fout binnen een bepaalde nauwkeurigheidsgrens valt.

3.4 Het belang van de gewichten

Oe kennis van het neurale netwerk wordt opgeslagen in de gewichten tussen de knooppunten. We

kunnen de kennis die een neuraal netwerk heeft dus niet zander meer extraheren. Oil in

tegenstelling tot bijvoorbeeld een expert-systeem, waar de kennis expliciet wordt gegeven door een

verzameling regels.

Een eigenschap van deze gedistribueerde kennisopslag is de verminderde gevoeligheid voor

storingen. Het neurale nctwerk berekent zijn output aan de hand van de inputs en de verbindingen

tussen de knooppunten. Oit betekent dat het netwerk nog steeds een output zaI kunnen berekenen

wanneer er sprake is van een input die onjuist is. De output zaI echter met snel afhangen van

slechts een input. Oe output zaI dus in beperkte mate nog betrouwbaar geacht kunnen worden.

Voordat het netwerk begint met trainen zullen we de gewichten moeten initialiseren. Deze

initialisatie moet random plaatsvinden. Wanneer we de gewichten namelijk allemaal gelijk zouden

initialiscren, dan zouden aile gewichten gelijk aangepast worden. In dat geval zouden de gewichten

niet van elkaar kunnen verschillen en zal het netwerk met kunnen leren.

Dan is er ook nog de vraag tussen welke grenzen de gewichten gelnitialiseerd moeten worden.

Voor elk probleem kan de optimale initialisatie anders zijn. In de literatuur zijn dan ook

verschillende waarden gegeven, maar voor mij is geblekeo dat de initialisatie willekeurig met eeo

uniforme verdeling tussen -0.1 en + 0.1 moet plaatsvindeo 13,11].

Omdat het netwerk de kennis omtrent de relaties tussen inputs en outputs in de gewichteo

vastlegt, kunnen deze gewichten ons iets zeggen over de mate waarin eeo bepaalde input de output

bepaald. Wanneer alle inputs in hetzelfde bereik zijn genormeerd, dan zaI dit betekenen dat er aan

invloedrijke inputs grotere gewichten verbonden zijn dan aan minder invloedrijke inputs.
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We beschouwen aIle gewichten die van een input i naar de verschillende knooppunten in de eerste

verborgen laag gaan als een vector L; Van deze vector kunnen we de lengte berekenen die ons

iets zaI zeggen over de invloed van die betreffende input:

IL,I = ~:i: wi
j=l

Met

N = Aantal knooppunten in de eerste verborgen laag.

W ij Gewicht tussen knooppunt i van inputIaag en knooppunt j van de eerste

verborgen laag

Dc inputs met de langste vectoren L; zullen de grootste invloed op de output hebben.

(3.13)

Deze methode kan voor gewichten tussen aile lagen worden gebruikt. Ze heeft echter aUeen zin

voor de gewichten tussen de inputlaag en de eerste verborgen laag. In de inputlaag namelijk ligt

vast welk knooppunt voor welke input staat. Hierdoor kunnen we verschillende netwerken met

elkaar vergelijkcn. Omdat de initialisatic willckeurig is, zaI in elk netwerk de verborgen laag anders

zijn. We kunnen voor de verborgen lagen niet aangevcn wat een knooppunt betekent, zoals we dat

bij de inputlaag wei kunnen doen. We kunnen dus ook geen vergelijking maken tussen de

verborgen lagen van verschillende netwerken. We wetcn niet welke knooppunten we met elkaar

zouden mocten en kunnen vergelijken.

Een andere mogelijkheid om de invloed van een input te bepalen is het trainen van een netwerk

met alle inputs (belasting- en weergegevens). Na de training wordt het netwerk getest. Dit testen

gebeurt dan cchter met een input constant op zijn gemiddelde waarde. Op deze manier kunnen we

vaststellen hoe het getrainde netwerk reageert wanneer een bepaaIde input wegvalt.

Een laatste methode is het varieren van slechts een input, waarbij aile andere inputs constant op

hun gemiddelde waarde worden gehouden. In dit geval anaIyseren we de gevoeligheid van het

neuraIe nctwerk voor die ene input.
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Het gradient-descent principe, waarvan backpropagation gebruik maakt, staat erom bekend dat het

slechts langzaam naar een optimum convergeert. Er is dan oak al veel onderzoek gedaan naar de

mogelijkheden om het convergentieproces van backpropagation te versnellen.

Normaal gesproken zijn de coefficienten " en CIt constanten. Wanneer we deze coefficienten echter

variabel maken, beschikken we over een mogelijkheid om de convergentie te versnellen. Hiervoor

bestaan verschillende manieren. We kunnen een scbatting maken van de belling van het fout

oppervlak om zodoonde te beslissen of we met grote of kleine stappen over dit oppervlak mooten

'lopen'. In dit geval zouden " en CIt dus afhankelijk zijn van de belling van het fout-oppervlak.

Een andere mogelijkheid is het bekijken van de verandering van de gewichten. Wanneer de

gewichten steeds in dezelfde richting aangepast worden, dan kan de grootte van deze stappen

aangepast worden zodat er Minder stappen nodig zijn voor eenzelfde verandering. Dc grootte van

de verandering van de gewichten staat in direct verband met de grootte van " en CIt.

We gaan er nu min of meer van uit dat de coefficienten vergroot worden. Dit kan echter niet

continu doorgaan omdat dan de kans op oscillatie weer toeneemt. Het netwerk kan over het

optimum heen schieten. De algoritmen zullen dus zowcl de training moeten kunnen versnellen als

vertragen, wat neerkomt op het vergroten of verkleinen van de coefficienten " en CIt.

We zien in formulc (3.6) en formule (3.9) dat de grootte van de verandering van de gewichten ook

afhankelijk is van de afgeleide van de overdrachtsfunctie. De afgeleiden van de gegeven over

drachtsfuncties naderen bij - 00 en + 00 naar O. Dit betekent dat cen knooppunt met een extreme

input een kleine afgeleide heeft. Hierdoor zullen gewichten slechts in kleine mate aangepast

worden. Dit beeft dan weer tot gevolg dat zo'n knooppunt zijn gewichten slechts langzaam zaI

aanpassen. Verder kan de afgeleide zelfs 0 worden door interne afronding van de computer. De

verandering van de gewichten vindt dan aileen nog maar plaats onder invloed van de moment

term.

Om deze problemen te voorkomen, wordt in de praktijk een kleine constante (=0.1) bij de

afgeleide functie opgeteld. Dit heeft tot gevolg dat de afgeleide Diet naar 0 nadert bij extreme

inputs.
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Het aanpassen van de gewichten is ook afbankelijk van de grootte van de gemaakte fout. Wanneer

we de kwadratiscbe vergelijking (3.3) vervangen door een 3e of een 4e-macbts functie, dan zal bet

netwerk sneller reageren op grate fouten [10,11,12]. De andere formules ( (3.5), (3.6) enz.) zullen

bierdoor oak veranderen. Wanneer de fouten k1einer worden, wordt oak de maat van de fout

klciner en worden er kleinere stappen genomen. Het wordt a1gemeen aangenomen dat de

verandering van de gewicbten k1einer moet worden naarmate bet netwerk zijn optimum bereikt.

We moeten wei uitkijken wanneer we te maken bebben met signalen die veel ruis bevatten, omdat

bij reproduktie van deze signalen de fout aI snel groot kan worden. Dan is bet mogelijk dat er

onterecht grate aanpassingen plaatsvinden.
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4 Voorspelling van bet belastingpatroon met behulp van een neliraa) netwerk

)n hoofdstuk 3 is besproken wat er komt kijken bij bet gebruik van een multilayer feedforward

netwerk. In dil hoofdstuk wi! ik het gebruik van dit netwerk met belrekking tot bet voorspellen van

de belasting bespreken.

4.1 Voorspelling met behulp van een neuraal netwerk

Wanncer we de elektriciteitsbelasling willen voorspellcn moeten we eerst een aanta! uitgangs

punlen defmiercn. We weten al dat we een voorspelling willen bebben van de belasting over 15

minuten. Omdat'de verrekenmomenten in principe niet in de weekeinden, maar tijdens de

significante uren van werkdagen vallen, zijn we het meest gei"nteresseerd in een voorspelling over

deze significante uren.

Hel volgende punt is het gebruik van de inputs. Welke inputs zijn beschikbaar en welke inputs zijn

bruikbaar om 101 ceo goede voorspelling te komen. Na de keuze van inputs is ook de normering

van de inputs en outputs van belang. Eventueel moet er rekening worden gehouden met een

verandering van de normering gedurende de tijd. Bepaalde weervariabelen hebben '5 winters

namelijk een heel ander bereik dan's zomers.

We maken gebruik van een multilayer feedforward netwerk met backpropagation. Oit netwerk

doet zijn kennis op door gebruik te maken van een supervised leerregcl, zoals beschreven in

hoofdstuk 3. Oit houdt in dal we het netwerk zullen moeten trainen met data uit het verleden

voordat het daadwerkelijk gebruikt kan worden. Zoals we hebben gezien in hoofdstuk 2 verandert

het belastingpatroon tussen zomer en winter. Het neurale netwerk zal op deze veranderingen

moeten inspelen. Hiertoe zullen we het netwerk geregeld opnieuw moeten trainen met actuele

data. Oit kan bijvoorbeeld eens per dag of eens per week gebeuren.

