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1. WSTĘP  

Współczesnym, podstawowym problemem ludzkości jest postępujące zanieczyszczenie 
środowiska naturalnego na Ziemi. Na fakt ten składa się coraz mniejsza ilość czystych obsza-
rów gruntowych, narastające zanieczyszczenie atmosfery oraz, co najważniejsze, zdecydowa-
nie malejąca ilość czystych wód śródlądowych.  

W ślad za Ramową Dyrektywą Wodną, woda jest dziedziczonym dobrem, które musi być 
chronione, bronione i traktowane jako takie [Dyrektywa 2000/60/WE]. Zapis ten oznacza, że 
woda występująca w każdej formie w środowisku naturalnym, jest najwyższym dobrem ludz-
kości i wszelkimi możliwymi sposobami oraz kosztami należy dążyć do utrzymania jej zaso-
bów w odpowiedniej ilości i jakości. Zgodnie z [Rozporządzenie Dz.U. nr 204, poz.1728; 
Dyrektywa 75/440/EWG], wody powierzchniowe ujmowane do celów konsumpcyjnych mu-
szą spełniać wymagania w zakresie jakości po zastosowaniu odpowiedniego uzdatniania.  

Bazując na danych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie – ta-
bele 1 i 2 oraz rysunek 1, należy stwierdzić, że większość wód powierzchniowych, które są 
ujmowane dla potrzeb ujęć miasta Krakowa, to wody niespełniające kategorii A1, A2 oraz 
A3. Zgodnie z [Rozporządzenie Dz.U. nr 32 poz. 284], stan jakości wód powierzchniowych w 
sąsiedztwie Krakowa, obejmujący 5 klas czystości, prezentuje się jak wskazuje rysunek nr 1. 

Tabela 1. Zestawienie zmian procentowego udziału klas czystości wód powierzchniowych w woj. małopolskim w 
latach 2004 – 2007. [Raporty WIOŚ] 

Klasa Nazwa klasy Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

I klasa Bardzo dobra 0 0 0 0 
II klasa Dobra 0 0 1,3 5 
III klasa Zadowalająca 60,9 63 62,7 45 
IV klasa Niezadawalająca 26,1 24 21,3 35 
V klasa Zła 13 13 14,7 15 

W efekcie pogorszenia jakości wód powierzchniowych, które są źródłem wody pitnej i 
użytkowej w woj. małopolskim, istnieje konieczność stosowania wysokosprawnego uzdatnia-
nia fizycznego i chemicznego, opartego w szczególności na procesach utleniania, koagulacji, 
flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowanie, chlo-
rowanie końcowe). Stosowanie coraz bardziej zaawansowanych, a często bardziej energo-
chłonnych procesów uzdatniania pobranej wody, wymaga poszukiwania rozwiązań minimali-
zujących zużycie energii elektrycznej dla całego procesu ujmowania, produkcji i dystrybucji 
wody. Podstawowe cele, jakie należy przy tym realizować, to zminimalizowanie ponoszonych 
nakładów finansowych na energię, utrzymanie technologii i usuwanie awarii na sieci dystry-
bucyjnej. Odbywać się to musi w sposób zrównoważony, tzn. poprzez racjonalną gospodarkę 
pobierania wody surowej, efektywne jej uzdatnienie oraz doprowadzenie czystej wody o od-
powiedniej jakości, ilości, o wymaganym ciśnieniu i w najwyższym stopniu niezawodności 
do wszystkich odbiorców. 
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Rysunek 1. Udział procentowy kategorii jakości wód przeznaczonych do spożycia w latach 2004-2008 [Raporty 
WIOŚ]  

Tabela 2. Zmiany jakości wód przeznaczonych do spożycia z ujęć dla miasta Krakowa w latach 2004 - 2008.  

Lp. Rzeka km 2008 2007 2006 2005 2004 
5 Sanka 2,7 A3 non non A3 non 
6 Skawinka 9,0 non non A3 non non 
9 Rudawa 9,3 A3 non non non A3 

10 Zbiornik Dobczyce 64,2 A2/A2/A3 A2/A2/A3 A2/A2/A3 A2/A2/A3 A2/A2/non 
13 Dłubnia 10,4 A3 non A3 A2 A3 

*dla Zbiornika Dobczyckiego pomiary przeprowadzono na powierzchni/3 m pod powierzchnią/w pozycji ujęcia 
** dla rzeki Dłubni pomiary w roku 2004, 2005 i 2006 przeprowadzono w 9,8 km [Raporty WIOŚ]  

Rozmieszczenie ujęć oraz numeracja zastosowana w tabeli 2, pokazana jest na rysunku 2, 
gdzie kolorem zaznaczone są kategorie: zielonym – A1, żółtym – A3 i czerwonym – niespeł-
niające kategorii A1, A2, A3. 

 

Rysunek 2. Ocena wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia dla Krakowa 
w roku 2008 [Raporty WIOŚ]  
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Punktem wyjścia, a zarazem podstawą do rozważań, jakie zostały podjęte w niniejszej pra-
cy, jest dbałość o stan środowiska naturalnego, a zwłaszcza o utrzymanie i poprawę środowi-
ska wodnego, a w szczególności propagowanie zrównoważonego korzystania z wody, oparte-
go na długoterminowej ochronie dostępnych zasobów wodnych [Dyrektywa 2000/60/WE]. 
Model prognozy bieżącej godzinowego zapotrzebowania na wodę dla miasta Krakowa, jaki 
jest budowany w przedmiotowej dysertacji, ma służyć do racjonalizacji procesu dystrybucji 
czystej wody do odbiorców. Poprzez minimalizacją ciśnienia w sieci, zadanie to będzie miało 
wpływ na ograniczenie wycieków wody podczas awarii. Ponadto skutkiem lepszej kontroli 
prędkości medium w rurociągach, będzie zmniejszenie zużycia wody do płukania przewo-
dów. Tak więc zadanie to pośrednio może przyczynić się do rzeczywistego zmniejszenia uj-
mowanej wody.  

Bazując na powyższych informacjach o zmniejszających się zasobach czystej wody w oko-
licach Krakowa, o konieczności zrównoważonego korzystania z istniejących zasobów wod-
nych oraz na podstawie wielu przesłanek technicznych i ekonomicznych, przedmiotowa dy-
sertacja wpisuje się w ustalone w [Dyrektywa 2000/60/WE] ramy dla działań na rzecz ochrony 
stanu ilościowego i jakościowego wód śródlądowych, jednakże nie stanowi ona próby znale-
zienia rozwiązania tego stanu rzeczy.  

Autor, rozważając fakt, że zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi, w głównej mie-
rze zależy od ilości ujmowanej wody oraz od dodatkowych uwarunkowań: 

• złego stanu technicznego sieci, 

• przewymiarowanie istniejących sieci, 
• ilości traconej wody, która została wtłoczona do sieci, lecz nie sprzedana odbiorcom, 
• częstych awarii urządzeń oraz przewodów, 

• nadmiernego ciśnienia wody w przewodach w porach mniejszego zapotrzebowania na 
wodę, 

• dużych kosztów energii elektrycznej, 
• wysokich nakładów finansowych na poszukiwanie i usuwanie awarii, 

zdecydował się poszukać narzędzia, które w końcowym efekcie, mogłoby poprawić jakość 
usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. 
Korzyści powodowane zastosowaniem nowoczesnych metod predykcyjnych oraz implemen-
tacją ich wyników do regulacji procesu dystrybucji wody, stanowią o poprawie sprawności 
tego systemu oraz pośrednio o pozytywnym oddziaływaniu na środowisko naturalne.  

Zaproponowane w pracy rozwiązanie pozwoli uniknąć wystąpienia szeregu wymienionych 
powyżej niesprzyjających zdarzeń i zminimalizować ich skutki. Ponadto uważa się, że wyko-
rzystanie metody predykcji godzinowego zapotrzebowania na wodę, poprawi warunki eko-
nomiczne dystrybucji wody oraz umożliwi stosowanie dodatkowych działań operacyjnych. 
Działania te przełożą się pośrednio na zwiększenie niezawodności całego systemu.  

Obecnie nie stosuje się w praktyce w Polsce systemów wspomagających decyzyjność lub 
optymalizujących dostawę wody do odbiorców, opartych na operacyjnych prognozach zapo-
trzebowania na wodę. Potwierdzeniem tego jest fakt, że w literaturze rodzimej nie odnalezio-
no wielu zastosowań tego typu, będących w użyciu. Istnieją jednak ciekawe opisy metod 
wspomagających podejmowanie decyzji, oparte na klasyfikacji i klasteryzacji [Gabrys, 1999], 
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gdzie został opisany system neurorozmyty GFMM (ang. General Fuzzy min-max Neural Ne-
twork). System ten zastosowano do wspomagania diagnozy stanu sieci wodociągowej, co 
przekłada się na poprawę trafności decyzyjnej w wykrywaniu wycieków i awarii. Jednym z 
niewielu przykładów w literaturze zagranicznej aplikacji z dziedziny optymalizacji dostawy 
wody stanowi praca [Holden, 2000] przedstawiająca metody zarządzania siecią dystrybucji 
wody w Przedsiębiorstwie Anglian Water na wschodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Działa-
nia te, które jednak nie są oparte na modelach prognostycznych, polegają przede wszystkim 
na poprawie decyzyjności w kontroli dystrybucji wody, na podstawie inspekcji online mętno-
ści wody w zbiornikach wodnych, poprzez sterowanie prędkościami przepływów w przewo-
dach wodociągowych, co ma wpływ na minimalizację procesu sedymentacji.  

Z powyższego wynika, że istnieje potrzeba określenia prognozy wielkości zapotrzebowa-
nia na wodę w celu odpowiedniego przygotowania mocy produkcyjnych ujęć wody i stacji 
uzdatniania, przy uwzględnieniu kosztów produkcji, ograniczeń w wielkości ujmowanej wody 
i możliwości tranzytowych sieci dystrybucyjnej. Jest to więc nowa dziedzina, która może stać 
się kolejnym elementem optymalizacji procesu dystrybucji wody, tak aby uzyskać najmniej-
szy koszt tej dystrybucji. System taki, musi opierać się na kilku elementach, których podstawą 
jest poprawnie działający model predykcyjny. Model taki, powinien być prosty w użyciu, a 
zarazem efektywny. Zbudowanie takiego modelu to główny cel tej dysertacji.  

Wzrastające wymagania dotyczące jakości i ilości wody pitnej dostarczanej odbiorcom na 
wszystkie niezbędne do życia oraz rozwoju cele, wymuszają ciągłe doskonalenie procesów 
technologicznych. Operacje takie powodują, że w dystrybutorniach zakładów uzdatniania 
wody (ZUW), często konieczne jest zastosowanie nowej technologii, której towarzyszy 
wzrost precyzyjności obsługi, dokładności pracy, kontroli oraz sterowania. Stan taki w zdecy-
dowanej większości przypadków dodatkowo determinuje konieczność zoptymalizowania ist-
niejącej infrastruktury. Idealnym i najodpowiedniejszym rozwiązaniem jest użycie zarówno 
nowoczesnej technologii ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, jak i zastosowanie au-
tomatycznego i optymalnego systemu sterowania.  

Wymagania, stawiane dotąd systemom wodociągowym, polegające w głównej mierze na 
realizowaniu potrzeb odbiorców, czyli na dostarczeniu wymaganej jakości, ilość i odpowied-
niego ciśnienia wody, zostały zaktualizowane do współczesnych standardów. Drogą natural-
nego rozwoju, dzisiaj dodatkowym, a zarazem niezwykle istotnym obowiązkiem stawianym 
dystrybutorniom w ZUW, jest dążenie do zminimalizowania zużycia energii wykorzystywa-
nej w procesach uzdatniania i przesyłu wody. Podyktowane jest to ochroną środowiska oraz 
względami ekonomicznymi – głównie rosnącymi cenami energii elektrycznej. Ponadto ze 
względu na zmniejszającą się ilość czystej wody pitnej, ZUW zobowiązane są do racjonalne-
go wykorzystywania istniejących, wciąż malejących naturalnych zasobów czystej wody.  

Proces zużycia wody jest niestacjonarnym procesem stochastycznym, w którym można 
wyróżnić trend lub stały (średni) poziom, cykle, sezon oraz elementy losowe. Jest określany 
mianem ciągłego w czasie i rozpatrywany jako szereg czasowy (ang. time series) zużycia wo-
dy.  

Dostarczenie czystej wody o odpowiedniej jakości, ilości i pod odpowiednim ciśnieniem 
do wszystkich możliwych celów i odbiorców, wymaga realizacji szeregu zadań związanych z 
planowaniem, sterowaniem i współpracą poszczególnych elementów współczesnej sieci wo-
dociągowej [Muszyński, Knapik, 2006]. 
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Niniejsza dysertacja doktorska dotyczy problemów dostawy, realizowanej za pomocą wie-
lostronnie zasilanego, złożonego systemu wodociągowego [Knapik, 1998], wody dla Krako-
wa. System ten składa się z 4 źródeł wód powierzchniowych, jakimi są rzeki: Sanka, Rudawa, 
Dłubnia i Raba oraz jednego źródła wód podziemnych - Mistrzejowice. Podsystem dostawy 
wody w Krakowie (PsDoW) to 4 kolejne zakłady: ZUW Bielany, ZUW Rudawa, ZUW Dob-
czyce oraz ZUW Dłubnia, gdzie dodatkowo woda pobierana jest ze studni głębinowych w 
Mistrzejowicach. Podsystem dystrybucji wody (PsDyW) składa się zasadniczo ze skompli-
kowanego układu rurociągów tranzytowych, magistralnych i rozdzielczych o łącznej długości 
2015 km oraz 11 zespołów zbiorników wodociągowych wyrównawczo-zapasowych o łącznej 
pojemności ponad 276,2 tys. m3 [Żaba, 2005]. 

W tak złożonym układzie sieci wodociągowej stany eksploatacyjne, zależne w głównej 
mierze od wydajności ujęć i pompowni oraz dopływów do zbiorników, wymagają realizacji 
wspomnianych zadań w sposób spójny, dokładny i kompleksowy. Skuteczne sterowanie i 
podejmowanie decyzji w takich obiektach inżynierskich nie może obejść się bez odpowiednio 
skalibrowanego modelu hydraulicznego sieci oraz dokładnego modelu prognostycznego zapo-
trzebowania na wodę. Owe modele składają się na automatyczny system sterowania, którego 
podstawowym zadaniem jest usprawnienie zarządzania produkcją i dystrybucją wody pitnej 
[Knapik, 2000]. 

Pomimo spadku produkcji wody w krakowskich ZUW o 5% w latach 2003 – 2006 oraz 
zmniejszeniem w tych latach strat wody z 14,68% do 14,03%, nadal należy dążyć do poszu-
kiwania nowych - bardziej efektywnych technik optymalizacyjnych sterowania urządzeniami, 
co będzie prowadzić do kolejnych korzyści związanych w znacznej mierze z oszczędnościami 
energii oraz poprawą pracy urządzeń pracujących w systemie.  