Oe data die nit bet verleden bekend is zal geprepareerd moeten worden voor het gebruik in bet

neurale netwerk. Allereerst zal aangegeven moeten worden wat inputs en outputs zijn. Vervolgens

zal de normering doorgevoerd moeten worden en wordt de resulterende dataset opgedeeld in een

trainingsset en een testset. Hierna kan het netwerk getraind worden met de trainingsset.
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Het algorit.me dat tijdens de training wordt gebruikt (backpropagation) is aI beschreven in

hoofdstuk 3. We bieden het netwerk een aantal inputs met bijbehorende outputs aan. Het netwerk

berekent zelf aan de hand van de inputs een output en vergelijkt deze met de gewenste output. De

fout tussen berekende waarde en gewenste waarde van de output wordt teruggepropageerd door

het netwerk om de gewichten tussen de knooppunten aan te kunnen passen.

We kunnen het hele probleem van voorspelling terug voeren tot een patroonherkenningsprobleem.

Aan de hand van een inputpatroon zaI een outputpatroon gegenereerd worden. De bedoeling (en

verwachting) is nu dat het netwerk een relatie ontdekt tussen de aangeboden inputs en outputs.

Voor de simulatie van een kunstmatig neuraal netwerk heb ik 2 programma's gebruikt. Ik ben

begonnen met experimenteren met een simulatieprogramma dat reeds aanwezig was bij de PNEM.

Het is vrij eenvoudig am met behulp van dit programma data geschikt te maken voor invoer aan

het netwerk. Er kan snel aangegeven worden welke data a1s input of output gebruikt moet worden

en vervolgens kan het neuraal netwerk getraind worden. Bij deze training kunnen een aantal

parameters, zoals overdrachtsfunctie, leercoefficient en moment worden ingesteld.

Voor een uitgebreide analyse van het functioneren van een neuraal netwerk is dit programma niet

geschikt. Het is niet mogelijk om 'in het netwerk' te kijken. Ik heb daarom later zelf ook een

programma geschreven om een kunstmatig neuraal netwerk te simuleren. Door zelf zo'n pro

gramma te schrijven verbetert ook het inzicht in de werking en de problematiek van een neuraal

netwerk. Tevens kunnen dan naar behoeven hulpmiddelen worden geprogrammeerd en toegevoegd

aan het simulatieprogramma.

4.2 Voorspelling aan de hand van helastinggegevens

Zoals gezegd ben ik eerst begonnen met experimenteren om wat inzicht te krijgen in het gebruik

van een neuraal netwerk. In het kader van een eerder onderzoek bij de PNEM naar modulatie

strategieen is er al eens gekeken naar bet maken van een voorspelling van de elektriciteitsbelasting

en het gebruik van neurale netwerken biervoor. Met het programma dat hiervoor gebruikt werd

ben ik verder gegaan.
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figuur 4.l:Eens per 5 minuten wordt het 15
minuten voortschrijdend gemiddelde bepaald.

figuur 4.2: VoorspeUing over 15 minuten.

Het simulatieprogramma geeft niet aan wat de fout is die het netwerk maakt tijdens de

voorspeUing van dc korte termijn belasting. Het is wei mogelijk een tolerantieband rond de

werkelijke belasting aan te geven. Wanneer alle voorspellingen binnen deze tolerantieband liggen

zal de training van bet nelwerk gestopt worden. Het simulatieprogramma geeft de prestatie van bet

neurale netwerk aan door het aantal goede en vcrkeerde voorspeUingen te tonen (het aantal

voorspellingen dat binnen of buiten de tolerantieband valt).

De eerste stap is het proberen van verschillende netwerken. Met verschillende netwerken bedoel ik

in dit geval feedforward netwerken met verschillende inputs, verschillende aantallen knooppunten

en verschillende parameters (bv. leercoefficient).

Per minuut wordt op het regionaal centrum te

Geertruidenberg de energie gemeten die de

PNEM inkoopt van de Sep. Men krijgt hicr

tegelijkertijd de energiewaarden van het

gehele land binnen. Vii deze metingen kan

eenvoudig de belasting per minuut bepaald

worden. Deze belastingwaarden per minuut worden vervolgens gebruikt voor het bepalen van een

15 minutcn voortschrijdend gemiddelde (zic figuur 4.1). Dit voortschrijdend gemiddclde wordt elke

5 minuten berekend. Wat we uiteindclijk hebben zijn 12 gemiddelde waarden per uur, elk een 15

minuten voortschrijdend gemiddelde van de werkelijke belasting. Wanneer we nu willen voor-

spellen over 15 minuten betekent dit dat we dus 3 periodes vooruit moeten voorspellen. De

belastingwaarden waar ik mce werk zijn niet de vermogens die door de PNEM zijn ingekocht,

maar gecorrigeerde gegevens die aangeven hoe bet belastingverloop zou zijn wanneer er met zou

zijn gemoduleerd.

Ik ben begonnen met het voorspellen van de

belasting T-0 met bebulp van de 3 meest

recente belastingwaarden (T-3, T-4 en T-5, zie

figuur 4.2). Ik noem dit netwerk

PREDICTIE-l. Voor de training van dit

nelwerk beb ik van 5 achtcreenvolgende

werkdagen de belastinggegevens gebruikt. Training met 5 dagen zou volgens mij voldoende moeten

zijn: de data bevatte alle werkdagen die voorspeld moesten worden en de belastingpatronen



Voorspelling elektriciteitsbelasting 30 B.A.H. van der Leeuw

vertoonden sterke overeenkomsten. Door deze overeenkomsten is het niet nodig om meer

voorbeelden van een bepaaIde dag van de week (bijv. een donderdag) te geven. De gegevens

waren belastinggegevens van de gehele dag en dus niet aIleen de significante uren.

Mel gebruik van aIleen 3 belastingwaarden (T-S, T-4 en T-3) maakte het netwerk geen goede

voorspelling. Het was niet mogelijk om aIle patronen uit de trainingsset te voorspeUen met een

nauwkeurigheid van 10%. Om de voorspelling te verbeteren heb ik vervolgens een aantaI andere

inputs toegevoegd, die werden afgeleid uit de belastinggegevens. We hebben namelijk de

mogelijkheid om expliciete kennis aan het netwerk aan te bieden. De afgeleiden van het belasting

verloop hebben een hoge correlatie met de te voorspeUen belastingwaarde. Daarom heb ik het

verschil tussen T-4 en T-3 (02) en het verschil tussen T-S en T-4 (01) toegevoegd als input. Door

de sommatie van de inputs die in de verborgen laag plaatsvindt, kan bet netwerk deze verschillen

in principe ook zelf berekenen. Wanneer we deze expliciete kennis echter aIs input aanbieden

kunnen we proberen het netwerk in een bepaaIde ricbting te sturen.

Ook wcten we dat er een duidelijke relalie bestaat tussen de boogte van de belasting en de tijd

van de dag. Ik heb daarom de tijd nog toegevoegd als een lineaire reeks van 0 tot 288 (Tijd). Ik

heb een ander netwerk (PREDICTIE-2) gemaakt met een verborgen laag van 25 knooppunten en

een sigmoldc overdracbtsfunctie. Dit netwerk PREDICTlE-2 kan een nauwkeurigheid van 10%

bereiken (Inputs: T-S, T-4, T-3, 01, 02, Tijd). De training naar een nauwkeurigheid van 9% heb ik

afgebroken nadat het netwerk niet bleek te convergercn.

Wanneer er informatie over de voorspelling is verborgen in combinaties van inputs, dan zou bct

neurale netwerk in principe in staat moeten zijn om deze informatie te gebruiken. Wanneer we

ecbter vermoeden dat een combinatie van inputs een voorspelling kan verbeteren, is bet verstandig

om deze combinatie als een extra input aan te bieden aan bet netwerk. Zo zal de invloed van de

afgeleide van de belasting 02 op verschiUende tijden van de dag een andere invloed bebben. Rond

de belastingpiek van 17.00 uur zal de invloed van 02 vrij groot zijn, terwijl op andere momenten

van de dag deze invloed misschien kleiner is. Ik denk dat een extra input Tijd*02 een betere

voorspelling kan opleveren. Ook kunnen resultaten van het neurale netwerk soms verbeterd

worden door bet toevoegen van inputs die op bet eerste gezicnt geen correlatie hebben met de

voorspelling. Ik heb daarom ook het produkt van de verschiltermen (01 * 02) en bet kwadraat van

de verschiltermen (012, D22) toegevoegd aIs input. In deze combinaties van inputs is soms
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informatie verborgen, die het netwerk voor de voorspelling kan gebruiken, maar die voor ODS niet

direct terug te vinden is.

Ik heb een aantal netwerken gemaakt met verschillende inputs uit de verzameling (T-S, T-4, T-3,

Dl, D2, D12, D22, Dl*D2, TUD*D2, TUD). Van deze netwerken bleek het netwerk met als inputs

T-S, T-4, T-3, D2, 012, O1*D2, TUD*D2 de beste voorspelling te realiseren (PREDICfIE·3). Oit

netwerk trainde het snelst en haalde een nauwkeurigheid van 9%. Het netwerk PREDICTlE-3

hecft een verborgen laag met 10 knooppunten. De gebruikte overdrachtsfunctie is nog steeds de

sigmoi'de functie.

Vervolgens ben ik een netwerk gaan trainen met dezelfde inputs als PREDICfIE·3, maar met 2

verborgen lagen. In de eerste vcrborgen laag heeft netwerk PREDICfIE-4 10 knooppunten en in

de 2e verborgen laag hecft het netwerk 5 knooppunten. Oit is het eerste netwerk dat ik tot een

nauwkeurigheid van 7% beb kunnen trainen. Het lijkt dus dat het toevoegen van een extra

verborgen laag betere resultaten tot gevolg beeft. Bij een volgend netwerk, PREDICfIE-S, heb ik

in de 2e verborgen laag 10 knooppunten geplaatst. Vcrder is dit netwerk gelijk aan PREDICfIE-4.

De training verslechtcrde hierdoor echter.

Na te hcbben geexperimenteerd met het aantal verborgen lagen en het aantal knooppunten in deze

verborgen lagen, kunnen we ook nog kiezen uit een aantal overdrachtsfuncties. Tot nog toe heb ik

de sigmoi'de overdrachtsfunctic gcbruikt. Wanneer een gaussische overdrachtsfunctie gebruikt

wordt, blijkt dat de voorspelling weer beter wordt. Ik heb deze gaussische overdrachtsfunctie

gebruikt in het netwerk PREDICTIE-6. Verder hecft dit netwerk 2 verborgen lagen, de Ie met 30

knooppunten en de 2e met 20 knooppunten. Oeze aantallen knooppunten heb ik bepaald door een

aantal netwerken met dezelfde gaussische overdrachtsfunctie, maar verschillende aantallen

knooppunten, met elkaar te vergelijken. Het netwerk PREDICTIE-6 haalt een nauwkeurigheid van

5%. Ik heb verder nog steeds dezelfde inputs gebruikt: T·S, T-4, T-3, TUD, D2, 012, TUD*D2.

Wanneer ik nu de voorspclling wil verbeteren zal ik andere inputs moeten gebruiken, aan het

netwerk wit ik niets meer veranderen. Ik heb al gebruik gemaakt van de inputs Dl en D2, de

verschillen tussen 2 opeenvolgende belastingwaarden. We kunnen de verandering van de belasting

ook relatief aangeven. Oit doe ik door de extra inputs (T-3)_1
T-4 (T-3)en ---1

T-5
te gebruiken in
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het netwerk PREDICTIE-7. De verzameling inputs van dit netwerk is nu: T·5, T-4, T-3, TUO, 02,

012 TUO*D2 (T-3)_1
, 'T-4

heid van 4%.

(T-3) .en -- -I . Het netwerk traint sneller en haaIt een nauwkeung-
T-5

Netwerk Nauwk; Fouten

PREOICTIE-8 5% 6

PREDICTIE-9 5% 4

PREDlCI1E-lO 5% 2

Aantal verkeerd voorspelde
patronen tijdens testen

Ik heb 3 datasets gemaakt, elk met belasting

data van 10 werkdagen. Steeds 5 dagen

verschoven ten opzichte van' elkaar. Uitgaande

van netwerk PREDICTIE·7 heb ik 3

netwerken getraind op deze datasets. Oit zijn

de netwcrken PREDICTIE-8, PREDICTIE·9

en PREDlCfIE·lO. Ik heb deze netwerken

aIlemaal tot 4% nauwkeurigheid getraind. Ook Tabel 4.1:

bij het testen blijken deze netwerken met een

nauwkeurigheid van 4% te kunnen voorspellen. Ik heb PREDlCflE·8 getest met de data van

PREDlCfIE·9 en ik heb PREDICTIE·9 getcst met data van PREDlCflE-10. Het netwerk

PREDICTIE·I0 echter heb ik getest met data van PREDlCfIE-9 (zie Tabel 4.1).

Het backpropagation algoritme gebruikt de absolute waarde van de genormeerde inputs om de

gewichten te veranderen. Oit heeft aIs gevolg dat grote signalen een grotere invloed hebben dan

kleine signalen tijdens het terugpropageren van de fout. Ik heb de input TUO voorgesteld als een

lineair oplopende reeks tussen 0 en 2B7. Tijdens de significante uren loopt deze reeks tussen 96 en

288. Oit betekent dat de invloed van een input TUO weinig invloed heeft in het begin van de dag

en dat deze invloed gedurende de dag toeneemt. Op het eindc van de dag, dan is TUO = m, is

deze invloed het grootst.
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Voor een nieuw netwerk

. --- . -" '" ,. , ,. ,. , ..

... ~v~rborgen1aag:i1l)lcnobppunt~D .

... Overdra<:htsfunctie:Gaussisch.(T-3)en - -1. De
T-5(T-3)_1

T-4

PREDICTIE-ll heb ik deze

directe representatie van de tijd

dan ook uit de verzameling

inputs gehaald. De combinatie

TUO*02 heb ik wei nog

gebruikt. De inputs zijn nu: T-S,

T-4, T-3, 02, 012, TUO*02,

training van dit .netwerk verloopt wederom sneller terwijl de behaalde nauwkeurigheid weer 4% is.

Het netwerk heeft weer 2 verborgen lagen, met 30 knooppunten in de Ie verborgen laag en 20

knooppunten in de 2e verborgen laag. Het verwijderen van de input TUO heeft dus een positieve

invloed gehad op de trainingstijd. De resultaten van de trainingen staan ook vermeld in Tabel 4.2.

Het aantal iteraties is het aantal malen dat de complete trainingsset aan het netwerk is

aangeboden.

Netwerk Architectuur Overdracht Nauwkeurig- Aantal
heid iteraties

PREDICfIE-4 8-10-5-1 Sigmoi"de 7% %

PREDICfIE-5 8-10-10-1 SigmoiOdc 7% 114

PREDICfIE-6 8-30-20-1 Gaussisch 5% 118

PREDICfIE-7 10-30-20-1 Gaussisch 5% 102

PREDICfIE-8 10-30-20-1 Gaussisch 5% 71

PREDICfIE-9 10-30-20-1 Gaussisch 5% 68

PREDICfIE-I0 10-30-20-1 Gaussisch 5% 62

PREDICfIE-I0 10-30-20-1 Gaussisch 4% 115

PREDICfIE-ll 9-30-20-1 Gaussisch 4% 60

Tabel 4.2: Trainingstijden en nauwkeurigheden van de neurale netwerken
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Min Max

T-5 500 2000

T-4 500 2000

T-3 500 2000

02 -75 75

012 0 3000

01· 02 -500 3000

Tijd • 02 OOסס1- ooסס1

(T-3rr-4)-1 -0.5 0.5

(T-3rr-5)-1 -0.5 0.5

Tabel 4.3: Minima en maxima gcbruikt bij normering

Ik heb de normering gebruikt die op bladzijde 18 is beschreven. Oe minima en maxima die ik voor

de normering heb gebruikt zijn te zien in Tabel 4.3. De waarden uil Tabe1 4.3 heb ik bepaald door

de bovengrenzen te nemen van de inputs over een dataset met alle werkdagen uit de winter

periode.

4.3 Voorspelling aan de hand van belasting- en weergegevens

Oe eerste wcken van mijn onderzoek heb ik geen gebruik gemaakt van weergegevens om tot een

voorspelling te komen. Het is echter bekend dat het weer wei degelijk invloed heeft op de hoogte

en het verloop van de belasting. Ik ben dan ook gebruik gaan maken van de weergegevens die

beschikbaar zijn bij de PNEM.
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Van drie weerstations binnen Noord-Brabant (Gilze Rijen,Eindboven en Volkel) zijn uurgcgevens

beschikbaar over de:

temperatuur met een nauwkeurigheid van 0.1 graden Celcius

gemiddelde windsnelbeid in bet afgelopen uur met een nauwkeurigheid

van 0.5 m/s

gemiddelde windricbting in de afgelopen 10 minuten van ieder uurvak met

een nauwkeurigbeid van 10 graden

globale straling in bet afgelopen uur in joules/cm2

zonneschijnduur in het afgelopen uurvak met een nauwkeurighe.id van 6

minuten.

Ik beb de weergegevens die ik als input heb gebruikt eerst gemiddeld over de drie weerstations.

We hebben dan echter nog steeds uurgegevens terwijl de belastinggegevens op 5 minuten periodes

gebaseerd zijn. Ik heb de resulterende weerdata dan ook lineair geinterpoleerd om gegevens te

hebben over periodes van 5 minuten.

Voor de experimenten waarbij ik gebruik beb gemaakt van weergegevens beb ik zelf een

programma gescbreven om een kunstmatig neuraal netwerk te simuleren. Ik heb het programma

getest met enkele bekende voorbeelden uit de literatuur: bet maken van een exclusive or functie en

een functie om de pariteit van een aantal inputs te bepalen [3,11,15]. Toen bleek dat het simulatie

programma naar beboren functioneerde ben ik verder gegaan met de bclastingvoorspelling.

Het zelfgescbreven programma geeft de prestaties van bet netwerk op twee manieren aan. De

eerste manier toont het aantal voorspellingen dat binnen en buiten een aangegeven tolerantieband

rond de gewenste waarde vall. Het programma toont ODS zo bet aantal 'goede en verkeerde'

voorspellingen. De andere manier is bet berekenen van de gemiddelde afwijking die het neurale

netwerk over de voorspelling maakl. Deze fout kan dan ook gebruikt worden aIs een criterium om

de prestaties van verscbillende neurale netwerken met elkaar te vergelijken.
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De fout die het programma berekent is de RMS (Root Mean Square) fout die het netwerk maakt

over aile patronen in de trainingsset of de testset:

Hierin is:

ERJIS =
1 N

-I::<oJ - t/
N j=l

(4.1)

N = aantal patronen in train/test set

OJ = berekende output voor patroon j

tj = gewenste output voor patroon j.

Het neurale netwerk uit paragraaf 4.2 dat aile patronen binnen eeo tolerantieband van 4% kan

voorspeIIen maakt een gemiddelde RMS-fout van 19 MW. We zullen dus moeten proberen om

deze resultaten te verbeteren.

Tot nog toe heb ik de belasting gedurende de hele dag proberen te voorspeJlen. We zijn echter

voornameIijk gemteresseerd in een goede voorspelling gedurende de significante uren (werkdagen

van 08.00 uur tot 19.00 uur). Daarom ben ik bij de volgende experimenten alIeen uitgegaan van

data tijdens de significante uren.