W pracy podjęta jest próba zbudowania modelu prognozy bieżącej zapotrzebowania na 
wodę. Prognoza bieżąca powinna być zasadniczym elementem planowania i kontroli harmo-
nogramu pracy systemu wodociągowego. Jest wiele znanych narzędzi, do prognozowania, 
natomiast autor koncentruje się na możliwościach sztucznych sieci neuronowych – SSN (ang. 
Artificial Neural Network – ANN). Wybrano SSN ze względu na możliwości sztucznej inteli-
gencji do nabierania doświadczenia i zdobywania wiedzy – na zasadach imitacji oraz na ce-
chy bardzo elastycznego narzędzia wykorzystywanego w wielu dziedzinach nauki i inżynierii 
środowiska, np. [Aguado, 2005; Elgaali, 2004; Bowers, 2000; Borowa, 2008; Hansen, 1997; 
Licznar, 2005; Stateczny, 2002; Ziembicki, 2004]. 

Prognoza bieżąca, inaczej operacyjna, charakteryzuje się bardzo krótkim horyzontem cza-
sowym. Minimalną i znaczącą w procesie zapotrzebowania na wodę jednostką czasu, wzglę-
dem której można dostosować stany urządzeń odpowiedzialnych za odpowiednie działanie 
procesu dystrybucji wody to godzina. Dla szeregu czasowego rozbioru wody, taki krok cza-
sowy daje odpowiedni obraz zmian zapotrzebowania na wodę. Krótsze kwantowanie w czasie 
takiego szeregu nie ma uzasadnienia, ponieważ zmiany zużycia wody w skali dużego wodo-
ciągu krakowskiego, są obarczone dodatkowym szumem i nieregularnością, związanym z 
krótkotrwałym natężeniem przepływów. Dla badań, które w niniejszej pracy są prezentowane, 
niebagatelne znaczenie mają dane meteorologiczne. W Krakowie monitoring online warun-
ków meteorologicznych jest oparty na uśrednianiu godzinowym, tak więc dostosowano do 
takiej jednostki dane rozbiorów wody. Ponadto przepływy miarodajne, czyli godzinowe Qh, 
są wielkością do planowania i projektowania wydajności przewodów, armatury oraz pom-
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powni i zbiorników, co wskazuje na słuszność prognozy godzinowej zapotrzebowania na wo-
dę, a nie krótszym. Co więcej, najmniejsze błędy wykazuje prognoza szeregu czasowego pod 
warunkiem, że szereg kwantowany jest co 1 godzinę [Cieżak, 2005]. Dłuższe odstępy czasu 
powodują niedostateczną wiedzę o procesie zapotrzebowania na wodę, co w konsekwencji 
prowadzi do niedokładności prognozy operacyjnej procesu, a zatem bezcelowości takiego 
działania.  

Prognozowanie operacyjne jest elementem większego systemu, który na bieżąco otrzymuje 
informacje z odpowiednich punktów pomiarowych i je przetwarza. W taki sposób model pro-
gnostyczny oparty na SSN, otrzymuje sygnały online, które wykorzystuje do douczenia się 
lub zweryfikowania posiadanej wiedzy, a docelowo do ustalenia kolejnego stanu zapotrzebo-
wania na wodę z wyprzedzeniem jednostki czasu w przyszłość. Wynik przeprowadzonej sy-
mulacji SSN jest konkretną wartością wielkości zapotrzebowania na wodę dla całego miasta 
lub innego, mniejszego obszaru. Został on określony na podstawie posiadanej bazy danych 
spływających na bieżąco z urządzeń pomiarowych znajdujących się w systemie wodociągo-
wym. Zaprognozowana wielkość zapotrzebowania na wodę posłuży do wcześniejszego usta-
lenia kolejnego stanu wydajności pomp, otwarcia zasuw i dostosowania ciśnienia w sieci za 
pomocą zaworów regulacyjnych poprzez odpowiednie ich ustawienie (otwarcie/zamknięcie). 
Tym sposobem ciśnienie, jakie będzie wymagane, zostanie ustalone wcześniej, a tym samym 
zostaną zminimalizowane ewentualne uszkodzenia infrastruktury podczas zbyt dużego ciśnie-
nia wody (zwłaszcza w porze nocnej) oraz zużycie energii elektrycznej na tłoczenie wody do 
sieci. Szczególnie ważne jest to w przypadku starych rurociągów i wyeksploatowanych oraz 
zużytych zasuw i zaworów. Rozwiązanie to, polegające na zdalnej, automatycznej i inteli-
gentnej optymalizacji ciśnienia w sieci dystrybucji, minimalizuje częstotliwość wycieku wo-
dy, co znacząco wpływa na poprawę sprawności systemu. Godzinowa prognoza bieżąca zapo-
trzebowania na wodę w sposób ciągły dostosowuje ciśnienie w sieci tak, aby o każdej porze 
dnia i nocy, było na optymalnym poziomie - wystarczającym, aby zapewnić pełny komfort 
poboru wody przez odbiorców, ale na tyle niskie żeby zmniejszyć niebezpieczeństwo roz-
szczelnienia się sieci. 

Wprowadzenie do reguł optymalizacyjnych, współczesnej prawidłowo skalibrowanej i 
trafnej prognozy rozbioru wody gwarantuje poprawę warunków przy sterowaniu operatorskim 
oraz minimalizuje błędy przy podejmowaniu decyzji. Przekłada się to pośrednio i bezpośred-
nio na szereg bardziej racjonalnych działań w dyspozytorniach ZUW. Efektem końcowym i 
najważniejszym jest minimalizacja zużycia materiałów, urządzeń, reagentów, części zamien-
nych, zasobów wodnych oraz energii elektrycznej. Jednoznacznie można więc stwierdzić, że 
zastosowanie narzędzi dokładnej, najlepiej adaptacyjnej, bieżącej prognozy jako elementu 
wspomagającego system decyzyjny, daje wymierne korzyści w postaci zmniejszenia nakła-
dów finansowych na produkcję oraz dostarczanie czystej wody do odbiorców [Muszyński, 
Knapik, 2007]. 

W ostatnich latach zaobserwowano znaczny spadek zużycia wody w Polsce wśród gospo-
darstw domowych, odbiorców indywidualnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, in-
stytucji użyteczności publicznej, zakładów usługowych oraz wszystkich gałęzi przemysłu. 
Podstawową przyczyną tego zjawiska jest wprowadzenie powszechnego opomiarowania 
wszystkich użytkowników korzystających z usług systemów produkcji i dystrybucji czystej 
wody pitnej. Odejście od rozliczania ryczałtowego, instalacja wodomierzy, podnoszenie cen 
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jednostkowych, minimalizacja strat technologicznych na sieci wodociągowej, stosowanie 
oszczędnych urządzeń oraz oszczędnej armatury, wykorzystywanie wody deszczowej do 
utrzymania zieleni, to główne składniki, powodujące zmniejszenie zużycia istniejących zaso-
bów wodnych. Ponadto, proces minimalizacji jednostkowego zużycia wody pitnej, z powodu 
stale rosnącego zanieczyszczenia ujmowanych wód, spowodowany jest, w głównej mierze 
racjonalną i oszczędną gospodarką istniejących zasobów wodnych, które wymagają do uzdat-
niania coraz bardziej zaawansowanej i energochłonnej technologii. Zaspokojenie zapotrzebo-
wania na wodę dla wszystkich odbiorców często realizowane jest poprzez stosowanie pro-
gramów i projektów racjonalnego zużycia istniejących źródeł wody, a więc odchodzi się od 
poszukiwania dodatkowych jej zasobów. Gospodarcze, społeczne, ekonomiczne oraz środo-
wiskowe korzyści, które płyną z racjonalnego i efektywnego wykorzystywania istniejących 
zasobów wody, powodują, iż taka polityka stosowana jest coraz częściej, zarówno w krajach 
rozwiniętych jak i w regionach dotkniętych deficytem wody [Iwanicka, 2007]. 

W niniejszej pracy, przedstawiając znane metody prognozowania zużycia wody, skoncen-
trowano się na udowodnieniu postawionej tezy, że SSN są alternatywnym i prostym narzę-
dziem prognozowania godzinowego zapotrzebowania na wodę. SSN są stosowane w licznych 
zagadnieniach optymalizacyjnych, klasyfikacyjnych, prognostycznych dla takich dziedzin jak 
min. inżynieria lądowa i wodna, medycyna, energetyka, mechanika i elektronika [Mandal, 
2004; Lingireddy, 2005; McCann, 2008]. W polskiej literaturze bardzo niewiele jest opisa-
nych prób zastosowania SSN w wymienionych dziedzinach [Ziembicki, 2004; Urbaniak, 
2008; Licznar, 2005; Stateczny, 2002; Rojek, 2000; Chotkowski, 2006]. Wydaje się, że najpo-
pularniejsze pole zastosowań wraz z bogatymi opisami wyników można odnaleźć w ogólno-
dostępnej literaturze ekonomicznej, gdzie znajduje się wiele informacji o próbach prognozo-
wania finansowych szeregów czasowych [Sokołowski, 2003; Lula, 2003; Gately, 1999; Dint-
chera-Biś, 1999]. Przygotowanie danych uczących i określenie wektorów wejściowych dla 
finansowych zadań predykcyjnych, jest zadaniem relatywnie łatwym, wymaga to jednak pod-
stawowej wiedzy ekonomicznej oraz w mniejszym stopniu - statystycznej.  

Prognozowanie przy użyciu SSN należy podzielić na takie, gdzie wykorzystuje się zmien-
ne egzogeniczne, czyli objaśniające wartość zmiennej prognozowanej (endogenicznej) oraz 
takie, gdzie prognoza odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie poprzednich wartości szere-
gu czasowego. Najczęściej spotykane są prognozy oparte tylko i wyłącznie na szeregu czaso-
wym zmiennej prognozowanej, a podstawowym argumentem badaczy wybierających to po-
dejście, jest fakt, że szereg czasowy zawiera już w sobie dużą ilość informacji z zewnątrz, 
stąd używanie dodatkowych zmiennych może zakłócić i w efekcie pogorszyć proces predyk-
cji. Prawdopodobnie takie podejście uwarunkowane jest niechęcią, trudnością lub niemożno-
ścią zdobycia innych zmiennych objaśniających lub powszechnością stosowania metod eko-
nometrycznych, które opierają się na silnie skorelowanych zbiorach zmiennych.  

W tym miejscu należy zauważyć, że SSN są tworem matematycznym, naśladującym napo-
tkane podczas uczenia zależności, które wykorzystuje do poszukiwania najlepszego rozwią-
zania, dla każdej pary informacji zawartych w wektorach wejściowych i wyjściowych. Ponad-
to warto nadmienić, że w modelach SSN nie ma znaczenia kolejność prezentowanych infor-
macji, co jest warunkiem koniecznym budowy modelu ekonometrycznego. Jednak powinno 
się tak zaprojektować wektory uczące, aby nie stanowiły zbędnego obciążenia dla sieci, co 
często skutkuje wydłużeniem czasu uczenia oraz brakiem dobrych jakościowo wyników. Jest 
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wiele technik projektowania danych uczących, jednak w niniejszej pracy dla celów poznaw-
czych przyjęto powszechnie używaną metodę prób i błędów. 

Pomimo faktu, że SSN są bardzo rozpowszechnionym narzędziem w inżynierii, pojawiają 
się sceptycy, nieprzekonani do ich zdolności i możliwości. Modele SSN to modele imitacyjne, 
inaczej uczące się naśladować poznane zależności. Należą do grupy tzw. „modeli czarnej 
skrzynki” (ang. black box models), które nie pozwalają na poznanie przebiegu procesu oraz 
jego wewnętrznej struktury. Rzeczywistość wskazuje, że SSN są stosowane praktycznie w 
każdej dziedzinie inżynierii oraz nauki. W inżynierii wodnej są używane tam, gdzie istnieje 
potrzeba m.in.: analizy zależności między różnymi ciągami zmiennych i ich aproksymacje 
[Ramalingam, 2005]; oszacowania emisji zanieczyszczeń w zlewniach rzecznych [Bowden, 
2005]; identyfikacji wpływów obszarów rolniczych i miejskich na pH i jakość wód [Moatar, 
2005]; prognozowania jakości i ilości wód [Graeme, 2005; Black, 2005]; kontroli i weryfika-
cji jakości działania monitoringu środowiskowego [Sroczan, 2004]; prognozowania produkcji 
i jakości wody surowej [Lingireddy, 2005]; sprawności wyposażenia technicznego i automa-
tyzacji sterowania [Zhang, 2004] i wiele innych [Ziembicki, 2004; Urbaniak, 2008; Licznar, 
2005; Rojek, 2000; Chotkowski, 2006]. Tam gdzie SSN jeszcze nie są stosowane, prowadzone 
są badania nad ich użytecznością i wykorzystaniem.  

Wiadome jest [Siwoń, 2005; Siwoń, 2008], że metody oparte na modelowaniu za pomocą 
prostych struktur SSN pozwalają bardzo trafnie określić stan badanego zjawiska w przyszło-
ści. Atrakcyjność aplikacyjna SSN spowodowana jest tym, że: 

1. Nie są potrzebne żadne założenia dotyczące natury rozkładu danych, 
2. Nie jest wymagana znajomość postaci funkcji opisującej istniejącą prawidłowość, 
3. Są to modele nieliniowe, zatem ich zdolność do analizowania i aproksymacji silnie 

nieliniowych szeregów czasowych, m.in. zapotrzebowania na wodę, jest bardzo wyso-
ka, 

4. Nie ma problemów, gdy dane są niekompletne, 
5. Łatwo adaptują się do zmiennych dynamicznych warunków procesu pobory wody, co 

jest zaletą przy opisywaniu zależności i systemów zmieniających się w czasie, 
6. Są to modele rekursywne, czyli takie gdzie uwzględnia się nowe, bieżące dane (dou-

czenie sieci lub nauczenie jej od nowa). 
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2. CELE, ZAKRES I TEZA PRACY 
2.1. Cele pracy 

Głównym celem niniejszej pracy, jest określenie możliwości zastosowania sztucznej sieci 
neuronowej SSN, jako alternatywnego i prostego w budowie narzędzia do prognozy bieżącej 
zapotrzebowania na wodę dla miasta Krakowa. Praca ta porusza zagadnienie budowy i przy-
gotowania modelu predykcyjnego opartego na obliczeniach neuronowych oraz opisuje wyniki 
jego zastosowania. Ponadto praca w zamierzeniu autora ma rozwiązać następujące cele cząst-
kowe:  

1. Określenie optymalnych zbiorów danych opisujących proces rozbioru wody w Kra-
kowie 

2. Określenie optymalnej struktury sieci neuronowej służącej do prognozy zużycia wody 
w Krakowie 

3. Określenie najodpowiedniejszego algorytmu uczenia sieci neuronowej służącej do 
prognozy zużycia wody w Krakowie 

4. Zbadanie możliwości sztucznych sieci neuronowych do predykcji godzinowego zapo-
trzebowania na wodę w Krakowie 

5. Zweryfikowanie pracy sieci, alternatywnym, dostępnym i znanym modelem progno-
stycznym 

Problematyka poruszona w pracy doktorskiej, związana z SSN, wymaga znalezienia ade-
kwatnych zagadnień w literaturze polskiej oraz zagranicznej dotyczących budowy i treningu 
SSN. Zważywszy na fakt, że SSN od kilkunastu lat bardzo szybko się rozwijają i znajdują 
zastosowanie praktycznie we wszystkich gałęziach nauki i inżynierii, to ustalono dużą ilość 
publikacji zarówno teoretycznych jak i opisów czysto praktycznych zastosowania SSN do 
zadań predykcyjnych. Następnie, spośród obszernej literatury dotyczącej metod sztucznej 
inteligencji w praktyce inżynierskiej, autor wybrał i skoncentrował się jedynie na konkretnych 
przypadkach zastosowań SSN w prognozie zapotrzebowania na wodę. Temat ten okazał się 
bardzo deficytowy i rzadko poruszany, w literaturze naukowej. Głównym ośrodkiem w Pol-
sce, który zajmuje się miękkimi obliczeniami w inżynierii wodnej jest Politechnika Wrocław-
ska [Siwoń, 1988; 2005; 2008; Cieżak, 2005; Cieżak, 1981; Łomotowski. Licznar, 2004; 
2005; 2006], natomiast z zagranicznych ośrodków zdecydowanym liderem są kraje Dalekiego 
Wschodu: Indian Institute of Technology Kanpur w Indiach [Jain, 2001; 2002] oraz Universi-
ty of Kentucky w Wielkiej Brytanii [Lingireddy, 2005].  