Ik wil nu gebruik gaan maken van weergegevens voor de voorspeIIing, maar dan wil ik wei met een

schone lei beginnen. Daarom heb ik allereerst een nieuwe verzameling inputs gemaakt. De

inputcombinatie met tijd (Tijd*02) en inputs die afgeleid zijn van belastingwaarden (02, D12,

01*D2, «T-3)/(T-4»-1, «T-3)/(T-5»-I) heb ik Diet meer gebruikt. Na overleg met mijn begeleiders

heb ik meer belastingwaarden uit het verleden meegenomen. De inputs zijn nu de 6 meest recente

belaslingwaarden (T-8...T-3). Een van de voordelen van bet gebruik van een neuraal netwerk is de

mogeIijkheid expliciete kennis aIs input aan het netwerk aan te bieden. We weten dat de

belastingpatronen van werkdagen veel op eikaar Iijken. Daarom heb ik ook de belastingwaarde T

288 aIs input gebruikt. Dit is de belastingwaarde op het tijdstip van voorspelling op de vorige

werkdag.

Er zaI een verschil bestaan tussen de belasting van de vorige werkdag en de buidige belasting. Op

korte termijn zaI dit verschil waarschijnIijk Diet sterk veranderen. Het is dus te verwachten dat

deze verschilwaarde, in combinatie met de belastingwaarde van de vorige werkdag (T-288) een
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goede basis voor een voorspelling vormt. Ik heb deze verschilwaarde (VerschiI) dan ook als input

gebruikt voor het neurale netwerk.

Als weergegevens heb ik de temperatuur (Temp) en de globale zonnestraling (Straling) toe

gevoegd. Van de temperatuur weten we dat deze een sterke invloed op de belasting heeft. De

input Straling heb ik gebruikt als een maat voor de hoeveelheid licht; wanneer het donker wordt

za1 de e1ektriciteitsbelasting toenemen. We kunnen deze gegevens uitzetten tegen de elektriciteits

belasting van eeo hele dag. In dit geval lijkt er inderdaad ceo verband te zitten tusseo belasting en

temperatuur en zonnestraling. Om het overzicht in de inputs te kunnen bewaren heb ik andere

weergegevens nog niet als input gebruikt.

Wanneer de temperatuur (Temp) afneemt zal de belastiog toenemen. Voor Straling geldt dat de

belasting toeneemt wanneer het donker wordt, dus waoneer StraIing afneemt. Daarom heb ik de

normering van Temp en Straling aangepast volgens fonnule (4.2). Door formule (4.2) is de relatie

tussen de inputs Temp en Straling enerzijds eo belasting anderzijds omgedraaid. Wanneer de

genormeerde waarde van deze inputs toeneemt verwacht ik dat ook de belasting zal toeocmen.

(4.2)

tijd

8.00 11.30 13.00 16.30 18.00o

1

0.5

figuur 4.3: tijdfunctie

Het was al bekend (paragraaf 4.2) dat het toe-

voegen van de tijd als een lineaire functie

geen verbetering oplevert. In plaats van een

lineaire functie heb ik de tijd daarom als een

sprongfunctie toegevoegd (zie figuur 4.3).

Tussen 11.30 en 13.00 is de functiewaarde O.

Tussen 16.30 en 18.00 uur is de functiewaarde

1. Tijdens de rest van de significante uren is

de functiewaarde 0.5. Oit zou tot gevolg moeten hebben dat tijdens de lunch-uren (11.30 - 13.(0)

de belasting lager is en tijdens de avondpiek (16.30 - 18.(0) de belasting hoger is.

Oeze methode werkt echter niet zoals ik graag zou willen. In plaats van een daling en een stijging

van de bclasting zien we aileen een daling of aileen eeo stijging van de belasting als reactie op de
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sprongen in de input tijd. Het netwerk reageert dus verkeerd op de sprongen in de inputs. Ik heb

de trainingen met deze input dan ook al na enkele iteraties afgebroken.

De verzameling inputs waarmee ik nu eeo nieuw netwerk ga trainen is: T-8, T.7, T-6, T-S, T-4, T-3,

T·288, Verschil, Temp, Straling. am de beste architectuur van het netwerk vast te stellen beb ik

ook bier gekeken naar de resultaten van nctwerken met verschillencle architecturen. Ik heb

gekozen Voor de architectuur van het netwerk (PREDICTIE-12) dat het snelst leerde. De fout van

PREDICTIE-12 is 17.4 MW. wanneer ik het netwerk naar een nauwkeurigheid van 2% train.

1 output:

T..Q

Overdrachtsfunctie: Gaussiscb.

Vit nieuwsgierighcid heb ik PREDlLIIE-12 ook nog proberen te trainen met cen andere

overdrachtsfunctie, de tangcns hyperbolicus (PREDICTlE-13). Het blijkt dat dit een positicve

invloed heeft op de snelheid van de training en de RMS-fout van de training. Wanneer ik de

PREDlCfIE-12 PREDICfIE-13

RMS-fout Aantal iteraties RMS-fout Aantal
(MW.) (MW.) iteraties

Gemiddelde 46.5 176 37.0 42

Std.dev. 0.4 72 1.1 14

Tabel 4.4: Trainresultaten bij gebruik tangens hyperbolicus of gauss. overdrachtsfunctie
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Train- Eind- Verbouding
nauwk. nauwk.

2.5 % 1.09 % 0.44

3% 1.34 % 0.45

3.5 % 1.67 % 0.48

4% 1.98 % 0.50

4.5 % 2.27 % 0.50

5% 2.21 % 0.44

I Gemiddeld I 0.47 I

netwerken PREDICTlE·12 en PREDICfIE·13 5 maal achter elkaar train naar een nauwkeurigheid

van 4%, dan vind ik de resuJtaten uit Tabel 4.4.

Het is mogelijk om voor bet trainen aan te

geven binnen welke tolerantieband een

voorspelling a1s goed wordt bescbouwd.

Wanneer alle voorspellingen binnen een

trainingsset goed worden voorspeld kan de

training stoppen. Oe gemiddelde afwijking die

bet netwerk over de voorspelling maakt zaI

kleiner zijn dan de opgegeven tolerantie. Vit

verschillende experimenten met verschillende

trainnauwkeurigheden blijkt dat de

eindnauwkeurigheid steeds ongeveer de helft

is van de opgegeven tolerantie (zie Tabel 4.5). Tabel 4.5: Relatie train- en eindnauwkeurigheid

Oit wordt veroorzaakt door het feit dat de

tolerantieband eeo soort bovengrens is. Een groot deel van de patrooen uit de trainingsset zaI met

eeo kleinere nauwkeurigheid voorspeld kunnen worden.

Ik heb nog gekeken of de training van cen

neuraal netwerk is te versnellen door het

netwerk eerst met een lage nauwkeurigheid te

trainen en vervolgens dit netwerk op een

grotere nauwkeurigheid verder te trainen. Oit

in tegenstelling tot het direct met een grote

nauwkeurigheid trainen van het neurale

netwerk. Oeze strategie van gesehakeld trainen

levert eehter geen versnelling van de training

op, zoals we kunnen zien in figuur 4.4.

Wanneer het neurale netwerk naar een

2 5

1.5

To ....nt •• .".

o • L..- ...J

2'5 SO 75 100'~ 150 175 2'OD 22'5 Z'5O 275 JOU 32'5 350 3n ~OO

A,antDI ru,..

figuur 4.4: Versehil in trainingsverloop
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bepaaJde nauwkeurigheid traint, dan heeft het verloop van deze training van een exponentieIe

vorm. Oit betekent dat we meer trainingsiteraties nodig hebben wanneer we in 2 stappen trainen

dan wanneer we direct naar een bepaaJde nauwkeurigheid trainen.

Het is de bedoeling om inzicht te krijgen in de invloed die het weer heeft op de korte termijn

voorspelling van de elektriciteitsbelasting. Door alleen maar te trainen en testen, en bet vergelijken

van resultaten van verschillende netwerken zal dit inzicbt niet verworven worden. Oit inzicht zal

dus op een andere manier uit het netwerk verkregen moeten worden.

T_ ]T_'
T-O

7_7

Lengte gewichtsvectoren van 4
vergelijkbare netwerken

T-O

, 7

2 ,

2 ,

2 ,

2' ,...-------------------,

, .

2 ,

, ., .

In figuur 4.5 zien we de resultaten van de

methode uit paragraaf 3.4. Ik heb voor de

gewichten tussen de inputlaag en de eerste

verborgen laag de lengtes van de vectoren

berekend. Oit heb ik voor 4 netwerken

(PREDICTIE-13) gedaan. Deze netwerken zijn

elk apart getraind met dezelfde trainingsset.

Qua topologie zijn aile 4 de netwerken gelijk
9._ T·288

aan elkaar. Ik verwachtte dat er een Vo.,.""1.- ---'

overeenkomst in de verdcling van deze lengtes figuur 4.5:

te zien zou zijn, maar dit blijkt niet het gcvaJ.

Omdat de training van een netwerk veel tijd in beslag neemt, heb ik de netwerken in figuur 4.5

naar een nauwkeurigbeid van maar 4% getraind om de gewichten te bekijken (2% is haalbaar). Ik

kan dit zonder gcvaar doen, want de lengte van de gewichtsvectoren verandert slechts zeer weinig

wanneer ik doortrain van 4% nauwkeurigbeid naar 2% nauwkeurigheid. Voor een goede

voorspelling hebben we een hoge nauwkeurigheid nodig, maar voor bet bekijken van de gewichten

niet. We kunnen dus volstaan met het trainen van het neuraJe netwerk naar een nauwkeurigheid

van 4%.

Voor elk van de 4 netwerken (PREDICfIE-13) uit figuur 4.5 zien we een andere verdeling van de

gewichten, terwijl we toch gelijke inputs en gelijke trainpatronen hebben gebruikt. In principe

wordt het neuraJe netwerk met het backpropagation aJgoritme gebruikt voor een optimalisatiepro

ces. We willen de fout die een kunstmatig neuraaJ netwerk maakt minimaliseren, optimaliseren. Er

zou dus ook een optimaJe oplossing moeten zijn. Vit figuur 4.5 blijkt echter niet dat de trainingen

naar een optimale oplossing convergeren.
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','" .-- .... ,',.' -- . ','.' .. ,

·.PREDICrJE..14······ ...
.. _.. - -.,

Overdrachtsfunctie: .·tangenshyperbolicus.

10 ·knooppunten, gelijk
aanaantalinputs

initialisatie gebeurdc voorheen

tussen -0.6 en +0.6. De over

dimensionering van het netwerk

is ontstaan door te snd in te

grijpen op de training en het

netwerk te sncl te veranderen

(zie paragraaf 4.5). Ook het gebruik van de gaussischc ovcrdrachtsCunctie is op diezelfde verkeerdc

gronden gekozen. De gaussische overdrachtsfunctie had vooral in bet begin van de training de

bcste resultaten. Na een vergelijking tussen PREDICTIE-12 en PREDICTIE-13 blijkt dat de

tangens hyperbolicus-functie op den duur toch een betere voorspeUing oplevert. In het nieuwe

netwerk heb ik dan ook gebruik gemaakt van de tangens hyperbolicus als overdrachtsfunctie.

Uit het Ceit dat de verdelingen van de lengtes niet convergeren kunnen we coDcluderen dat er iets

mis is met het neurale netwerk. Het netwerk dat ik heb gebruikt is overgedimensioneerd. Een

netwerk met 2 verborgen lagen van 30 en 20 knooppunten is te groot voor een probleem met ± 10

inputs. Ook de initialisatie is te groot geweest. Ik heb het Detwerk daarom verkleind tot een 3

laags netwerk (een verborgen

laag), PREDICTIE-14. Het aantal

knooppunten in deze verborgen

laag neem ik gelijk aan het aantal

inputs. De initialisatie van de

gewichten vindt willekeurig plaats

tussen -0.1 en +0.1. Deze

Ik beb het aangepaste netwerk

(PREDICTIE-14) verschillende malen getraind

en wederom de lengtes van de gewichts

vectoren per input bepaald. Wanneer we de

verdelingen van deze lengtes voor 3 netwerken

bekijken (figuur 4.6) dan zien we nu wei een

duidelijke overeenkomst.

0.8 r------------------,

o ,

0.8

0'

o.

o ]

o 2

De verdeling van de lengtes van de gewichts

vectoren convergeert dus weI wanneer we een

kleiner netwerk en een initialisatie binneD een

o , L....~'__.........._'__.........._~__'__'____'__.L_--'-'
B,.. '-280 T-7 T-5 T-3 STAAllJrG

V....chl IT-II T-6 T_4 ra.P

figuur 4.6: Lengte gewichtsvectoren na
aanpassen van het netwerk.
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k1einer bereik nemen. We kunnen uit figuur 4.6 direct zien welke inputs de grootste invloed

hebben op de voorspelling. In dit gcval zijn dat de huidige belastingwaarde (T-3), de

belastingwaarde van een dag geleden (T-288) en het verschil tussen de huidige belastingwaarde en

de belastingwaarde van een dag geleden (Verschil). De weervariabelen (Temp en Strallng) bebben

duidelijk minder invloed op de voorspelling: de lengtes van de betreffende gewichtsvectoren zijn in

verhouding vrij klein. Wanneer ik PREDICTIE-14 nauwkeurig ga trainen dan is bet mogelijk am

tijdens de training eeo RMS-fout van 11.6 MW. te halen. Bij het testen van PREDICflE·14 met

data van een week later wordt ook een RMS-fout van 11.6 MW. gemaakt.

Er zijn echter nog andere weervariabelen die ik niet beb meegenomen. Dit zijn onder andere de

zonneschijnduur in het afgelopen uurvak en de gemiddelde windsnelheid in de afgelopen 10

minuten van ieder uurvak. Bij gebrek aan een waarde voor de windsnelheid over het hele uurvak

heb ik de gemiddelde waarde voor de windsnelheid gebruikt voor het hele uur.

Er is ook nog expliciete kennis over de belastinggegevens die ik niet verwerkt heb. Het belasting

patroon van de vorige werkdag heb ik al als input opgenomen. Het belastingpatroon van een week

gcleden zal echter ook een sterke gelijkenis vertonen met het huidige belastingverloop omdat het

dezelfde dag van de week betreft. De weekdagen onderling kunnen namelijk nog elk bun eigen

kcnmerken hebben. Zo za1 bijvoorbeeld op vrijdagmiddag de belasting veelal lager zijn dan de

middag van een andere werkdag. Ik gebruik het belastingpatroon van een week geleden als Tweek.

T. )T_.T_~

.,~

STAAL81AS

a ,

O'

C .6

o ,

0.7

00.--- -,

raguur 4.7: lengtes gewichtsvectoren

Ik heb ook deze variabelen (Tweek, Zon en

Wind) toegevoegd aan het netwerk

(PREDICfIE-15). De inputs T-8._T-6 heb ik

verwijderd. Deze inputs kwamcn niet als

belangrijk naar voren in de vergelijking tussen

de gewichtsvectoren. De inputs zijn nu: T-S,

T-4, T-3, Verscbil, T-288, Tweek, Temp,

Straling, Zoo, Wind. Opnieuw heb ik een

aantal netwerken getraind en vervolgens de

gewichtsvectoren van de getrainde netwerken

met elkaar vergeleken. Ook bij deze

netwerken vertonen de lengtes van deze gewichtsvectoren een gelijke verdeling (zie figuur 4.7). We

zien wederom een grote invloed voor de inputs T·3, T-288 en Verschil. Tevens zien we dat de
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w~~rvMiabele!! wederom geeJl bijzondere invloed uitoefenen op de voorspelling. De invloed van

input T·S is twijfelachtig. De vector haalt niet de lengte van bijvoorbeeld input T·3, maar steekt

wei duidelijk uit hoven bijvoorbeeld de weervariabelen. Bij een nauwkeurige training van

PREDICTIE·1S is een RMS-fout van 9.4 MW. haalbaar. Bij bet testen van PREDICTIE·1S na deze

training blijkt het netwerk een fout van 12.7 MW. te maken.

Netwerk Training Test

PREDlCfIE-12 17.4 2JJ.7

PREDICTIE-13 13.3 14.2

PREDICTIE-14 11.6 11.6

PREDlCfIE-15 9.4 12.7

Tabel 4.6: RMS-fouten in MW.

I Input IMin IMax I
Temp 0 150

Straling 0 100

Wind 0 40

Zoo 0 10

Verschil -200 +200

T-288 1400 1900

T-5 1700 2100

T-4 1700 2100

T-3 1700 2100

Tweek 1700 2100

T-O 1700 2100

Tabel 4.7: Normering inputs

In Tabel 4.6 staan tenslotte de RMS-fouten van PREDICTIE-12, PREDICTIE·13, PREDICTIE·14

en PREDICTIE·15. De normering die ik heb gebruikt is te zien in Tabel 4.7. Deze normering is
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aangepast aan de tangens hyperbolicus functic en zorgt ervoor dat de inputs en output tussen

-1 en + 1 worden geschaald.

4.4 Bepaliog van de weersiovloedeo met AIM

Vanuit de TU hcb ik de beschikking gekregco over het computerprogramma AIM. Dit programma

probeert evenals een kunstmatig neuraal oetwerk een output te reconstrueren aan de hand van een

aantal inputs. Het programma AIM gebruikt voor deze reconstructie eeo aantal polynomen. Het

programma doorloopt hiertoe ook een soort training waarin wordt bepaald hoe de polynomen

worden opgebouwd. Net a1s bij het neurale netwerk wordt de dataset opgesplitst in een train- en

een testset. Tijdens de training vormt AIM volgens een bepaald algoritme een aantal polynomen,

met a1s variabelen een aantal inputs. AIM bepaalt zelf welke inputs in cen polynoom wei of niet

gebruikt worden. Inputs die weinig correlatie met de output hebben vinden we daarom niet a1tijd

terug in de polynomen. Verder houdt AIM bij welk polynoom de output het best benadert over de

hele trainingsset. Wanneer AIM een aantal polynomen heeft berekend, dan gaat het programma

combinaties vormcn van de polynomen met de kleinste fout, in hoop de fout door het combineren

van polynomen nog vcrder te verkleincn. Deze combinaties van polynomen zijn zelf ook weer

polynomen en kunnen ook weer gebruikt worden in nieuwe combinaties. De output van het AIM

programma is een netwerk, een combinatie van polynomen in de gegeven inputs. Oit polynoom

netwerk zorgt voor de beste reconstructie van het gewenste outputsignaal in de trainingsset. Oit wil

echter nog Diet zeggen dat het gegeven polynoomnetwcrk ook over de testset de kleinste fout

maakt.

Aan de hand van de polynomen die het AIM-programma berekent kunnen we zien welke invloed

een bepaalde input heeft op de output van hel polynoomnetwerk. Op deze manier kunnen we de

relatie tussen de verschillende weervariabelen en de korte termijn voorspelling van de elektriciteits

belasting bepalen. De resultaten van deze analyse kunnen daarna vergeleken worden met de

resultalen die we bij het neurale netwerk hebben gevonden.