Autor w przedmiotowym opracowaniu dowodzi, że budowa i stosowanie modelu predyk-
cyjnego wykorzystującego SNN jest łatwiejsze i bardziej przystępne, niż tradycyjnych modeli 
ekonometrycznych opartych na wysokospecjalistycznej statystyce i matematyce. Ponadto 
dowodzi, że wyniki stosowania modelu neuronowego do przewidywania operacyjnego zapo-
trzebowania na wodę w następnej godzinie dają lepsze oszacowanie i mniejszy błąd progno-
zy. Ogólnie wyciągnięte wnioski sprowadzają się, do stwierdzenia, że stosowanie poprawnie 
skalibrowanych modeli predykcyjnych przynosi wymierne korzyści dla procesu dystrybucji 
wody w sieci wodociągowej. 
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2.2. Zakres pracy 

Swoim zakresem praca obejmuje: 

1. Metodykę budowy modelu predykcyjnego opartego na sztucznej sieci neuronowej – 
model perceptronu wielowarstwowego oraz algorytmu uczenia. 

2. Archiwizację i gromadzenie: 
a. danych meteorologicznych z przeszłości (otrzymanych z WIOŚ w Krakowie), 
b. danych rozbiorów wody w Krakowie z przeszłości (otrzymanych z MPWiK w 

Krakowie), 
c. danych kalendarzowych. 

3. Preprocessing danych uczących, testujących i walidacyjnych posortowanych w postaci 
wzorców do uczenia sztucznej sieci neuronowej. 

4. Budowę, nauczenie oraz zastosowanie optymalnej struktury sztucznej sieci neurono-
wej do bieżącej prognozy godzinowego zapotrzebowania na wodę dla miasta Krako-
wa. 

5. Weryfikację jakości prognozy. 

W niniejszej pracy podjęto próbę zbadania, czy dla osiągnięcia poprawnej i dobrej jako-
ściowo prognozy godzinowego zapotrzebowania na wodę przysłużą się czynniki egzogenicz-
ne, mające na ten proces większy lub mniejszy wpływ. 

2.3. Teza pracy 

Autor pracy stawia następującą tezę: 

Sztuczne sieci neuronowe są alternatywnym (w stosunku do metod statystycznych), ła-
twym i szybkim w konstrukcji oraz prostym w użyciu narzędziem rekursywnym do progno-
zowania godzinowego zapotrzebowania na wodę i nadającym się do praktycznego wykorzy-
stania w pracy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w oparciu o podstawowe 
dane. 

Poszukiwaniem odpowiedzi na słuszność tej tezy są liczne symulacje modelu prognostycz-
nego oraz rozważania analityczne, co przedstawiono w niniejszej pracy. Wszystko to oparte 
jest na następującej metodyce badań: 

1. Analiza statystyczna szeregów czasowych i przygotowanie danych do postaci opty-
malnych wzorców uczących, testujących i walidujących 

2. Algorytm budowy, uczenia, walidacji i testowania sztucznej sieci neuronowej 

Budowa algorytmu modelu predykcyjnego SSN oraz wszystkie wyniki symulacji i weryfi-
kacji zawarte w opracowaniu zostały samodzielnie stworzone, co osiągnięto przy pomocy 
ogólnodostępnych narzędzi. Są to: 

1. Pakiet kalkulacyjny Excel 
2. Środowisko programistyczne MATLAB 
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3. ANALIZA POTRZEB OPRACOWYWANIA METOD PRO-
GNOZOWANIA OPERACYJNEGO ZAPOTRZEBOWANIA 
NA WODĘ 
3.1.  Czynniki kształtuj ące proces zu życia wody  

Skutkiem mniejszej produkcji wody pitnej są dwa równoważne problemy. Pierwszy – po-
zytywny, to możliwość wprowadzenia nowoczesnych, bardziej czasochłonnych technologii, 
czego skutkiem jest większa koncentracja nad jakością dostarczanej odbiorcom wody. Drugi 
– negatywny, to uwidocznienie przewymiarowania infrastruktury sieci wodociągowych, co 
poprzez powstawanie sprzyjających warunków do zachodzenia różnych reakcji biologicznych 
i chemicznych, bezpośrednio przyczynia się do pogorszenia jakości wody. 

Proces zużycia wody, jak już wspomniano, jest niestacjonarnym procesem stochastycznym 
o charakterze deterministycznym z elementami losowymi, który możemy przedstawić w for-
mie szeregu czasowego rozbioru wody. Szereg ten jest ciągły w czasie i przedstawia dobową, 
tygodniową, miesięczną, sezonową, roczną oraz długoletnią cykliczność rozbioru wody. Cy-
kle te są wypadkową oddziaływania wielu czynników. 

Podstawowy wpływ na cykl dobowy oraz tygodniowy zużycia wody mają kolejne czynni-
ki: 

1. Charakter obszaru objętego siecią wodociągową: 
• Rodzaj występującego przemysłu (zmianowość, wodochłonność, posiadanie wła-

snego ujęcia wody). 
• Profil produkcyjny i usługowy zakładów pracy oraz obiektów użyteczności pu-

blicznej. 
• Gęstość zaludnienia oraz cywilizacyjne i kulturowe przyzwyczajenia ludności. 

• Występowanie obszarów zieleni miejskiej, terenów działkowych oraz rodzaj 
upraw. 

• Dobowa i tygodniowa migracja ludności z obszarów sąsiednich (praca, szkoła). 
• Imprezy okolicznościowe. 
• Styl życia ludności oraz spędzania wolnego czasu (m.in. atrakcyjność programu 

telewizyjnego, nawyki żywieniowe, higiena). 
2. Warunki meteorologiczne na danym obszarze, najbardziej skorelowane to: 

• Temperatura powietrza. 

• Wilgotność powietrza. 
3. Informacje kalendarzowe: 

• Typ dnia tygodnia (roboczy, świąteczny, przedświąteczny, wolny od pracy, sezon 
urlopowy oraz tzw. długie weekendy). 

• Pora doby. 
4. Ciśnienie w sieci wodociągowej (wzrost o 0,1 MPa powoduje odczuwalne zwiększe-

nie zużycia wody o ok. 8 – 10%). [Cieżak, 1981] 

Sezonowe oraz miesięczne nierównomierności zużycia wody charakteryzowane są przez: 
1. Okres urlopowy (wakacje, ferie, święta i długie weekendy) i z tym związana migracja 

ludności do/z jednostki osadniczej objętej przez sieć wodociągową. 
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2. Rodzaj przemysłu stacjonującego w danym obszarze (okres produkcyjny, charakter 
kampanijny). 

3. Czynniki klimatyczne związane z porami roku. 

Długoterminowe i roczne zużycie wody na danym obszarze zasilania wodociągu, w 
ogromnej przewadze spowodowane jest przez kolejne czynniki:  

1. Migracja demograficzna – współcześnie występuje coraz słabsze przywiązanie ludzi 
do jednego-stałego miejsca pobytu, z tego powodu, poszukując nowych miejsc wystę-
puje ciągła wymiana mieszkańców. 

2. Wzrost demograficzny – wg danych statystycznych średni przyrost ludności w Kra-
kowie w roku 2009 był na poziomie 0,5 promila, natomiast średnia krajowa to 0,8 
promila [GUS, 2010]. 

3. Rodzaj i charakter jednostki osadniczej. 
4. Rozwój przemysłu. 
5. Stale podnoszący się standard sanitarny wyposażenia mieszkań w nowoczesne, osz-

czędne i ekologiczne urządzenia AGD. 
6. Zamożność ekonomiczna mieszkańców. 
7. Wzrost cen jednostkowych za czystą wodę pitną i odprowadzanie i oczyszczenie ście-

ków. 
8. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej na danym obszarze i standard wyposażenia w urzą-

dzenia sanitarne. 
9. Stan techniczny infrastruktury wodociągowej i armatury wewnątrz i na zewnątrz bu-

dynków. 
10. Wielkość strat wody spowodowanych nieszczelnością sieci, kradzieżami wody oraz 

niedokładnością pomiarów. 
11. Polityka ustalania jednostkowych cen za wodę. 
12. Świadomość ekologiczna ludności. 
13. Ogólny poziom higieny ludności. 
14. Wzrost i rodzaj produkcji rolniczej. 
15. Rozwój motoryzacji indywidualnej. 
16. Stopień zaopatrzenia ludności w gaz, c. w. u.. 
17. Stopień przyrostu długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
18. Nowoczesność gospodarstwa domowego oraz wiek instalacji i wyposażenia sanitarne-

go. 
19. Współczesne trendy i moda na używanie klimatyzacji w prywatnych i publicznych 

pomieszczeniach. 
20. Rozwój komunikacji miejskiej. 

3.2.  Minimalizacja zu życia energii elektrycznej na ZUW jako 
skutek stosowania prognozy operacyjnej zapotrzebowania na 
wodę 

Niniejsza praca, pozostawia sferę ekonomiczną, związaną z amortyzacją i zatrudnianiem 
ludzi i ich opłacaniem, osobnym opracowaniom i odpowiednim analizom. Autor koncentruje 
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się jedynie na możliwościach, które niesie ze sobą nowa technologia oraz nowe możliwości 
regulacji, sterowania i decyzyjności, co może przyczynić się do minimalizacji ponoszenia 
nakładów na energię elektryczną oraz minimalizację wydatków ponoszonych na usuwanie 
awarii.  

Każdy ZUW ma indywidualny, przeciętny koszt produkcji wody, na który składają się za-
równo koszty energii, procesu oczyszczania i uzdatniania wody, koszty stałe (amortyzacji) 
oraz koszty utrzymania niezawodności dostaw wody. Charakterystyczne cechy każdego ZUW 
jak: jakość ujmowanej surowej wody, lokalizacja zakładu względem obszaru zasilania, moż-
liwości przerzutu wody w obrębie sieci dystrybucji, objętości i rozłożenie zbiorników, taryfy 
energetyczne i inne, przyczyniają się do dużej rozbieżności i zróżnicowania kosztów produk-
cji wody. Jednak elementem wspólnym dla wszystkich ZUW jest posiadanie najbardziej 
energochłonnych urządzeń, jakimi są jednostki pompowe. Zazwyczaj w jednym ZUW, zain-
stalowanych jest od kilku do kilkunastu pomp, najczęściej wirowych, odśrodkowych o regu-
lowanej prędkości obrotowej. Najkorzystniejszy sposób pracy pomp, który powoduje zmniej-
szenie zużycia energii elektrycznej oraz elementów urządzeń i silników, to proces ciągły przy 
stałych warunkach zasilania i tłoczenia, z współczynnikiem sprawności jak najbliższym jed-
ności. Odpowiada to nominalnemu punktowi pracy Pp, który jest najdogodniejszym punktem 
współpracy pompy z rurociągiem. [Mielcarzewicz, 2000] Stąd bardzo istotna jest lokalizacja 
pompowni wody czystej na ZUW, zbiorników wodociągowych oraz dodatkowych hydroforni 
na sieci. Do utrzymania stanu równowagi, istotnym elementem jest znajomość stanu pracy 
urządzenia z wyprzedzeniem, a więc wcześniejsze nastawienie parametrów pracy na podsta-
wie prognozy operacyjnej. Poprawnie skonstruowana prognoza odgrywa bardzo znaczącą 
rolę, ponieważ zmniejsza możliwość awarii pracującego urządzenia oraz nie naraża przewo-
dów i innych urządzeń na sieci, na gwałtowne skoki ciśnienia. Płynne zmiany, poprzez koor-
dynację pracy pomp oraz zaworów redukcyjnych, uwarunkowane obecnym oraz znanym, 
przyszłym zapotrzebowaniem na wodę, będą powodowały mniejszą ilość awarii i niepotrzeb-
nych strat wody. Wynika stąd sprzężenie zwrotne polegające na tym, że wydajność pompow-
ni będzie optymalna, ze względu na znajomość chwilowego zużycia wody w kolejnej godzi-
nie, z czego wynika regulacja ciśnienia i niewielka ilość wycieków wody, co w konsekwencji 
zmniejsza wydajność pompowania. [Dohnalik, 2004] 

Zadaniem eksploatatora, jest konieczność zapewnienia pełnego komfortu odbiorcom. 
[Bauer, 2005] Podstawowym zadaniem, z punktu widzenia optymalizacji procesu dystrybucji 
wody, winno być utrzymywanie w miarę możliwości niskiego pułapu ciśnienia w przewo-
dach, które z jednej strony zapewnia niższe koszty dostawy, a z drugiej mniejsze niebezpie-
czeństwo uszkodzenia sieci dystrybucyjnej. Optymalna nastawa ciśnienia w sieci wodocią-
gowej jest kluczowym parametrem, który determinuje liczbę awarii, co w konsekwencji pro-
wadzi do problemów z dostarczeniem odpowiedniej ilości wody i generuje duże straty finan-
sowe. Optymalna regulacja powinna zapewnić, wtłoczenie do układu ilość potrzebnej, ustalo-
nej w prognozie wody, przy dużych współczynnikach nierównomierności rozbioru wody, 
jednocześnie nie przekraczając dopuszczalnego ciśnienia. [Materiały, 2011] Ponadto stoso-
wanie regulacji umożliwia równomierny bieg pomp oraz uruchamianie i zatrzymywanie przy 
wydajności, która gwarantuje zabezpieczenie przed uderzeniem hydraulicznym.  