Ik heb het AIM-programma uitgevoerd met de gegevens die ik ook heb gebruikl om de neurale

dnetwerken te lrainen (Tweek, Verscbil, T-288, T-S.•.T-3, Temp, Straling, Zon, Wiod). Ik heb 2

datasels gemaakt mel deze gegevens. Oeze dalasets beslaan de gegevens van de significante uren

van 4-8 november 1991 en van 11-15 november 1991, 2 maal 5 werkdagen. Met bovenstaande
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gegevens zijn dus 2 polynoomnetwerken berekend. Ik noem deze polynoomnetwerken WEEKI en

WEEK2. Wanneer we het polynoonmnetwerk bekijken dat door AIM wordt gemaakt, dan kunnen

we niet direct een uitspraak doen over de invloed van de inputs. Dit komt omdat AIM de inputs

eerst genormeerd worden voordat ze gecombineerd worden. Dit betekent dat we de polynomen uit

bet polynoomnetwerk dat AIM genereert zelf zullen moeten uitschrijven. De resulterende

polynomen voor WEEKI en WEEK2 staan in formules (43) en (4.4).

WEEKI:

T~ = 91.2+0.54' (T-288) + 1.32·(T-3)~.91·(T-4)+O.53·Verschil+O.47·Wind (4.3)

WEEK2:

T-O = 21.96+0.669·(T-288)+o.986·(T-3)-o.61O·(T-4)-0.065·(T-5)

+0.645' Verschil+O.388· W"md -0.083 'Stral
(4.4)

In de polynornen die gegenereerd worden zien we altijd de belastinggegevens terugkomen:

Verschil, T·288, T·3. Deze inputs vielen ook op bij de analyse van de neurale netwerken. Verder

zien we ook enkele weergegevens terugkornen in de polynomen die AIM genereert. Bij het gebruik

van datasets van verschillende pcriodcs (van steeds 5 werkdagen) zien we ook dat er verschillende

weergegevens worden geselectcerd door AIM.

In figuur 4.8 is te zien boe de output van bet

polynoomnetwerk WEEKI verandert wanneer

een van de inputs varieert rond zijn

gerniddelde waarde. De variatie rond bet

gerniddelde is 2 maal de standaarddeviatie

(Sigma) van bet signaal. Zoals we zien is de

invloed van deze weergegevens op de output

van de polynomen is ecbter reer klein. De

invloed van de weergegevens is te verwaar

lozen ten opzicbte van de invloed van de

.J

"'Oll L..- ~ ____'_'

c- -510-

figuur 4.8: Gevoeligheid WEEKI
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"belasting-gegevens. We zien wei dat de belasting toeneemt wanneer de windsnelbeid toeneemt. Dit
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In figuur 4.9 zien we de gevoeligbeid voor de

inputs van polynoomnetwerk WEEK2. Ook nu

zien we dat de belasting weinig varieert onder

invloed van de weervariabelen. Tevens zien we

weer dat bet gedrag van de belasting onder

invloed van de weervariabelen overeenkomt

met de verwachting. De belaSting neemt toe

wanneer de windsnelheid toeneemt en de

belasting neemt af wanneer de straling

toeneemt.

Waar ik op dit moment nag niet naar heb gekeken is de invloed van weergegevens uit het

verleden. De weergegevens die ik tot nag toe beb gebruikt zijn allemaal min of meer momentane

waarden (de weergegevens stammen allemaal uit het laatste uurvak). Er zou ecbter nag een relatie

kunnen bestaan tussen de elektriciteitsbelasting over 15 minuten en weergegevens uit een verder

verleden. Om de invloed van oudere wecrgegevens te onderzoeken beb ik wederom het AIM

programma gebruikt. Aan de bekende inputs (Tweek. Verschil, T-288, T-S••.T-3, Temp, Straling,

Zon, Wind) beb ik nag de gemiddelde waarden van de weergegevens over de laatste 24 uur

toegevoegd (Gemtemp, Gemstral, Gemzon, Gemwind). Deze gemiddelde waarden zijn

voortschrijdende gemiddeldes over 24 uur, met een resolutie van 5 minuten. Ik heb weer 2 datasets

gemaakt, met gegevens uit de periode van 4-8 november en 11-15 november. De

polynoomnetwerken die AIM genereert voor dezc datasets noem ik WEEKIG en WEEK2G.

Omdat WEEKIG een 3e graads polynoom is, beb ik dit met uitgescbreven. Het polynoom is

opgebouwd rond de inputs Gemtemp, Gemwind, Gemstral, Verschil, T-288, T-S, T-4 en T-3. Het

polynoom WEEK2G heb ik wei uitgeschreven:

WEEK2G:

T-O = 76.98 +0.628 '(T-288) +1.01 '(T-3)-o.59'(T-4)-0.1'(T-5)

+O.56·Yerschil-0.36-GEMTEMP+2.1-GEMWIND+0.47·WIND
(4.5)
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De gevoeligheid voor de inputs van WEEK2G

is te zien in figuur 4.10. We lien dat ook de

invloed van de gemiddelde weergegevens klein

is. In Tabel 4.8 staan de resullalen van deze

gevoeligheidsanalyse in numerieke vorm. De

waarden in de label zijn de verschillen lussen

de hoogsle en laagste belaslingwaarden per

input (in MW.). Hierbij moet opgemerkl

worden dat het polynoom van WEEKIG Diet
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figuur 4.10: Gevoeligheid WEEK2GP

I II WEEKI IWEEK2 IWEEKIG IWEEK2G I
Gemlemp - - 13 9

Stral - 3 - -
Gemslral - - 0 -
Wind 4 3 - 4

Gemwind - - 14 14

Verschil 54 69 45 60

T-288 62 63 62 60

T-5 - 8 18 11

T-4 94 70 124 67

T-3 129 107 139 110

Tabel 4.8: Gevoeligheid polynoomnetwerken (in MW.)

lineair is. Dil beeft tot gevolg dal de waarde van Gemstral geen verschil toonl tussen de input

waarden. Tussen deze twee inputwaarden (gemiddelde-std.dev en gemiddelde + std.dev.) varieert

de output echter wei onder invloed van Gemstral.

We kunnen dus concluderen dal ook de gemiddelde waarden van de weergegevens een te

verwaarlozen invloed bebben op de voorspelling van de elektricileitsbelasting over 15 minuten.
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Train Test

WEEKI 87.9 92.5

WEEKIG 75.1 324.6

Gemiddelde kwadratisch fout
per polynoomnetwerk

TabeI4.9:

Ik heb ook nog gekekco hoe groot de

afwijking is tussen de gewenste output en de

outputs die door de polynoomnetwerken

worden gemaakt. Dit heb ik gedaan door de

data van WEEK2 te laten evaluereo door

WEEKI. Ditzelfde heb ik met WEEKIG eo

WEEK2G gedaan: de data van WEEK2G is

geevalueerd door WEEKIG. De resultaten

van deze evaluatie zien we ip Tabel 4.9. De afwijking in de testresultaten van WEEKlG zijn

waarschijnlijk terug te voeren op bet gebruik van de weergegevens. Bij het polynoomnetwerk

WEEKI komen de testresultaten overeen met de training. In WEEKI wordt aIleeo Wind gebruikt

als weervariabele. Uit Tabel 4.8 weten we dat de invloed van Wind in WEEKI maar zeer klein is.

In WEEKIG komen meer weervariabelen voor, met een grotere invloed. Wanneer de gevonden

relatie tussen belasting en weervariabelen niet consistent is, beeft dit tot gevolg dat er bij het testen

een grotere fout wordt gemaakt.

4.5 Problemen met het neUl"ale netwerk

Tijdens mijn onderzoek naar het gebruik van een kunstmatig oeuraal netwcrk voor het voorspellen

van de elektriciteitsbelasting op de korte termijn ben ik op een aantal problemen gestuit die het

gebruik van een neuraaI netwerk met zich meebrcngt. In de litcratuur worden deze problemen weI

summier beschreven, maar dit was voor mij niet voldoende om deze problemen ook te herkennen

en er op in te grijpen [3,11].

Het eerste probleem betreft de keuzes die ten aanzieo van de structuur van het netwerk gemaakt

moeten worden. Door gebruik te maken van 2 verborgen lagen, een gaussische overdrachtsfunctie

en cen grote initialisatie, leek het netwerk het snelst te lereo. Deze keuze is voornamelijk gemaakt

op basis van het trainingsverloop tijdens bet begin van de training. Wanneer we bet netwerk echter

langer laten doortrainen zieo we dat eeo andere overdrachtsfunctie beteT voldoet. Deze fouten zijn

dus gebaseerd op ongeduldigheid tijdens de training.

Door de verdeliog van de lengtes van de gewichten te bekijken (figuur 4.5) zien we dat bet

netwerk met 2 verborgen lagen en een grove initialisatie (tussen -0.6 en +0.6) niet oaar een
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optimale oplossing convergeert. Door bet netwerk te verkleinen tot een netwerk met slechts een

verborgen laag en door de initialisatie binnen een smaller gebied te lalen plaatsvinden (tussen -0.1

en +0.1) kan bet netwerk weI naar een optimale oplossing convergeren.

Ecn ander probleem is bet gebruik van een leercoefficient T\ die te groot is. In bet begin van de

training mag deze leercoefficient groot zijn. Naarmate de training vordert zal deze leercoefficient

echter moeten afnemen. Wanneer de leercoefficient te groot is, zal bet netwerk te grote stappen

nemen om de fout over de voorspeUing te verkleinen. Dit betekent dat bet netwerk te veel op de

individuele patronen reageert. Tijdens de trainingen is gebleken dat met cen grote leercoefficient

het netwerk zich te zeer richt op korte termijn relaties tussen de inputs. De werkelijke relaties die

er g10baal genomen tussen de inputs bestaan, worden dan niet geleerd. Tijdens de training lijkt bet

netwerk dan goede resultaten te halen, maar tijdens het testen zijn de prestaties juist zeer slecbt.

In mijn geval betekent dit dat de leercoefficient '1 =0.001 moet zijn wanneer we de training

stoppen. Dit houdt dan in dat de fout die het netwerk tijdens het trainen maakt ongeveer gelijk zal

zijn aan de fout die het netwcrk over de trainingsset zou maken wanneer met deze trainingsset

getest zou worden.
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5 Bet uiteindelijke netwerk P.N.E.M.

50 B.A.H. van der Leeuw

Zoals blijkt uit boofdstuk 4 heb ik een aantal experimenten met kunstmatige neurale netwerken

uitgevoerd om een voorspelling van de elektriciteitsbelasting over 15 minuten te realiseren. Het

betreft de elektriciteitsbelasting van bet PNEM-debiet. Ik beb een voorspelling gerealiseerd met

behulp van alleen belastinggegevens (en inputs, afgeleid van die belastinggegevens) en ik heb een

voorspelling gerealiseerd met bebulp van zowel belasting- als weergegevens. Vit de experimenten

van hoofdstuk 4 blijkt echte~ dat gebruik van weergegevens geen verbetering van de voorspelling

van de elektriciteitsbelasting over 15 minuten teweegbrengt. In dit boofdstuk wi] ik een defmitie

geven voor bet neurale netwerk P.N.E.M. (Predictief Netwerk voor Energie Management).

Hiervoor heb ik nog een laatste uitgebreide test uitgevoerd om verschillen tussen een voorspelling

met of zonder gebruik van weergegevens vast te stellen. Hiertoe beb ik twee neurale netwerken

gedefmieerd. Het ene netwerk maakt gebruik van alleen belastinggegevens (T-S_T-3, T-288,

Verschil, Tweek), dit noem ik 'Belas'. Bij het andere netwerk heb ik ook nog de weergegevens

toegevoegd (T-5...T-3, T-288, Verschil, Tweek, Temp, Straling, Zon, Wind). Dit netwcrk noem ik

'Combi'. Voor deze netwerken hcb ik datasets uit de periode november 1991 tot en met februari

1992 aangemaakt. Deze datasets bevatten elk de gegevens van de significante uren van 5

opeenvolgende werkdagen.

Ik heb de inputs en de output genormeerd volgens formule (3.2). De minimum en maximum

waarden die ik hiervoor heb gebruikt zijn terug te vinden in Tabel 5.1. De minima en maxima zijn

zo gekozcn dat de normering tussen -1 en +1 plaatsvindt. De inputs Temp en Straling worden

genormeerd volgens formule (4.2).

Vit paragraaf 3.5 wetcn we aI dat de training van een netwerk versneld kan worden door de

leercoefficient tijdens de training te laten veranderen. Vil paragraaf 4.5 weten we dat de

leercoefficient ongeveer gelijk aan 0.001 zal moeten zijn aan bet einde van de training. In dit geval

zal de fout die bet netwerk tijdens de training aangeeft een betrouwbare waarde zijn. Verder weet

ik uit de resultaten van hoofdstuk 4 dat het mogelijk moet zijn een netwerk te trainen dat uit

eindelijk een RMS-fout van ± 10 MW. oplevert. Daarom laat ik de leercoefficient elke keer na bet

doorlopen van de beIe trainingsset veranderen volgens formule (5.1). Door gebruik te maken van

formule (5.1) zal de leer:coefficient in bet begin van de training groot zijn (grate RMS fout).
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I Input IMin IMax I
Temp 0 150

Straling 0 100

Wind 0 40

Zon 0 10

Verschil -200 +200

T-288 1400 1900

T-5 1700 2100

T-4 1700 2100

T-3 1700 2100

Tweek 1700 2100

T-O 1700 2100

Tabel 5.1: Normering voor P.N.E.M.

Tijdens de training zal de RMS-fout steeds kleiner worden, waardoor ook de leercoefficient

kleiner wordt.

(5.1)

Wanneer ik met deze adaptieve leercoefficient een netwerk train, dan blijkt na ± 1500 runs dat de

fout nauwelijks meer verandcrt. Ook de testresultaten zijn na 1500 runs nog steeds in orde. Ik heb

daarom besloten de netwerken elk 1500 trainingsiteraties te laten dooriopen.

Ik heb de 2 netwerken getraind met de eerste 6 datasets (4 november 1991 - 20 december 1991).

Nadat de netwerken getraind waren heb ik ze getest met de data van de eerstvolgende periode. De

RMS-fout van deze trainingen en testen zijD te rieD in Tabel 5.2.

Voor week 6 heb ik geeD testresultateD omdat week 7 feestdagen bevat. Wanneer ik zou testen met

week 7 zou dit een vertekend beeld geven. De normering houdt namelijk geen rekening met

feestdagen of weekeindeD. De lage waarden die de belasting op deze dagen heeft, kan het netwerk
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Combi Belas
Week

Training Test Training Test

01 9.45 12.38 9.67 12.6

02 11.44 10.46 11.67 10.12

03 9.01 15.68 8.86 11.06

04 10.42 12.58 10.3 12.07

05 10.75 25.6 11.21 14.06

06 10.22 - 10.42 -
Gemiddeld 10.21 15.34 10.36 12.0

Std.dev. 0.8 5.4 0.9 1.3

RMS-fout in MW.

Tabel 5.2: RMS-fout na trainen en testen

op dit moment niet voorspellen. Wanneer we de normering aanpassen wordt dit probleem

misschien vcrholpen. Dit heb ik echter nog niet geprobeerd.

Hct netwerk 'Combi' heeft vooral moeite met het testen van week 6 wanneer er getraind is op data

van week 5. Ook het testen van week 4, na het trainen op data van week 3, levert een behoorlijke

fout van 15.68 MW. op. Deze fout kan veroorzaakt worden door het feit dat donderdag 5

december in week 4 valt en 5 december (pakjesavond) kan a1s cen speciale dag beschouwd

worden. We zien tevens dat het netwerk 'Belas' veel minder moeite beeft met de voorspelling van

deze weken. Dit zien we duidelijk terugkomen in de gemiddelde waarden van de fout. Bij de

training scoort bet netwerk 'Combi' iets beter, maar de testresultaten zijn duidelijk beter voor bet

netwerk 'Belas'.

Voor de netwerken 'Combi' van de weken 1 tim 6 heb ik de lengtes van de gewichtsvectoren

berekend volgens formule (3.13). We zien in figuur 5.1 dat de verdeling van de lengtes van de

verschillende netwerken weer ongeveer gelijk is. In deze figuur zien we ook dat de weergegevens

wederom slechts eeo kleine invloed op de voorspelling hebben ten opzichte van de belasting

gegevens.
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figuur 5.1: Lengtcs gewiehtsveetoren van de
'Combi'-netwerken

Uit figuur 5.1 kunnen we afleiden dat de

weergegevens geen belangrijke rol spelen in

het realiseren van de voorspelling van de

elektrieiteitsbelasting over 15 minuten. In

Tabel 5.2 zien we dat de resultaten van

'Combi' ook sleehter zijn dan de resultaten

van 'Belas'. We kunnen dus stellen dat het

gebruik van weergegevens de voorspelling Diet

zal verbeteren. We zouden eerder denken dat

gcbruik van de weergegeven's de voorspelling

kan versleehteren. Wanneer het netwerk een

relatie tussen de weergegevens en de belasting

ontdekt die niet werkelijk bestaat, dan werkt dit door tijdens het gebruik van het netwerk. We

krijgen dan grote afwijkingen in de voorspelling.

In figuur 5.1 zien we dat 2 netwerken een lange gewiehtsvector hebben voor Straling en Wind. Het

netwerk met de langere gewichtsvector bij de input Wind is het netwerk dat getraind is met de

data van week 3. In Tabel 5.2 zien we dat juist dit netwerk een slecht resultaat geeft bij het testen.

Ik heb de netwerken 'Combi' cn 'Belas' elk steeds opnieuw laten trainen op de data van de weken

1 tim 6. Iedere keer dat ik een netwerk trainde op een dataset heb ik cerst aile gewichten

gei'nitiaIiseerd. Dit betekent dat het netwerk steeds weer veel tijd nodig heeft om de juiste

instelling van de gewiebten te vinden. Een andere mogelijkheid is om bij bet begin van de training
4

uit te gaan van een netwerk dat reeds getraind is. In dat gevaI hoeven we maar eenmaaI een

netwerk volledig te trainen. Vervolgens kunnen we voor een nieuwe training steeds bet laatst

getrainde netwerk gebruiken. Op deze manier kunnen we snel een netwerk op cen bepaaIde

dataset trainen. Ik heb deze methode toegepast op de netwerken 'Belas'. Uitgaande van bet

netwerk dat is getraind op de data van week 1 beb ik een neuraaI netwerk getraind op de data van

week 2. Ik beb bet netwerk hiervoor 50 trainiteraties laten doorlopen. Dit aantaI is gekozen om de

tijd van bet trainen niet te zeer te laten oplopen. De netwerken die volgens deze 'doortrain'

methode zijn getraind heb ik natuurlijk ook getest. De resultaten biervan staan in Tabel 5.3.

Wanneer we de resultaten van Tabel 5.3 vergelijken met de resultaten van Tabel 5.2, dan zien we

dat de testresultaten beter geworden zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt misschien in bet
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Belas
Week Aantal iteraties

Training Test

01 9.67 12.6 1500

02 12.0 9.12 50

03 9.0 10.9 50

04 10.36 12.0 50

05 11.4 12.1 50

06 10.8 - 50

Gemiddelde 10.53 11.16

Std.dev. 1.0 1.1

RMS-fout in MW.