Opisane wyżej zależności, od których uwarunkowane jest zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej podczas pracy pomp, wskazują, że istotą procesu jest współpraca pompowni z 
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całym układem dystrybucji wody. Osiągnięcie zadowalających parametrów tej współpracy, 
czyli eliminacja strat hydraulicznych oraz energetycznych, jest możliwa poprzez kalibrację i 
odpowiednio określone zasady współdziałania pracy pompowni do warunków hydraulicznych 
panujących we wszystkich obiektach systemu wodociągowego. Ponadto istotne jest również 
dopasowanie pracy pomp do chwilowego zapotrzebowania wody, z czym związana jest zna-
jomość wielkości i nierównomierności rozbiorów oraz możliwości magazynujących i wyrów-
nawczych zbiorników wodociągowych. Ważny jest również sposób eksploatacji pomp i silni-
ków, który powinien zapewniać ich nieprzerwaną i ekonomiczną pracę. Jednak najważniejsze 
jest powiązanie pracy pomp z funkcjami armatury odcinającej przy zbiornikach oraz regulacja 
liczby obrotów wirnika, co umożliwia szybkie dopasowanie wydajności pompowni do aktual-
nego i kolejnego zapotrzebowania na wodę oraz utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w sieci 
tłocznej.  

Ciśnienie w sieci, sterowane jest często przy pomocy redukcyjnych zaworów hydraulicz-
nych lub sprężynowych. Prawidłowa eksploatacja takich zaworów powoduje, że na wyjściu 
ciśnienie jest stałe i dostosowane do aktualnej wielkości rozbioru. Natomiast każdy wzrost lub 
spadek zużycia wody, skorelowany jest ze zmianą nastawy zaworów redukcyjnych, tak więc 
pośrednio z podwyższeniem lub zmniejszeniem ciśnienia w sieci. Znajomość zapotrzebowa-
nia na wodę krok na przód, mogłoby ułatwić prawidłowe ustawienie czasu reakcji otwar-
cia/zamknięcia grzyba zaworu, a tym samym kontrolę odpowiedniego ciśnienia w sieci. Stały 
i kontrolowany profil ciśnienia za reduktorem przyczynia się do racjonalizacji ciśnienia w 
sieci, co wpływa na minimalizację awaryjności przewodów i armatury. 

Zoptymalizowanie pracy pompowni oraz reduktorów powinno odbywać się automatycz-
nie, przy uwzględnieniu odpowiedniego planu dyspozytorskiego sterowania pracą pompowni. 
Działanie w pełni zautomatyzowanej pompowni, odbywa się przy wykorzystaniu wartości 
oczekiwanych godzinowego rozbioru wody i przy uwzględnieniu wszystkich możliwych sta-
nów zapasu wody w zbiornikach. Na podstawie tak sformułowanych założeń powstają decy-
zje, które będą podstawą do wyznaczenia konkretnego działania na najbliższy przedział cza-
sowy (godzinę).  

Tok czynności przy opracowaniu optymalnego planu dyspozytorskiego sterowania pom-
pownią jest następujący:  

I. Przygotowanie danych wyjściowych 
1. Określenie parametrów hydraulicznych i warunków pracy układu pompownia-

rurociągi tranzytowe-zbiorniki wyrównawcze, 
- pojemności użytkowe zbiorników, 
- wydajności pomp pracujących w poszczególnych wariantach oraz pobór mocy, 
- minimalne i maksymalne dopuszczalne wartości wydajności pompowni, 
- oszacowanie dyspozycyjności i ograniczeń źródła wody, 

2. Określenie ciągu wartości oczekiwanych godzinowych rozbiorów wody (prognoza 
bieżąca) 

3. Oszacowanie błędów pomiarów wydajności pomp, poziomu wody w zbiornikach wy-
równawczych oraz określenie zmiany wartości ilości wody, jaką należy wpompować 
do systemu 

4. Ustalenie przebiegu stref czasowych opłat za energię elektryczną i wysokość tych 
opłat za 1 kWh energii, 
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5. Ustalenie liczby przedziałów czasowych sterowania i sposobu podziału na nie doby. 
II.  Wykonanie symulacji na komputerze przy pomocy odpowiedniego algorytmu 

1. Przygotowanie sprawdzonych i poprawnych danych do obliczeń,  
2. Realizacja obliczeń na komputerze, 
3. Analiza poprawności otrzymanych wyników. 

Powyższy schemat działania dotyczy metody, zaproponowanej przez [Szpindor, 1992]. Jest 
to elastyczna metoda, która może uwzględniać szereg ograniczeń wynikających z charaktery-
styki różnych układów geometrycznych przewodów i przepustowości rurociągów oraz róż-
nych rozbiorów wody. Ponadto metoda ta może służyć jako metoda symulacyjna sterowania 
pracą pompowni, co ma zastosowanie na etapie koncepcji i projektów. Jednym bardzo istot-
nym elementem powyższego algorytmu, jest prognoza bieżąca godzinowego zużycia wody, 
co jest tematem niniejszej dysertacji.  

Istotą udoskonalenia optymalnego planu dyspozytorskiego jest stworzenie takiego modelu 
prognostycznego, który będzie liczył na tyle dokładne wartości bieżącego zapotrzebowania na 
wodę, że ich użycie w zaproponowanym algorytmie sterowania pompowni, będzie służyło 
osiągnięciu celu, jakim jest minimalizacja wydatkowania kosztów procesu dystrybucji wody. 
Należy zauważyć, że rzeczą trudną jest stworzyć model prognozy krótkoterminowej, którego 
wyniki obarczone są niewielkim błędem, maksymalnie kilkuprocentowym. Trudność budowy 
konwencjonalnych modeli predykcyjnych, spowodowana jest niedoskonałością metod eko-
nometrycznych do tych celów oraz co ważne, brakiem wykwalifikowanej kadry operatorskiej, 
posługującej się odpowiednią wiedzą statystyczną i matematyczną. Konsekwencje użycia 
takich prognoz, których wartości nie będą na tyle dokładne, są przekładane na wysokie koszty 
eksploatacji systemu.  

W tym miejscu koniecznie trzeba zwrócić uwagę na problem stabilności biologicznej 
transportowanej w rurociągach wody, która zależna jest od jakości uzdatnionej wody wtło-
czonej do sieci na wyjściu z ZUW oraz występowania w sieci dystrybucyjnej odpowiednio 
korzystnych warunków dla rozwoju mikroorganizmów. Są to m.in.: długie zastoiska, niskie 
prędkości przepływów, zarośnięcia ścian rurociągów, nieszczelności przewodów i armatury, 
mikrokawitacja oraz mieszanie się wód z różnych ujęć wody o innych właściwościach fizyko-
chemicznych. Ponadto na jakość wody ogromny wpływ ma również wtórne zanieczyszczenie 
fizyko-chemiczne wody w istniejących sieciach wodociągowych, które zależy od stanu i wie-
ku przewodów rozdzielczych. Podstawowe znaczenie ma czas kontaktu wody z osadem żela-
zowym oraz większa powierzchnia tego kontaktu w przewodzie. Tak więc głównym źródłem 
wtórnego zanieczyszczenia fizyko-chemicznego wody w sieciach i instalacjach jest korozja i 
obrosty biologiczne. [Wąsowski, 1995] Niekontrolowane zrywanie osadów zalegających w 
przewodach, wywołane jest nagłym wzrostem ciśnienia, prędkości lub zmianą kierunku prze-
pływu wody, co występuje najczęściej w systemach pierścieniowych, a zdecydowanie rza-
dziej w rozdzielczych [Kwietniewski, 2010].  

Zastosowanie dynamicznego procesu sterowania ciśnieniem wody, na podstawie znajomo-
ści przyszłego rozbioru wody, opartego na wiarygodnej prognozie zużycia wody, powinno 
zminimalizować występowanie zjawiska wtórnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego 
wody oraz pogorszenia parametrów fizyko-chemicznych wody w rurociągach, co w konse-
kwencji doprowadzi do poprawy jakości wody u odbiorcy.   
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4. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W 
WODĘ MIASTA KRAKOWA 

4.1. Zapotrzebowanie na wod ę w Krakowie 

Całkowite zapotrzebowanie na wodę w Krakowie w 2009 roku wyniosło 57 534 tys. m3, co 
w przeliczeniu na jedną dobę wynosi średnio 157 627 m3. Zapotrzebowanie wody w Krako-
wie od kilkunastu lat systematycznie spada. Bilans zapotrzebowania wody dla Krakowa w 
latach 2002 - 2009 (z wyszczególnieniem ilości wód ujętych, wielkości zużycia na cele wła-
sne, produkcji oraz strat wody w sieci) przedstawiony jest poniżej w tabeli nr 3. Jak można 
zauważyć, od roku 2002 następuje stopniowy spadek ilości pobieranej wody, z czym związa-
ny jest spadek wody produkowanej oraz sprzedawanej. Jednocześnie przez cały ten okres wy-
raźnie i systematycznie spada ilość strat wody wtłoczonej do sieci, osiągając w roku 2009 
ilość 7 733 m3, co daje wartość 13,4%. Produkcja wody w roku 2009 spadła o 7,5% wzglę-
dem roku 2002, co przekłada się na spadek zapotrzebowania wody przez poszczególne grupy 
odbiorców (gospodarstwa domowe spadek o 8,1%; przemysł o 36,2%; pozostali odbiorcy 
spadek o 9,2%). Wyjątkiem jest zapotrzebowanie wody dla gmin ościennych, które zakupiły 
od krakowskiego MPWiK o 55,7% więcej wody niż w roku 2002, jednak stanowi to tylko 
6,2% zapotrzebowania dla miasta.  

Tabela 3. Bilans zapotrzebowania na wodę (z wyszczególnieniem wody ujmowanej, zużycia własnego, zakupu, 
produkcji oraz strat w sieci) w Krakowie w latach 2002 – 2009 

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Woda pobrana z ujęć [tys. m
3
] 65 484 64 106 61 649 60 217 61 417 61 617 60 436 60 478 

Zużycie własne przed wtłoczeniem do 

sieci [tys. m
3
] 

3 363 3 003 1 600 1 369 1 523 1 430 871 976 

Produkcja - woda wtłoczona do sieci 

[tys. m
3
] 

62 229 61 141 59 524 57 647 58 069 58 623 57 955 57 534 

Sprzedaż wody gosp. domowe  

[tys. m
3
] 

39 014 37 995 37 400 36 410 35 873 36 075 35 814 35 867 

Sprzedaż wody przemysł [tys. m
3
] 2 773 2 473 2 299 2 191 2 429 2 358 2 154 1 770 

Sprzedaż wody pozostali [tys. m
3
] 8 766 8 653 8 181 7 829 8 225 8 309 8 361 7 959 

Sprzedaż wody gminy ościenne  

[tys. m
3
] 

2 304 2 924 2 914 2 904 3 150 3 476 3 402 3 588 

Zużycie własne po wtłoczeniu do sieci 

[tys. m
3
] 

108 119 161 146 243 228 646 618 

Straty w sieci [tys. m
3
] 9 237 8 977 8 569 8 167 8 149 8 178 8 004 7 733 

Straty w sieci [%] 14,8% 14,7% 14,4% 14,2% 14,0% 14,0% 13,8% 13,4% 

Ogólny stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych zakładów uzdatniania wody (ogó-
łem wartość projektowa wynosi 319 tys. m3/d) w 2006 roku kształtował się na poziomie 50%, 
czyli średnio na dobę wszystkie zakłady produkują 159 tys. m3/d. Łączna zdolność produk-
cyjna wszystkich zakładów produkujących wodę dla Krakowa jest większa dwukrotnie od 
zapotrzebowania na wodę, a więc istnieje znaczna rezerwa produkcyjna, która powoduje, że 
istnieje możliwość optymalizacji dostawy wody do sieci. Średnioroczna i średniodobowa pro-
dukcja czystej wody w powyższych zakładach nie zbliża się do maksymalnej możliwej (pro-
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jektowej), stąd poszczególne zakłady mogą się wzajemnie uzupełniać lub w przypadku awarii 
zastępować. Fakt ten sprawia, że niezawodność krakowskiego wodociągu jest wysoka, a 
nadmiar produkcyjny pozwala na pełną kontrolę i regulację tłoczenia wody do sieci.  

4.2.  System wodoci ągowy miasta Krakowa 

Gospodarka wodna obejmuje system urządzeń do poboru, uzdatniania oraz dystrybucji 
wody dla zaopatrzenia Krakowa w wodę dla celów komunalnych oraz przemysłowych. Eks-
ploatacją krakowskiego systemu wodociągowego zajmuje się MPWiK S.A. w Krakowie. 

System wodociągowy Krakowa ma zasadniczo układ pierścieniowy, co wpływa na zwięk-
szenie pewności zasilania oraz na stabilność ciśnienia wody. Długość miejskiej sieci wodo-
ciągowej wynosi 2015 km, co przekłada się na stopień wykorzystania wody wodociągowej w 
mieście, wynoszący na koniec 2009 r. 98,7 %. 

W systemie zaopatrzenia w wodę Krakowa funkcjonuje 48 zbiorników wodociągowych 
o łącznej pojemności 276 tys. m3, 16 hydroforni osiedlowych i 4 przepompownie. W skład 
systemu wchodzi sieć tranzytowa przewodów o średnicy 1400 mm, sieć magistralna o średni-
cy 1200-300mm, sieć rozdzielcza o średnicach 280-80 mm oraz ostatni element tj. przyłącza 
domowe o średnicach 100-25 mm. [Żaba, 2005] 

Strefy wodociągowe Krakowa zasilane są w głównej mierze z ujęć wód powierzchniowych 
(wody powierzchniowe stanowią 97% ogółu wód ujmowanych dla Krakowa), a tylko lokalnie 
z ujęć wód podziemnych oraz lokalnych studni głębinowych. Osiedle Bieżanów zaopatrywa-
ne jest w wodę kupowaną z ujęcia wód podziemnych znajdującego się w Wieliczce. W Kra-
kowie znajdują się 4 ujęcia wód powierzchniowych na rzekach, są to: Raba, Rudawa, Dłub-
nia, Sanka oraz jedno ujęcie wód głębinowych w Mistrzejowicach. Fakt ten w pełni umożli-
wia dywersyfikację dostaw wody do miasta, a więc sprawia, że niezawodność dostaw wody 
jest wysoka.  

Poniżej w skrótowej formie zaprezentowano podstawowe, charakterystyczne parametry 
dotyczące wszystkich ZUW, które produkują i dostarczają wodę dla Krakowa. Informacje te 
posłużyły do oszacowania miejsc lokalizacji pomiarów 15-minutowych przepływów. Spośród 
całej sieci pomiarowej, rozlokowanej w 48 punktach pomiarowych na terenie całego Krako-
wa, wybrano te, których suma odczytów przepływów, posłużyła do oszacowania godzinowe-
go zapotrzebowania na wodę oraz do zbudowania szeregu czasowego rozbioru wody dla mia-
sta Krakowa. Lokalizacje te przedstawiono w rozdziale 8. 

Ujęcie na rzece Rabie - Zakład Uzdatniania Wody „Raba” 
Ujęcie wody zlokalizowane jest na lewym brzegu zbiornika Dobczyckiego, w 60+100 km 

rzeki Raby, który powstał poprzez zbudowanie zapory ziemno-betonowej z blokiem przele-
wowo-upustowym i elektrownią. Od roku 1987 jest to główne źródło zaopatrzenia Krakowa 
w wodę i zaspokaja około 55% potrzeb miasta. ZUW „Raba” o wydajności maksymalnej 6 
m3/s, średnio 186 tys. m3/d, pobiera wodę poprzez ujęcie wieżowe. Uzdatnianie przebiega 
dwoma ciągami technologicznymi Raba I i Raba II. Z ZUW woda uzdatniona pompowana 
jest przy pomocy dwóch rurociągów o średnicy 1000 mm i 1400 mm o długości 6 km do 
trzech zbiorników, zlokalizowanych w najwyższym punkcie trasy pomiędzy Dobczycami, a 
Krakowem - w Gorzkowie, o pojemności 22,5 tys. m3 (każdy po 7,5 tys. m3). Kolejnym przy-
stankiem na drodze, są przepływowe, mające charakter zapasowo – wyrównawczy zbiorniki 



Politechnika Krakowska WIŚ                                                 Rozprawa doktorska, mgr inż. Krzysztof Muszyński 

Metoda sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bieżącym zapotrzebowania na wodę w Krakowie   22 

w Sierczy o łącznej objętości 158,5 tys. m3, do których woda spływa grawitacyjnie. Również 
grawitacyjnie, woda odpływa z tych zbiorników do Nastawni Piaski Wielkie w Krakowie, 
gdzie następuje regulacja parametrów, redukcja ciśnienia w wieży ulgi i rozdział wody do 
stref zasilania poprzez zbiorniki Krzemionki, Kosocice oraz w kierunku Nowej Huty i zbior-
ników Kościuszko. Całość przesyłu wody z ujęcia na Zbiorniku w Dobczycach do sieci kra-
kowskiej, realizowana jest poprzez prawie 30 km odcinek tranzytowy dwóch równoległych 
rurociągów, natomiast pojemność zbiorników retencyjnych na sieci wodociągowej będących 
w dyspozycji ZUW Raba wynosi 238,9 tys. m3. Ilość wody ujętej dla ZUW Raba wyniosła 
34.077 tys. m3 w 2006 roku, natomiast średnia miesięczna z wielolecia wyniosłą 2 789 tys. 
m3/m-c, czyli 93 362 m3/d, co daje średnio 3 890 m3/h i 1,08 m3/s, przy pozwoleniu wodno-
prawnym określonym na 3,5 m3/s oraz przepustowości hydraulicznej ujęcia 6,0 m3/s. 

Ujęcie na rzece Rudawie - Zakład Uzdatniania Wody „Rudawa” 
Ujęcie to uruchomione zostało w 1955 roku i jest to drugie, co do wydajności źródło zao-

patrzenia Krakowa w wodę. Zostało zaprojektowane na 55,2 tys. m3/dobę, natomiast w 1964 
roku rozbudowano Zakład do 70 tys. m3/dobę.Ujęcie składa się z podstawowego ujęcia z ja-
zem w Szczyglicach wraz z urządzeniami wstępnego podczyszczania oraz ujęcia alternatyw-
nego z jazem w Mydlnikach. Kolejnym elementem są 2 zbiorniki retencyjne zlokalizowane w 
Podkamyczu o łącznej pojemności 981 000 m3, zbiornik nr I - 516 000 m3 oraz zbiornik nr II - 
465 000 m3. Ze zbiorników woda może być dostarczana do Zakładu uzdatniania wody przy ul. 
Filtrowej w Krakowie w ilości 1,0 m3/s – jest to stały poziom gwarantowany niezależnie od 
wielkości przepływu wody w Rudawie. Czas całkowitego wyczerpania rezerw wody ze 
zbiorników wynosi ok. 10 dni i ilość ta ma zapewnić zapas wody w przypadku awaryjnych 
zanieczyszczeń w rzece.Woda uzdatniona dopływa do 2 studni zbiorczych wody czystej, skąd 
tłoczona jest do sieci miejskiej dwoma przewodami o średnicach 600 i 800 mm ze stały 
ciśnieniem 50 m H2O. Ilość wody ujętej w 2006 roku dla ZUW Rudawa wyniosła 11 279 tys. 
m3, co daje 30,9 m3/d, czyli średnio 1 287,5 m3/h i 0,36 m3/s i jest to 18% całego zapotrzebo-
wania na wodę dla Krakowa. 

Ujęcie na rzece Dłubnia - Zakład Uzdatniania Wody „Dłubnia” 
Woda ujmowana jest z ujęcia brzegowego na jazie na rzece Dłubnia w Raciborowicach o 

wydajności projektowanej 25,2 tys. m3/d na Wzgórzach Krzesławickich, które zostało oddane 
do użytku w latach 1958 -1960. Ujęcie posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z 
rzeki w ilości Q = 32 tys. m3/dobę. Po procesie uzdataniania woda czysta dopływa do 
czterech zbiorników retencyjnych dolnych, dwóch o obj. 1 000 m3 każdy oraz do dwóch o 
obj. 3 000 m3 każdy. Trzy sztuki pomp poziomych, pracujące w układzie ssania z zalewaniem 
rurociągów ssących, przetłaczają wodę uzdatnioną ze zbiorników retencyjnych dolnych do 8 
zbiorników retencyjnych górnych, o całkowitej pojemności 10 000 m3. Ilość wody ujętej w 
2006 roku dla ZUW Dłubnia wyniosła 8 396 tys. m3, co po przeliczeniu daje produkcję śred-
niodobową 23,0 tys. m3/d, czyli średnio 958,45 m3/h i 0,27 m3/s i jest to 14% całości wody 
tłoczonej do krakowskiej sieci. 

Ujęcie na rzece Sance - Zakład Uzdatniania Wody „Bielany” 
Zakład Uzdatniania Wody „Bielany”, zlokalizowany przy ul. Ks. Józefa w Krakowie, o 

wydajności 25 tys. m3/d, został uruchomiony w 1901 roku. ZUW przystosowany był do uj-
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mowania wody z rzeki Wisły, jednak z uwagi na wysoki stopień zanieczyszczenia, obecnie 
woda ujmowana jest przez ujęcie brzegowe ze stopniem piętrzącym, które znajduje się w uj-
ściowym odcinku rzeki Sanki w km 0+375. Maksymalna sumaryczna wydajność eksploatacyj-
na ujęcia wynosi 0,58 m3/s. Ze studni zbiorczych nr 1 i nr 2 wody czystej, rurociągami o śr. 
650 i 800 mm, 4 pompy (2x800 m3/h i 2x675m3/h) tłoczą wodę w kierunku Salwatora 
i zbiorników Kościuszko na Wzgórzu Św. Bronisławy. Łączna pojemność zbiorników Ko-
ściuszko wynosi 25 tys. m3. Ponadto cztery agregaty pompowe tłoczą wodę do zbiornika Las 
Wolski o pojemności 120 m3. Ilość wody ujętej w 2006 roku dla ZUW Bielany wyniosła 
5 835 tys. m3; 15,98 tys. m3/d, czyli średnio 666,09 m3/h i 0,18 m3/s czyli blisko 10% zapo-
trzebowania na wodę w Krakowie. 

Ujęcie wód głębinowych w Mistrzejowicach 
Osiem otworów studziennych, których głębokość wynosi od 26 do 31 metrów zlokalizo-

wane jest na osiedlach Mistrzejowice, Czyżyny, Dywizjonu 303. Łączna wydajność ujęcia 
Mistrzejowice wynosi 6,0 tys. m3/d. Woda z ujęcia jest doskonałej jakości, a jej uzdatnianie 
jest ograniczone do prewencyjnej dezynfekcji podchlorynem sodu. Ilość wody ujętej w Mi-
strzejowicach w 2006 roku wyniosła ok. 3%, czyli 1 830 tys. m3; 5,0 tys. m3/d, czyli średnio 
208,9 m3/h i 0,06 m3/s. 

Z powyższego zestawienia wynika, że średnio w ciągu jednej godziny wszystkie ZUW-y 
produkują 1,08 + 0,36 + 0,27 + 0,18 + 0,06 = 1,95 m3/s, co daje średnią wartość godzinową 
7 020 m3/h. Wielkość ta, stanowi 26%, łącznej maksymalnej zdolności produkcyjnej ZUW-
ów w Krakowie, których możliwości pozwalają na wyprodukowanie 27 142 m3/h. Wielkość 
ta jest czysto teoretyczna, jednak obrazuje, że istnieje duży zapas możliwości produkcyjnych 
wody czystej, co stanowi bardzo duży potencjał optymalizacyjny.   
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Rysunek 3. Strefy zasilania oraz struktura sieci wodociągowej w Krakowie w 2009r. [MPWiK Kraków] 
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5. TRADYCYJNE MODELE PROGNOZUJ ĄCE ZUŻYCIE 
WODY - PRZEGLĄD LITERATUROWY 

5.1. Prognozy średnio i długoterminowe 

Proces zużycia wody, jest szeregiem czasowym, czyli uporządkowanym w czasie ciągiem 
informacji dotyczących zużycia wody wodociągowej przez wszystkich odbiorców. Szereg 
czasowy, przedstawiony w formie graficznej, obrazuje kolejne momenty w historii, stanowią-
ce realizację procesu, czyli zużycia wody, którego pomiary prezentowane są z dokładnym i 
równym krokiem czasowym. Na podstawie posegregowanych danych, które następują w ko-
lejności po sobie, można zauważyć pewne prawidłowości, cechy, trendy, składowe, itp. i 
stworzyć model matematyczny procesu zapotrzebowania na wodę. Posiadając opis matema-
tyczny dokonanych zjawisk w przeszłości, należy tak skalibrować model, aby przy wykorzy-
staniu tych samych zasad, założeń i reguł, stworzyć ekstrapolację trendu szeregu czasowego 
w przyszłość, czyli krok na przód.  

Podstawową metodą analizy szeregów czasowych zużycia wody jest badanie i oszacowa-
nie linii trendu zużycia wody. Jest to najprostszy rodzaj opisu każdego zjawiska, zwłaszcza 
niestacjonarnych, stochastycznych szeregów czasowych. Modele takie pozwalają również 
ekstrapolować szeregi czasowe zużycia wody, czyli dopasowywać funkcję (liniową, wykład-
niczą, hiperboliczną, potęgową i in.) do istniejących punktów szeregu czasowego oraz poza 
ich zakres. Należy pamiętać, że prognoza oparta na obserwacjach z przeszłości, im dalej bę-
dzie sięgać w przyszłość, tym bardziej będzie nie pewna. Stąd, wynik symulacji przeprowa-
dzonej za pomocą modelu prognozy długoterminowej jest bardzo ogólny i bardzo często nie 
trafny i w sposób ogólny traktujący o rozbiorze wody w przyszłości.  

Prognozowanie oparte na użyciu szeregu czasowego godzinowego zużycia wody w Kra-
kowie jest spowodowane trzema podstawowymi przyczynami. Po pierwsze zjawisko zużycia 
wody jest zbyt złożone, aby można było je opisać i zrozumieć bez użycia modelu. Po drugie, 
głównym zadaniem prognosty jest przewidzenie kolejnego kroku w procesie, a nie wyjaśnie-
nie dlaczego to się wydarzy. Wreszcie po trzecie, koszty zdobycia wiedzy o przyczynach wy-
stąpienia zjawiska mogą być niewspółmiernie wysokie, w porównaniu z konstruowaniem 
modelu prognozy opartym na modelu szeregu czasowego.  

Najpowszechniejsze, istniejące w Polsce modele prognozujące, to prognozy średnio i dłu-
goterminowe ogólnego zużycia wody dla miasta lub określonego obszaru. Wyraźnie widocz-
ny jest brak istnienia oraz brak podejmowania prac nad powstawaniem projektów prognoz 
krótkoterminowych oraz operacyjnych. Prognoza średnio i długoterminowa charakteryzuje się 
odległym horyzontem czasowym, sięgającym odpowiednio 5 – 20 lat oraz 25 – 30 lat w przy-
szłość. Modele prognoz średnioterminowych bazują na planach koncepcyjno-rozwojowych 
dotyczących zaopatrzenia wskazanego terenu, natomiast prognozy długoterminowe to ele-
menty ogólniejszego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań 
przestrzennych. W formach koncepcji gospodarki wodno-ściekowej lub analiz technicznych, 
ujmuje całość zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej na konkretnym terenie, popełniając 
jednocześnie duże błędy, ze względu na bardzo odległy czas prognozy i wiele założeń, które 
często nie odzwierciedlają szeregu zmian społecznych, gospodarczych i cywilizacyjnych.  
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Metoda prognozowania długoterminowego musi uwzględniać w bardzo szerokim zakresie 
silne zmiany zarówno jakościowe jak i ilościowe. Poprzez zmiany ilościowe należy wyrazić 
zwiększenie lub zmniejszenie wartości zmiennej prognozowanej, występujące zgodnie z wy-
krytym dotychczasowym trendem. Natomiast zmiany jakościowe to istotne zmiany cech zja-
wiska, które polegają głównie na zmianach postaci funkcji trendu lub zaniku dotychczaso-
wych prawidłowości i pojawieniu się nowych [Cieślak, 2005]. Prognozy średnioterminowe 
dotyczą takiego okresu czasu, w którym oczekuje się nie tylko zmian ilościowych, ale i w 
małym stopniu jakościowych. 

Większość oficjalnie istniejących, dotychczas stworzonych prognoz zapotrzebowania na 
wodę w Polsce okazała się przestarzała i nieaktualna. Opracowania te bazowały głównie na 
wzrastających trendach czasowych oraz rosnących wielkościach wskaźników zapotrzebowa-
nia na wodę. Od początku lat dziewięćdziesiątych zdecydowana większość prognoz straciła 
aktualność, ponieważ w większości polskich sektorów bytowo-gospodarczych, trendy zużycia 
wody mają charakter malejący. [Borowa, 2003] Analiza istniejących trendów zużycia wody 
dla wybranych miast Polski przeprowadzonych przez [Iwanicka, 2007] wskazuje, że wielkość 
wskaźnika jednostkowego zużycia wody jest nadal malejąca, a ponadto spadek ten jest wy-
raźnie zahamowany i rozpoczyna się stabilizacja tej wielkości.  