Tabel 5.3: RMS-fout van 'Belas' met 'doortrain'-methode

feit dat het neurale netwerk dat op deze manier wordt doorgetraind, meer belastingpatronen

aangeboden krijgt. Hierdoor zaI bet netwerk de relaties tussen inputs en output iets beter kunnen

nuanceren.

Vanwege de feestdagen in week 7 en week 8 heb ik de data van deze weken niet meegenomen in

de training. In de data van week 9 ontbrcken enkele belastingwaarden. De dataset van week 9

bevat in de input Tweek ook data van week 8, waardoor de voorspelling over week 9 ook nog een

invloed van feestdagcn (30 december, 1 januari) ondergaat. Ik heb daarom ook de data van week 9

niet gcbruikt. Na week 6 het netwerk 'Belas' doorgetraind op de data van de weken 10 tim 16. De

resuItaten van deze training staan in Tabel 5.4. In bijlage I is tenslotte te zien hoe het netwerk

presteert op de dagen dat een verrekenmoment valt.
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Belas
Weken Iteraties

Training Test

10 9.62 11.3 50

11 10.63 9.46 50

12 9.24 11.3 50

13 11.3 12.3 50

14 11.1 9.24 50

15 8.64 12.2 50

16 11.8 - 50

Gemiddelde 10.3 11.0

Std.dev. 1.1 1.2

RMS-fout in MW.

Tabel S.4: RMS-fout van Belas met doortrainmethode, weken 10 - 16

Ik heb het uiteindelijke netwerk P.N.E.M. gedefmieerd als bet netwerk 'Belas', omdat dit het

netwcrk met de bestc resultaten is.

P.N.E.M.
PredictiefNetwuk voor EDe~e Management
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6 Conclusies/aanbevelingen

56 B.A.H. van der Leeuw

Het doel van mijn afsludeeronderzoek was te onderzoeken of er met behulp van een neuraal

netwerk een goede voorspelling van de elektriciteitsbelasting over 15 minuten gemaakt kan worden.

Tevens moest ik onderzoeken of het gebruik van weergegevens bij de realisatie van voomoemde

voorspelling tot een betere voorspelling leidt.

Ik heb allereerst geprobeerd, een voorspelling te realiseren die gebaseerd is op aIleen

belastinggegevens en gegevens die zijn afgeleid van de belastinggegevens. Voor de realisatie van

deze voorspelling heb ik gebruik gemaakt van een bestaand programma dat een kunstmatig neuraal

netwerk simuleert. Om de resultaten van een neuraal netwerk te kunnen begrijpen en verwerken is

het echter noodzakelijk om inzichl te hebben in de werking van een neuraal netwerk en de

problemen die er kunnen optreden bij het gebruik van eeo neuraal netwerk. Om dit inzicht te

verkrijgen heb ik vervolgens zelf een programma geschreven om een neuraal netwerk te simulercn.

Het was ondertussen al duidelijk dat het mogclijk is am een voorspelling van de elektriciteits

belasting tc realiseren met bchulp van een neuraal netwerk.

Ik heb de invloed van qe weergegevens op de be1asting geanalyseerd op 2 manieren. Ik heb ten

eerste gekeken naar de lengtes van de gewichtsvecloren binnen het neurale netwerk. Verder heb ik

nag gebruik gemaakt van het programma AIM om de invloed van de weergegevens op de korte

termijn belastingvoorspelling vast te stellen. Het blijkt dat er door het neurale netwerk soms wei

gebruik gemaakt wordt van de weergegevens, maar de voorspelling wordt er niet door verbeterd.

Er bestaat een reele kans dat het netwerk een relatie vindt tossen weergegevens en belasting die

puur toevaIlig is. Dit betekent dat het netwerk slechte resultaten zal vertonen tijdens het daad

werkelijke gebruik. Vii de polynomen die AIM genereert blijkt ook dat de invloed van de

weergegevens zeer gering is. Het is dos aan te raden am aIleen gebruik te maken van belasting

gegevens voor het maken van een voorspelling van de e1ektriciteitsbelasting over 15 minuten.

Hiermee is niet gezegd dat het klimaat (de weergegevens) geen invloed hebben op de

elektriciteitsbelasting op een langere termijn. Deze weergegevens helpen echter niet om een

voorspelling over 15 minuten te verbeteren.

Tijdens het uitvoeren van de experimenten met de neurale netwerken ben ik een aantal problemen

tegengekomen die verband houden met bet gebruik van neurale netwerken. Een kunstmatig
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neuraal netwerk bevat een groot aantal parameters die kunnen worden ingesteld (Ieercoefficient,

overdrachtsfunctie, moment-term, aantal inputs, aantal verborgen lagen, aantal knooppunten in

verborgen lagen). Deze overvloed aan parameters kan al snel zorgen voor verwarring. Een neuraal

netwerk heeft veel tijd nodig om de relaties tussen de inputs te leren. Vooral tijdens de eerste

experimenten had ik de neiging om te snel parameters te veranderen, terwijl het netwerk pas net

aan de training was begonnen. Op deze manier zijn de resultaten van de experimenten niet meer

geheel betrouwbaar. Hierdoor is oak de overdimensionering van mijn netwerk ontstaan.

Hoewel een aantal problemen met neurale netwerken wei in de literatuur beschreven zijn, blijkt

dat ik zc tach eerst zelf moest tegenkomen voordat ik t:r n:kt:ning mt:t: ging houden. Het blijft een

feit dat de kennis over het gebruik van een neuraal netwerk voomamelijk is gebaseerd op ervaring.

Door in de praktijk met neuraJe netwerken om te gaan, leert men de problemen en de voordelen

pas echt kennetl.

Uiteindelijk heb ik een netwerk P.N.E.M. gedefmieerd. De architectuur van dit netwerk,

beschreven in hoofdstuk 5, biedt de mogelijkheid om een voorspelling te maken met een

nauwkeurigheid van ± 11 MW. (± 0.65%) tijdens de significante uren van werkdagen . Dit netwerk

is aIleen nag getest met belastingdata uit de winterperiode. Hoewel dit de interessantste periode is

(in verband met de verrekenmomenten), zou het ook interessant zijn om te kijken of het neurale

nctwerk oak een goede voorspelling kan realiscren over belastingdata uit een zomerperiode.

De belastingdata die ik tijdens mijn experimenten heb gebruikt was data uit een beperkte regio.

Deze data betreft het vermogen dat binnen bet afzetgcbicd van de PNEM verbruikt is. De

verrekenmomenten voor elektriciteit worden vastgesteld aan de hand van het landelijke

belastingsignaal. Het is dus ook zeer interessant om voor het landelijke belastingverloop een goede

voorspelling te creeren. Op dit moment is het mogelijk de landelijke belasting met een afwijking

van ± 0.8% te voorspellen. lk denk, op grond van de overeenkornsten tussen de belastingverlopen

van de PNEM en het gehele land, dat het netwerk P.N.E.M. ook goed voor de voorspelling van de

landelijke belasting gebruikt kan worden. Wanneer in dit geval ook een nauwkeurigheid van 0.65%

gehaald kan worden zal deze voorspelling beter zijn dan de tot nu toe gebruikte methodes. Ik heb

nog niet gekeken naar de mogelijkheden am P.N.E.M. te gebruiken voor de voorspelling van het

landelijk belastingverloop.
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Over een eventuele real-time implementatie van een neuraal netwerk zal nog goed nagedacht

moeten worden. In bet geval van zo'n implementatie zullen er beslissingen genomen worden over

de manier van trainen en over de waarde die er aan de voorspelling gehecht moet worden.
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Bijlage I: Voorspelling van de elektriciteitsbelasting op verrekenmomenten.

.... Voorspelling

- Werttelijk

* Verrekenmoment

19
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figuur 1.1: Belastingpatroon op 25 november 1991 (significaote uren)

In figuur 1.1 zien we het voorspelde en het werkelijke belastingpatroon van maandag 25 november

1991. Op deze dag is om 17.30 uur een verrekenmoment gevallen. Het verschil tussen de

voorspelde en de werkelijke belastingwaarde op dit verrekenrnoment is 0 MW.
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........ Voorspelling

- Wer1<elijk

* Verrekenmoment

19
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8

liguur 1.2: Belastingpatroon op 16 december 1991 (significante uren)

In figuur 1.2 zien we het voorspelde en het werkelijke belastingverloop van maandag 16 december

1991. Op deze dag is om 17.05 een verrekenmoment gevallen. Het verschil tussen de voorspelde en

de werkelijke belastingwaarde op dit verrekenmoment is 10 MW.
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Voorspelling

- Wer1telijk

* Verrekenmoment
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figuur 1.3: Belastingpatroon op 23 januari 1992 (significante uren)

In figuur 1.3 zien we bet voorspelde en het werkelijke belastingverloop van donderdag 23 januari

1992. Op deze dag is om 9.35 uur een verrckenmoment gevallen. Het verschil tosseD de voorspelde

en de werkelijkc belastingwaarde op dit verrekenmoment is 11 MW.
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Voorspelling

- Wer1<e1ijk

* Verrekenmoment
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flgUur 1.4: Belastingpatroon op 4 februari 1992 (significante uren)

In figuur 1.4 zien we het voorspelde en hel werkclijke belaslingverloop van dinsdag 4 februari 1992.

Op deze dag is om 10.00 uur een verrekenrnoment gevallen. Het verschil tussen de voorspelde en

de werkelijke belastingwaarde op dit verrekenmoment is 7 MW.

In Tabel I.1 staan de afwijkingen op de verrekenmomenten bij elkaar.

Verrekenmoment Fout in voor-
spelling (in MW.)

25 november 1991 0

16 december 1991 10

23 januari 1992 11

4 februari 1992 7

Tabell.l: Fouten in de voorspelling op enkele verrekenmomenten.
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