Prognozy średnio i długoterminowe sięgają od kilku lat do kilkudziesięciu lat w przy-
szłość. Określenie dokładnego zużycia wody w takim okresie jest bardzo trudne i czasochłon-
ne. Podstawową przyczyną niezgodności prognozy długoterminowej ze stanem rzeczywistym 
jest przeważnie brak aktualnych koncepcji rozwoju gospodarczego aglomeracji miejsko-
przemysłowych oraz stanu wiedzy o ilości i rodzaju użytkowników korzystających z dostar-
czanej wody. Ponadto, prognoza z definicji jest niepewna i im dalej w przyszłość sięga tym 
należy spodziewać się gorszych wyników. Wyniki prognoz kilkuletnich i kilkunastoletnich 
nie będą wiarygodne, ze względu na początkowe założenia.  

Doświadczenia wskazują na potrzebę aktualizacji takich prognoz lub opracowywanie ich 
od nowa. Cała nasza wiedza oparta jest, bowiem na obserwacji danego procesu z przeszłości. 
Niemożliwym jest wykazać, żeby na podstawie danych rozbioru wody z przeszłości – zakła-
dając, że są dostępne, zarządca sieci wodociągowej posiadałby dokładną wiedzę na temat 
przyszłych potrzeb, planów, sytuacji materialnej i świadomości ekologicznej wszystkich od-
biorców korzystających z dostarczanej przez niego wody. Prognozy długoterminowe, mają 
przeważnie za zadanie określić ewentualną ilość wody potrzebnej dla danego obszaru w okre-
śleniu dyspozycyjności posiadanych zasobów wodnych oraz zbadać tendencję zużycia wody 
w przyszłości, co jest istotne ze względu na planowane bilanse budżetów jednostek zakładów 
wodociągowych, a także na opracowanie strategii związanej z ujawniającym się zjawiskiem 
przewymiarowania sieci wodociągowej oraz jej eksploatacją.  

Jednym z kolejnych celów, do których służą prognozy średnio i długoterminowe zapotrze-
bowania na wodę, to wspomaganie zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych w 
przemyśle i rolnictwie. Podstawowe zadania, jakie należy priorytetowo wykonać, związane są 
z wprowadzeniem wskaźników wodochłonności produkcji: 

1. Opracowaniem zaleceń i wytycznych zużycia wody, materiałów i energii do produkcji. 
2. Prowadzeniem baz danych najlepszych rozwiązań i praktyk produkcyjnych. 
3. Wprowadzeniem systemu kontroli wodochłonności produkcji. 
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4. Wprowadzeniem normatywów zużycia wody w procesach szczególnie wodochłonnych 
na podstawie innych doświadczeń. 

5. Ograniczenie zużycia wody podziemnej. 
6. Intensyfikacją zastosowania obiegów zamkniętych wody oraz recyrkulacją wód zuży-

tych. 

Wg [Iwanicka, 2007] sprzedaż wody w latach 1989 – 2003 spadła w każdej grupie odbior-
ców o średnio 40 – 60%. Największy spadek jest odnotowywany w przemyśle, najmniejszy w 
gospodarstwach domowych. Dla Krakowa wielkość spadku zużycia wody w roku 2003 
względem roku 1989 wynosi: 

 - Gospodarstwa domowe   - spadek o ok. 23% 
 - Przemysł     - spadek o ok. 85% 
 - Pozostali     - spadek o ok. 53% 
 - Ogółem     - spadek o ok. 41% 

Przeważnie wszystkie obecnie tworzone modele prognozy zapotrzebowania na wodę dają 
jednoznaczny wynik, że asymptota, do której dąży wartość zużycia wody wodociągowej od-
powiada wartości średnio 120 dm3/Md. Taki stan utrzymuje się w Polsce od przemian poli-
tyczno-gospodarczych, które nastąpiły na początku lat 90 – tych. Gospodarka wodna przed 
rokiem 1989 nie była oparta na racjonalnych podstawach, co spowodowało ogólną destrukcję 
racjonalizacji ujęcia, uzdatniania i dostarczenia wody do użytkowników. Odbiorcy nie dbali o 
jakiekolwiek oszczędzanie wody lub remonty zużytych instalacji z powodu bardzo niskich 
kosztów jednostkowych ponoszonych za dostarczenie wody. Sytuacja ta doprowadziła do 
marnotrawstwa wody na tak dużą skalę, że skutkiem były rozległe deficyty wody pitnej. 
Rozwiązaniem problemu była przebudowa i rozbudowa ZUW-ów oraz sieci wodociągowych, 
z czym obecnie związanych jest dużo problemów eksploatacyjnych.  

Do poprawy warunków dostarczania wody użytkowej do odbiorców, przyczyniło się w 
największym stopniu [RRM Dz.U. 1990 Nr 16 Poz. 95]. Zapisy tej ustawy, w sposób jedno-
znaczny opisują zakres działania i zadania gminy. Do zakresu działania gminy należą wszyst-
kie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, m.in. odpowiedzialność za zaspokojenie zbioro-
wych potrzeb wspólnoty. Zadania własne gminy to sprawy związane z gospodarką komunal-
ną, a w szczególności z wodociągami, kanalizacją, zaopatrzeniem w wodę oraz usuwaniem i 
oczyszczaniem ścieków komunalnych, utrzymaniem czystości oraz urządzeń sanitarnych, 
ponadto wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz zaopatrzenia w energię elektryczna 
i cieplną. Spowodowało to dbałość samorządów o interes własny oraz o budżet. Stąd, decen-
tralizacja, obok wielu innych wynikających z niej, jest pierwotną przyczyną wzrostu ceny 
jednostkowej za wodę i ścieki, co następnie bezpośrednio i pośrednio spowodowało obniżenie 
jednostkowego zużycia wody przez mieszkańców.  

Na trzy główne zadania (ilość, jakość i odpowiednie ciśnienie dostarczanej czystej wody), 
jakie muszą zostać spełnione przez krakowską sieć wodociągową, mają wpływ wzajemnie 
powiązane czynniki. Należą do nich przecieki, awarie, inkrustacja sieci (zarastanie przewo-
dów) oraz związane z tym zmniejszenie przepływu, starzenie się wody w sieci i w konse-
kwencji pogorszenie jej jakości. Do rozwiązania powyższych problemów podsystemów dys-
trybucji wody, przy wykorzystaniu minimalnych nakładów finansowych i operacyjnych, sku-
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teczne okazują się współczesne technologie, prowadzone badania i obliczenia nad projekto-
waniem współczesnych sieci wodociągowych.  

Współcześnie, nawet przy użyciu komputerów i często zaawansowanych metod oblicze-
niowych, tworzenie prognoz średnio i długoterminowych jest bardzo trudnym zadaniem. Za-
zwyczaj, opracowane dotychczas projekty prognostyczne muszą być przeliczane od nowa, ze 
względu na nieuwzględnienie wszystkich czynników wpływających na zapotrzebowanie na 
wodę lub na szybką ich zmianę, której nikt nie mógł przewidzieć.  

Obecnie w Polsce bardzo niewiele miast i obszarów posiada projekty prognozy ewolucji 
konsumpcji wody. Koncepcje takie są bardzo złożonymi opracowaniami uwzględniającymi 
wiele, często bardzo szczegółowych informacji. Prawidłowo zrealizowana koncepcja perspek-
tywicznego zużycia wody powinna zawierać informacje, które najlepiej opisują lokalne: 

1. Przewidywane zmiany demograficzne, w tym: 

− migrację ludności z/do obszaru rozpatrywanego oraz wewnątrz obszaru, 
− styl życia ludności, 
− zmianę zamożności ludności. 

2. Plany inwestycyjno-rozwojowe w badanych obszarach: 
− mieszkaniowych,  
− komunikacyjnych,  

− przemysłowo-usługowych,  
− rekreacyjno-sportowych, 

− turystycznych, 
− infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i in. 

3. Polityka cenowa oraz zmiana taryf opłat za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków. 
4. Zmiany wielkości ewentualnego zakupu wody. 
5. Zmiany w opomiarowaniu i sposobie naliczania opłat: 

− rezygnacja z opłat ryczałtowych – montaż wodomierzy, 

− opomiarowanie wody na cele budowlane, 
− montaż wodomierzy na wodę bezpowrotnie zużytą, 
− likwidacja zdrojów lub ich opomiarowanie. 

6. Tendencje jednostkowego zużycia wody przez mieszkańców (dm3/Mk*d) w rozpatry-
wanym obszarze oraz obszarach o zbliżonej charakterystyce. 

7. Rozwój turystyki w regionie. 
8. Organizowanie dużych imprez, sportowych, kulturalnych i innych: 

− plany inwestycyjne i organizacyjne, 
− przyjazd dużej liczby ludzi. 

9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z miej-
scowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

10. Zasoby eksploatacyjne zatwierdzone przez Ministra Ochrony Środowiska wraz z de-
cyzjami pozwoleń wodnoprawnych. 

11. Plany zagospodarowania przestrzennego regionów ościennych i planów rozwoju 
przemysłu i migracji ludności. 
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Znajomość powyższych danych jest obecnie standardem w postępowaniu przy tworzeniu 
długoterminowej prognozy zapotrzebowania na wodę. Jednak każdy powstały projekt będzie 
różny od poprzedniego. Powstałe rozbieżności nie są wyjątkiem i zdarzają się zawsze, zależ-
nie od jakości przyjętych danych, od metody obliczeń i rodzaju narzędzi prognostycznych. 
Zakres informacji, który wynika z analizy wyżej wymienionych zagadnień, prowadzi do okre-
ślenia wielkości zapotrzebowania w okresie perspektywicznym i jest punktem wyjścia do 
stworzenia, projektu koncepcyjnego, z którego powinno wynikać, oszacowanie ilości dostęp-
nej wody i wymaganego ciśnienia oraz możliwości jej dostarczenia. Na tym etapie, który jest 
w pewnym sensie ustaleniem możliwych warunków pracy wodociągu w odległej przyszłości, 
zostają podjęte decyzje, co do trasowania przewodów wodociągowych, lokalizacji magistral, 
zbiorników wodnych, hydroforni oraz konieczności regulacji ciśnienia. Ponadto etap ten, na 
podstawie obowiązujących kryteriów i norm, ustala warunki pracy wodociągu w przyszłości 
w obszarach zasilania oraz w warunkach ekstremalnego obciążenia, np. w trakcie wystąpienia 
pożaru.  

Jednym z najważniejszych elementów do budowy modelu matematycznego, który umoż-
liwia kompleksową ocenę obecnego stanu sieci wodociągowej oraz koncepcji jej rozwoju i 
optymalizację pracy, jest monitoring parametrów pracy [Kwiatkowski, 2007; Kmiecik, 2007], 
jakości [Mossakowska, 2003] i zużycia wody oraz archiwizacja zmierzonych danych. Posia-
danie informacji o obecnym zużyciu wody oraz poznanie pozostałych parametrów procesu 
produkcji i dystrybucji wody jest kluczem do planowania zrównoważonej produkcji i dostawy 
wody do odbiorców.  

W przypadku przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, gdzie wszystkie obiekty współpra-
cują między sobą i tworzą pewien zamknięty układ, nierzadko rozmieszczony na znacznym 
obszarze, w którym praca i zachodzące procesy tworzą ciąg przyczynowo-skutkowy, należy 
opomiarować takie obiekty jak: przepompownie, zbiorniki wodociągowe, hydrofornie, stacje 
uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, itp.  

Do monitorowania pracy obiektów wodociągowych należy stosować nowoczesne systemy 
informatyczne, automatyczne oraz zdalnej transmisji danych pomiarowych i sterujących, po-
łączonych w jeden system monitoringu i zdalnego sterowania, co zostało zaprezentowane 
m.in. w [Sroczan, 2004; Jain, 1999]. Zastosowanie takiego układu monitorowania daje szereg 
wymiernych korzyści, min.: 

1. Możliwości szybkiego reagowania na wypadek awarii. 
2. Minimalizowanie czasu potrzebnego na dostęp do informacji i podjęcie decyzji nad-

zorczej. 
3. Zwiększenie niezawodności całego systemu oraz poszczególnych jego elementów. 
4. Minimalizowania kosztów związanych z przeglądami okresowymi. 
5. Zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez urządzenia pracujące na obiektach. 
6. Możliwości złożonej analizy pracy obiektów w różnych horyzontach czasowych na 

podstawie zebranych informacji w postaci szeregów czasowych parametrów (ciśnie-
nia, przepływu, poziomu wody w zbiorniku itd.).  

Bardzo dobrym przykładem zróżnicowania i rozbieżności szacowania zużycia wody w 
okresie perspektywicznym są prognozy opracowywane dla miasta Warszawy w 2 połowie XX 
wieku. Wg [Roman, 2003] przeprowadzono 14 różnych prognoz – rysunek 4.  
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W przypadku tych prognoz, wykorzystano metody intuicyjne z korektą zmian trendu staty-
stycznego szeregu danych historycznych. Do opracowania prognoz brano pod uwagę elemen-
ty składowe zużycia wody i analizowano wartości jednostkowe zużycia wody w przeliczeniu 
na statystycznego mieszkańca korzystającego z wodociągu. Korekty trendu zwykle przyjmo-
wano na podstawie arbitralnych założeń i decyzji. Skutkiem tego są bardzo duże rozbieżności 
w wynikach. Po przeanalizowaniu rysunku 4, należy wnioskować, iż zdecydowana większość 
prognoz jest zupełnie chybiona. Rzeczywiste wartości zużycia wody są nawet kilkukrotnie 
niższe niż te prognozowane. Świadczy to, że zupełnym błędem było prognozowanie na pod-
stawie wskaźników jednostkowego zużycia wody w przeliczeniu na mieszkańca. [Wytyczne, 
1978; RMŚ, Dz. U. 2002 r. Nr 8 poz. 70] 

 
Rysunek 4. Przewidywane zużycie wody dla miasta Warszawy w tys. m3/dobę wg różnych prognoz i wykres 
rzeczywistego zużycia wody [Roman i in., 2003]. 
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Rysunek 5. Prognozy zużycia wody w dm3/Md w gospodarstwach domowych w Niemczech i wykres rzeczywiste-
go zużycia wody [Roman, 2003]. 

Błędne prognozy opracowywano również za granicą. Rysunek nr 5 przedstawia dwie pro-
gnozy zużycia wody wodociągowej w gospodarstwach niemieckich przeprowadzonych pod 
koniec lat 80-tych. Zaproponowane prognozy oparte są również na bardzo zawodnym stałym 
wzroście jednostkowego zużycia wody.  

Dodatkowym i zasadniczo niezbędnym elementem oszacowania zużycia perspektywiczne-
go wody jest prognoza demograficzna. W powyższych przypadkach jest ona brana pod uwa-
gę, lecz za każdym razem jej przygotowanie opierało się na innych założeniach dotyczących 
horyzontu czasowego i metodyki jej budowy. Stąd, podstawowa składowa prognozy zużycia 
wody przez ludność, powinna być oparta na bardzo szczegółowych i wnikliwych badaniach 
statystycznych zarchiwizowanych danych historycznych oraz teraźniejszych.  

Na Węgrzech w latach siedemdziesiątych podejmowano również próby oszacowania ilości 
zużycia wody w miastach na podstawie parametrów gospodarki narodowej. Stosowanym na-
rzędziem była ekstrapolacja statystyczna przyszłej funkcji czasowej zapotrzebowania na wodę 
w badanym obszarze. Uzyskano dość proste formuły rocznego i dobowego zapotrzebowania 
na wodę w roku perspektywicznym: 

�� = �����	
� + 			[��] – roczne zapotrzebowanie na wodę   (Równanie 1) 

�� = 83,37 ∙ 1,057��  [103m3/d]  – dobowe zapotrzebowanie na wodę  (Równanie 2) 

gdzie: 
A, B – są to stałe, charakterystyczne dla badanego obszaru 
tr – czas w latach 
w – procentowa miara zużycia wody 
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Ponadto określono formułę jednostkowego dobowego zużycia wody i przedstawiono ją w 
formie iloczynu, jednocześnie uwzględniając charakter gospodarki narodowej [Cieżak, 1981]: 

069,0
3

250,0
2

305,0
166,2 xxxqj ⋅⋅⋅= , [m3/Mkd]      (Równanie 3) 

gdzie: 
x1 – produkcja przemysłowa brutto [dolar/Mkd] 
x2 – liczba mieszkańców [tys.] 
x3 – stosunek powierzchni rolniczej zaopatrywanej w wodę do ogólnej powierzchni wykorzy-
stywanej rolniczo [%] 

Niestety, modele te nie sprawdziły się w projektowaniu poszczególnych elementów syste-
mów zaopatrzenia w wodę. Były natomiast przydatne w ocenie ogólnej ilości zasobów wod-
nych, którymi należy dysponować w rozważanym obszarze. 

Przebieg procesu zużycia wody wodociągowej w Krakowie w latach 1990 – 2004, opisany 
jest funkcją liniową, która ma najlepszy sposób dopasowania do szeregu czasowego średniego 
rocznego zużycia wody przez mieszkańca na dobę w Krakowie [Iwanicka, 2007]: 

( ) 0.100

5.48.9159
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=−=
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i
iti QQ

xy

ε
        (Równanie 4) 

gdzie: 
ε – błąd dopasowania wartości rzeczywistych i otrzymanych na podstawie funkcji y 
[dm3/Mkd], 
Qi – rzeczywiste jednostkowe zużycie wody, 
Qit – obliczone jednostkowe zużycie wody za pomocą funkcji y, 
n – liczba elementów szeregu czasowego. 

 

Rysunek 6. Trend zużycia wody w Krakowie od 1992 do 2003 roku. [Iwanicka, 2007] 

Wykres na rysunku 6 to linia trendu, która odznacza się najlepszym dopasowaniem do sze-
regu czasowego wartości średniego rocznego zużycia wody przez mieszkańca na dobę dla 

Kolejne lata 
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miasta Krakowa. Błąd średniokwadratowy wynosi ε = 100,0 dm3/Mkd i jest najmniejszy w 
porównaniu z pozostałymi miastami analizowanymi przez [Iwanicka, 2007].  

Na podstawie powyższego wykresu (rysunek 6) można wnioskować o przyszłym zużyciu 
wody w Krakowie. Najprostsza ekstrapolacja poza próbę daje nam przybliżone zużycie wody 
na 1 mieszkańca w roku 2004, które wynosi 142 dm3/Md, natomiast w roku 2008 wynosi 124 
dm3/Md, a w 2010r. daje wartość 115 dm3/Md. Widać jednocześnie, że początkowa wartość z 
roku 1992 wynosi 196 dm3/Md. Średnia wartość spadku zużycia wody na 1 mieszkańca to 4,5 
dm3/Md w ciągu roku. Linia trendu nie będzie maleć do zera, nastąpi wyhamowanie spadku. 
Do określenia wielkości spadku wskaźnika jednostkowego zużycia wody w przyszłości, nale-
ży przeprowadzić nowe badania i symulacje przy uwzględnieniu zarchiwizowanych oraz 
wszystkich nowych obserwacji procesu zużycia wody w Krakowie. Dla oszacowania całości 
zapotrzebowania na wodę dla miasta Krakowa, szczególnie ważne było opracowanie popraw-
nej, długoterminowej prognozy demograficznej, które zostały przeprowadzone przez [GUS, 
2002; GUS, 2009], co pokazano na rysunkach nr 7 i 8. 

Prognoza ta określa jednak tylko przewidywany stan mieszkańców zameldowanych na po-
byt stały oraz przebywających czasowo powyżej dwóch miesięcy. Nie uwzględnia natomiast 
tymczasowej migracji ludności oraz liczby mieszkańców niezameldowanych i turystów sezo-
nowych. Z tego powodu istotne jest zweryfikowanie modelu demograficznego o szereg as-
pektów, min. czasową migrację ludności do/z miasta, osiedlanie się „nowych” mieszkańców 
bez zameldowania, turystykę, studentów oraz zjawisko suburbanizacji, czyli spadek gęstości 
zaludnienia w centrum miasta, a wzrost gęstości na przedmieściach, przy czym saldo migracji 
całej aglomeracji miejskiej jest dodatnie. 

Podobnie rzecz wygląda dla Warszawy, gdzie dotychczasowe prognozy nr 1 – 13 przed-
stawione na rysunku 5, nie zawierają założeń o przemieszczaniu ludności oraz o ilości ludzi 
niezameldowanych i turystów. Jedynie do prognozy nr 14 [Roman, 2003] opracowanej w 
2001 r. (rysunek nr 5) włączono oszacowaną liczbę mieszkańców niezameldowanych, okre-
śloną na 150 tyś. Ponadto opracowanie to zostało sporządzone przy zastosowaniu metody 
kombinacyjnej, która polegała na połączeniu metody statystycznej odnoszącej się do progno-
zy krótkoterminowej i metody wskaźnikowej, stanowiącej przedłużenie prognozy na okres 
długoterminowy.  

 

Rysunek 7. Rzeczywista i prognozowana liczba ludności Krakowa do 2030 roku, kolor czerwony – dane rzeczy-
wiste, kolor niebieski – prognoza GUS. 

753400 739400 717000 687300
651200

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1
7

9
1

1
8

7
0

1
9

1
0

1
9

3
1

1
9

4
5

1
9

6
5

1
9

8
5

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

2
0

2
0

2
0

2
2

2
0

2
4

2
0

2
6

2
0

2
8

2
0

3
0

Li
cz

b
a

 m
ie

sz
k

a
ń

có
w

Lata

Rzeczywiste Prognozowane



Politechnika Krakowska WIŚ                                                 Rozprawa doktorska, mgr inż. Krzysztof Muszyński 

Metoda sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bieżącym zapotrzebowania na wodę w Krakowie   34 

 

Rysunek 8. Różnica między rzeczywistą i prognozowaną liczbą ludności Krakowa w latach 2002 - 2009, kolor 
czerwony – dane rzeczywiste, kolor niebieski – prognoza GUS. 

Na podstawie różnych analiz prac prognostycznych z krajów europejskich, ustalono szcze-
gółowe prognozowane wielkości współczynników zużycia wody w gospodarstwach domo-
wych dla poszczególnego celu (tabela 4).  

Bazując na poniższych wskaźnikach jednostkowych przy pomocy modelu skonstruowane-
go przy użyciu dwóch wzorów [Roman, 2003] zaprognozowano ilość wody produkowanej dla 
miasta Warszawy:  

tzw. prognoza górna: � = 131,42 ∙ �� !,!"!#$� + 116,5    (Równanie 5) 

oraz prognoza dolna: � = 167,387 ∙ �� !,!&"'$� + 81    (Równanie 6) 

gdzie x to wartość różnicy pomiędzy rokiem prognozy, a rokiem 1993, natomiast y to progno-
zowana ilość produkowanej wody. 

Tabela 4. Prognozowane wielkości cząstkowych zużyć wody w gospodarstwach domowych [Roman, 2003] 

Cel zużycia wody Jednostkowe zużycie wody [dm3/M*d] 

Spłukiwanie miski ustępowej 34,5 – 31,5 
Kąpiel w wannie 30,0 – 35,0 

Pranie ręczne i w pralce 15,0 – 17,0 
Zmywanie naczyń ręczne i w zmywarce 8,0 – 15,0 

Picie i gotowanie 4,0 – 5,0 
Sprzątanie pomieszczeń 5,0 – 7,5 

Mycie podstawowe 5,0 – 8,0 
Potrzeby zewnętrzne 5,0 – 10,0 

Inne cele 1,0 – 2,0 
RAZEM: 107,5 – 131,0 

Oba te wykresy, ograniczają pewien obszar, który interpretujemy jako przedział domknię-
ty, w którym mieszczą się prognozowane wartości produkowanej ilości wody do roku 2025 
(rysunek 9).  

757500

760100 760400 760300
759800

758700

757200
755400

757 547 757 685 757 430
756 629 756 267 756 583

754 624 755 000

750000

752000

754000

756000

758000

760000

762000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Li
cz

b
a

 m
ie

sz
k

a
ń

có
w

Lata

Prognozowane Rzeczywiste



Politechnika Krakowska WIŚ                                                 Rozprawa doktorska, mgr inż. Krzysztof Muszyński 

Metoda sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bieżącym zapotrzebowania na wodę w Krakowie   35 

 
Rysunek 9. Obszar prognozy ilości wody produkowanej dla miasta Warszawy na lata 2001 – 2025. [Roman, 
2003] 

Powyższa prognoza oparta jest na kilku podstawowych założeniach, które nie mogły być 
przyjęte z dużą dokładnością. Są to: 

- prognoza demograficzna wraz z mieszkańcami niezameldowanymi, 
- prognoza jednostkowego zużycia wody w gospodarstwach domowych oraz w przemyśle, 
- zużycie wody przez innych użytkowników, 
- sprzedaż wody dla gmin sąsiednich oraz innych odbiorców, 
- przyrost długości sieci wodociągowej, 
- straty wody w zewnętrznej sieci wodociągowej (przecieki, płukanie, błędy pomiarowe 

urządzeń), 
- zużycie wody na potrzeby własne wodociągu. 

Dane rzeczywiste poprzedzające okres prognozy, które wzięto do budowy modelu predyk-
cyjnego, podlegają ciągłym zmianom. Przeważnie jest to trend spadkowy i niewiadome jest 
kiedy się ustabilizuje i ile będzie trwało utrzymanie tendencji z przeszłości.  

Problemy z prognozowaniem długoterminowym zapotrzebowania na wodę występują 
również w Chinach. Jak podaje [Zhang Zhi-guo i in., 2010] Master Plan dla Pekinu na lata 
1991 – 2010 przedstawia prognozę konsumpcji wody w ilości 4,3 mld m3 na rok 2000 oraz 
3,9 mld m3 w roku 2010, przy czym wartości zmierzone, różnią się znacznie i osiągnęły w 
2000r. 4,04 mld m3 oraz 3,51 mld m3 w roku 2008. Bardzo ciekawe podejście do prognozo-
wania zużycia wody, przedstawili [Zhang Zhi-guo i in., 2010] i zaproponowali metodę kwo-
towania (ang. quota method) do predykcji zużycia wody w Pekinie i Jinan w Chinach, w 
oparciu o wskaźnik Engla oraz indeks Hoffmana. Rozważono, że w przypadku modeli długo-
terminowych szczegółowe dane dotyczące klimatu są bardzo trudne do zdobycia i w związku 
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z tym powinny być stosowane z dużym dystansem i rozwagą. Istotne są natomiast czynniki 
związane z ceną wody, dochodami w gospodarstwie, cenami zakupu energii, co mocno pozy-
tywnie koreluje z wielkością zużycia wody i opisuje to wskaźnik Engla. Model prognozujący 
ilość wody na cele gospodarstw domowych, będzie opisany poniższą zależnością: 

�(� = �!� )*+*,-
. )/+

/,-
0 )1+1,-

2
         (Równanie 7) 

gdzie:  

�!� i �(� - to zużycie wody w roku bazowym oraz w roku i, 
E0 i Ei - to wskaźnik Engla dla roku bazowego oraz roku i, 
W0 i Wi - to liczba mieszkańców w roku bazowym i roku i, 
T0 i Ti - to średnia temperatura powietrza w roku bazowym i w roku i, 
α, β, γ – współczynniki. 

W przypadku wody użytej na cele przemysłowe, niezwykle istotnym jest oszacowanie ilo-
ści i rodzaju przemysłu lekkiego i ciężkiego. Odzwierciedla to Indeks Hoffmana, natomiast 
model prognozy wielkości zapotrzebowania na wodę dla przemysłu wygląda tak: 

�(3 = �!3 )4+4,-
5 )6+6,-

7 )8+8,-
9

        (Równanie 8) 

gdzie:  
�!3 i �(3 - to zużycie wody w roku bazowym oraz w roku i, 
H0 i Hi - to indeks Hoffmana dla roku bazowego oraz roku i, 
M0 i Mi - to proporcja ciężkiego przemysłu w roku bazowym i roku i, 
G0 i Gi - to wartość przemysłu w roku bazowym i w roku i, 
α, β, γ – współczynniki. 

Rozpatrywano okres od 1995 do 2007 roku, w którym dla Pekinu odnotowano wzrost zu-
życia wody na cele gospodarcze z 705 do 965 mln m3/rok oraz spadek zużycia na cele prze-
mysłowe z 395 do 302 mln m3/rok. Dla Pekinu współczynnik Engla spadł z 0,53 do 0,52, a 
Indeks Hoffmanna spadł z 0,55 do 0,18. Przedstawione wyżej modele pozwoliły na dopaso-
wanie rzeczywistych trendów zużycia wody z korelacją 0,93 dla gospodarstw oraz 0,68 dla 
przemysłu w Pekinie. Wartości prognoz jakie otrzymano dla roku 2020 stosując powyższą 
metodę, okazują się dość wiarygodne, uwzględniając współczesny – szybki rozwój Chin. 
Wyniki dla Pekinu pokazują 43,8% wzrost zapotrzebowania na wodę w gospodarstwach w 
roku 2020 (1 388,2 mln m3/rok) przy jednoczesnym wzroście zużycia jednostkowego na 
mieszkańca z 70 do 86,8 m3/rok. Natomiast prognoza zużycia wody na cele przemysłowe w 
roku 2020 pokazuje nieznaczny spadek -1,4% (297,7 mln m3/rok). Łączne zużycie wody 
przez miasto Pekin 1 685,9 mln m3/rok wzrośnie o 33 % względem 2007 roku. Jest to wartość 
dużo mniejsza od prognozowanych w Master Planie z roku 1991 oraz z roku 2006 (2,099 mln 
m3/rok).  

Należy zauważyć słuszność budowy takich prognoz, gdyż często weryfikowane dają bar-
dziej zbliżone wartości do rzeczywistych, co jest pomocne przy strategicznych koncepcjach, 
planach zarządzania i racjonalizacji gospodarowania wodą. Ważne jest posiadanie rozległej 
wiedzy z przeszłości, gdyż tylko taki stan wejściowy gwarantuje otrzymanie poprawnych 
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wyników. Modele tej prognozy nie były do tej pory testowane w innych miastach, więc nie 
ma pewności, czy się sprawdzą. 

Prognoza długoterminowa jest niezwykle trudna do oszacowania, z powodu trudności w 
przewidzeniu przyszłych stawek za wodę, rozporządzalnych dochodów w gospodarstwach, 
kosztów uzdatniania i dostarczenia wody oraz innych związanych z tym kosztów. Aktualnie, 
jak potwierdzają wcześniejsze analizy modeli prognostycznych, średni dochód na mieszkańca 
oraz ceny wody odzwierciedlają standard życia obecnie oraz w najbliższej przyszłości. Opisu-
je ten fakt prawo Engla, które ogólnie mówi, że wraz ze wzrostem dochodów, udział wydat-
ków na żywność w wydatkach ogółem się zmniejsza. Prawdopodobny scenariusz, może 
przedstawiać się efektem wzrostu zużycia wody na cele higieniczne i ogrodowe, co w przy-
padku wzrostu dochodów, będzie stanowić większą kwotę wydaną na ten cel, lecz będzie ich 
mniejszą częścią i mniej zauważalną sumą w całym budżecie domowym. Możliwy jednak 
będzie scenariusz równoległy, który poprzez większą świadomość ekologiczną mieszkańców 
spowoduje, że większa ilość wody zostanie zaoszczędzona, również ze względu na posiadanie 
coraz nowocześniejszego (mniej wodochłonnego) sprzętu AGD. Z drugiej strony woda w 
mieście przeznaczana jest m.in. na podlewanie zieleńców, co w konsekwencji dzisiejszej mo-
dy na budowę nowych zieleńców i parków, będzie stanowić o wzroście wody na te cele. Do-
datkowym członem, składającym się na zapotrzebowanie na wodę dla miasta, jest wodo-
chłonność przemysłu. Jednak od kilku dekad obserwuje się na całym świecie trend spadkowy 
zużycia wody w przemyśle, co spowodowane jest w znacznej mierze ekonomią oraz wzrasta-
jącą skutecznością i sprawnością produkcji. Do zmierzenia stanu uprzemysłowienia danego 
miasta, służy Indeks Hoffmanna, który przedstawia stopień uprzemysłowienia netto, jako 
proporcja ilości towarów konsumpcyjnych pochodzących z lekkiego przemysłu do wielkości 
produkcji materiałów z ciężkiego przemysłu. Im większy udział ciężkiego przemysłu, tym 
większy jest Indeks Hoffmanna i tym większe zapotrzebowanie na wodę, jednak struktura i 
rodzaj tego przemysłu musi być rozpoznana poprzez badanie rynku.  

Należy wnioskować, że potrzeba budowy i tworzenia takich modeli jest ogromna. Każda 
prognoza powinna być jednak na bieżąco aktualizowana i weryfikowana o nowe parametry 
pomiarów i obserwacji.  

Widać wyraźnie z powyższych przykładów, że opracowanie prognozy długoterminowej 
zużycia wody jest zadaniem trudnym i czasochłonnym. Jest to jednak niezbędny element 
większego systemu optymalizującego pracę urządzeń na dystrybutorniach w ZUW oraz za-
rządzania produkcją i dystrybucją wody pitnej. Ma to znaczenie, jak już wspomniałem dla 
poszukiwania i zabezpieczenia źródeł wody, rozwoju systemu dystrybucji i możliwości pro-
dukcyjnych. Do tych celów należy ponadto wykorzystać prognozy krótkoterminowe oraz ope-
racyjne, bazujące na danych historycznych procesu zużycia wody, które powinny być na bie-
żąco archiwizowane. [Muszyński, Knapik, 2006] 

5.2.  Prognozy krótkoterminowe 

Prognozy krótkoterminowe, przewidujące stan procesu zużycia wody w krótkiej perspek-
tywie czasu, np. doba, miesiąc, rzadko rok, były i są wykorzystywane przeważnie do plano-
wania i zarządzania zasobami wodnymi oraz kontraktowania i rozliczania kosztów produkcji i 
dystrybucji czystej wody. Dotyczy to perspektywy miesięcznej lub rocznej, natomiast pro-
gnoza dobowa lub na tydzień w przód, zawiera się już do prognoz bieżących, czyli operacyj-
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nych urządzeniami i wspomagającymi decyzje kontroli i regulacji. Za prognozę krótkotermi-
nową oraz operacyjną uważa się taki przedział czasu, w którym zachodzą tylko zmiany ilo-
ściowe, czyli zmiany wartości zmiennej prognozowanej występujące zgodnie ze zbadaną i 
wykrytą prawidłowością trendu [Cieślak, 2005]. W przeciwieństwie do modeli prognoz śred-
nio i długoterminowych, uprawnione jest w tym przypadku zastosowanie metod ekstrapolacji 
dotychczasowych trendów i związków. 

Od lat 60-tych wielu autorów zaczęło opracowywać zależności matematyczne pomiędzy 
zużyciem wody, a czynnikami je kształtującymi. Przeważnie były to metody nieliniowe regre-
sji n-tego stopnia z wieloma zmiennymi niezależnymi. Często do określania prostych regresji 
stosowano metodę najmniejszych kwadratów.  

Początkowo, jedyną zmienną (opisującą rozbiór wody), którą brano pod uwagę budując li-
niowy model prognostyczny, to uśredniona temperatura maksymalna powietrza z wielu miast. 
Fakt ten miał istotny wpływ na jakość prognozy. Ówczesne metody określania przyszłego 
rozbioru wody wyznaczające zależności pomiędzy cechami pośrednio lub bezpośrednio od-
działywującymi na pobór wody nie były uniwersalne. Taki model nie nadawał się do wyko-
rzystania do dokładnych celów i zwykle dawał bardzo duże odchyłki, co spowodowane było 
nie uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników wpływających na zużycie wody.  

W późniejszych latach i w kolejnych próbach podejmowano różne weryfikacje pierwszych 
liniowych modeli prognostycznych. Często zastępowano uśrednione temperatury maksymalne 
powietrza z wielu miast wartościami średnimi temperatury w czasie doby. Wprowadzono 
również do równania regresji wysokość opadu atmosferycznego, wartości wysokości tego 
opadu z przeszłości, zaczęto bazować na korelacji pomiędzy ilością ludności, a zużyciem wo-
dy. Uzyskano rezultaty bliższe rzeczywistości, lecz nadal dalekie od doskonałości.  

Trzeba zwrócić uwagę, że przedstawione poniżej modele [Cieżak, 1981], opracowane w la-
tach 1959, 1975 i 1976 w Niemczech, nie opierają się bezpośrednio na danych zużycia wody:  

• Model dla T – temperatury powietrza średniej z wartości maksymalnych (wyższych od 
temp granicznej = 288,8 K) z 44 miast z Niemiec: 

2,22676,115 +⋅= TQd   ]/10[ 33 dm       (Równanie 9) 

• Model dla T – temperatury powietrza średniej dobowej [ °C] , z wartości średnich z 44 
miast z Niemiec, gdzie otrzymane wyniki są bardziej wiarygodne: 

6,206083,160 +⋅= TQd   ]/10[ 33 dm       (Równanie 10) 

• Model dla T – temperatury powietrza średniej w czasie doby [ °C] , dobowej wysokości 
opadu atmosferycznego H [mm], wysokości opadu w dniu poprzednim Hr [mm] oraz 
Hw [mm] wysokości opadu w poprzednim tygodniu: 

wrd HHHTQ ⋅−⋅−⋅−⋅+= 3016515764611097    ]/[ 3 dm   (Równanie 11) 
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• Model dla Tśr – temperatury powietrza średniej w czasie doby [ °C] , Tmax – temperatu-
ry powietrza maksymalnej w czasie doby [°C] oraz dobowej wysokości opadu atmos-
ferycznego H [mm] 

989,9100397,0343,0059,2 max +⋅+⋅+⋅= HTTQ śrd   ]/[ 3 dm   (Równanie 12) 

Wymienione powyżej równania modelowania zużycia wody nie są uniwersalne gdyż, sto-
sowane informacje są tylko lokalne oraz nie uwzględniają żadnych informacji o aktualnym i 
przeszłym zużyciu wody. Z tego powodu prognozy te są bezużyteczne, gdyż duże błędy, jakie 
powstają, ograniczają praktyczne użycie tych modeli.  

Do opracowania krótkoterminowej prognozy zapotrzebowania na wodę [Cieżak, 1981] 
określił współczynnik tygodniowej cykliczności dobowego zużycia wody, który umożliwia 
krótkoterminową prognozę zużycia wody. Wielkość tę scharakteryzował jako stosunek Qdmax 
– dobowego maksymalnego zużycia wody w rozważanym tygodniu do Qdj – zużycia wody w 
j -tym dniu rozważanego tygodnia. Współczynnik ten przedstawia się jako: 

 ,
Q

Q
=C

dj

dmax
tj  

         (Równanie 13) 

gdzie j = 1, …, 7 – kolejne dni tygodnia. 
Do prognozowania wykorzystał również potencjalny wpływ czynników meteorologicz-

nych, w tym temperaturę dobową maksymalną Tmax i graniczną Tgr oraz dobową wysokość 
opadu atmosferycznego H [mm]. Wartość Tgr (mieszczącą się w zakresie 283 – 290 K), wy-
znaczono za pomocą wykresu obrazującego zmiany wartości współczynnika korelacji Tmax i 
Qd (w analizie wzięto dni o temp. poniżej Tgr), przy różnych wartości założonej wartości Tgr. 

Zależność Qd(T) zapisano jako równanie regresji liniowej, gdzie miarą badanych zależno-
ści jest wartość współczynnika korelacji. Z powodu nie uwzględnienia innych czynników 
mających wpływ na rozbiór wody zależność ta jest niewystarczająca. 

TBAQ jjd ⋅+= , [m3/d]        (Równanie 14) 

gdzie A, B – to wyznaczone wartości stałe, charakterystyczne dla danego obszaru, natomiast T 
– temperatura maksymalna dobowa. 

Stwierdzono, że wpływ T na Qd jest tym większy, im wyższy jest standard sanitarny 
mieszkań, im większa jest ilość wody zużywanej na polewanie i podlewanie oraz im mniejsze 
są straty wody wodociągowej. Zilustrowane jest to poprzez zastosowanie współczynnika τ, 
oznaczającego stosunek przyrostu zużycia wody przy wzroście temperatury powietrza o 1 K 
do dobowego zużycia wody podczas Tgr. 

100⋅
∆

=
grT

T

Q

Qτ , [%/K]         (Równanie 15) 

Na tej podstawie [Cieżak, 1981] zaobserwował, że po przekroczeniu Tgr następuje duży 
wzrost zużycia wody, spowodowany głównie dodatkowym zużyciem wody na cele ogólno 
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komunalne. Dla potrzeb tej prognozy równanie 14 zostaje zmodyfikowane i uzupełnione o 
współczynnik tygodniowej cykliczności dobowego zużycia wody Ctj: 

tj

jj
d C

TBA
Q

⋅+
= , [m3/d]        (Równanie 16) 

Ostateczne, przybliżone równanie regresji wielokrotnej ujmujące wpływ najbardziej istot-
nych czynników kształtujących zmienność dobowego zapotrzebowania na wodę w czasie 
roku przyjmuje postać:  

- dla przypadku, gdzie temp maksymalna dobowa jest większa lub równa przyjętej 
temp granicznej T ≥ Tgr: 

tj

tjpptjp
dj C

CZBCZBHBTBA
Q 241321 −− ⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅+

= , [m3/d],    (Równanie 17) 

- dla przypadku, gdzie temp maksymalna dobowa jest mniejsza od przyjętej temp gra-
nicznej T < Tgr: 

tj

tjpptjp
dj C

CZBCZBA
Q 24

0
13

00
−− ⋅⋅+⋅⋅+

= , [m3/d],     (Równanie 18) 

gdzie: 
T  – temperatura maksymalna dobowa, 
H  – dobowa wysokość opadów, która musi być analizowana dla każdego miasta od-

dzielnie, 
Zp  – zużycie wody w dniu poprzednim, 
Zpp – zużycie wody sprzed dwóch dni, 
Ctj  – współczynnik tygodniowej cykliczności dobowego zużycia wody dla danego dnia. 

Wyniki analizy przeprowadzonej przez autora dowodzą, że uwzględnienie w powyższym 
równaniu wartości zużycia wody z jednego oraz dwóch dni wstecz, powoduje wzrost trafności 
predykcji, zwiększenie korelacji, zmniejszenie średniego odchylenia standardowego oraz co 
najważniejsze zmniejszenie błędów prognozy. Średnie błędy względne prognozy dobowej dla 
miasta Łodzi dla lat 1977 do 1979, wahały się od +3,75% do -2,56%, przy czym dla 64 dni z 
630, przekroczenia błędu były większe o ponad 5%. Dla Strzelec Opolskich, średnie błędy 
względne przeprowadzonych obliczeń prognozy dobowej wynosiły od -2,87% do +2,24% 
przy czym ilość dni, z przekroczeniem błędu o ponad 5%, była zdecydowanie mniejsza i wy-
niosła 11 dni na 174 rozpatrywanych. 

Zasady krótkoterminowego prognozowania godzinowego zapotrzebowania na wodę zosta-
ły również określone i zastosowane przez [Cieżak, 1981]. Jest to jedna z pierwszych prób 
zbudowania i praktycznego wykorzystania modelu prognozującego bieżące zapotrzebowanie 
na wodę w oparciu o dane z Łodzi z lat 1977/1978. Krótkoterminowa prognoza zapotrzebo-
wania na wodę w poszczególnych godzinach doby, może być dokonana na podstawie równań 
opisujących liniową zależność między Qh lub Qhmax, a prognozowanym zużyciem dobowym 
Qd. Wykorzystano narzędzie jakim jest regresja wieloraka, zweryfikowano korelację na po-
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ziomie istotności 1% co oznacza, że badane zmienne są praktycznie zależne i umożliwiło to 
sformułowanie modelu: 

'

'

24 hmsc
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dmsc

dmscdj
jprjprhjpr Q

Q

Q

QQ
BAAQ ⋅

















⋅⋅+⋅= , [m3/h],     (Równanie 19) 

gdzie: 

hjprQ  – prognozowane godzinowe zużycie wody w p-tej godzinie, j-tego dnia tygodnia, r-tego 

okresu roku,  

djQ  – prognozowane dobowe zużycie wody j-tego dnia tygodnia na podstawie formuły z 

równania 21 lub 22, 

hmscQ  – średnie godzinowe zużycie wody w danym miesiącu, 
'
hmscQ  – średnie godzinowe zużycie wody w danym miesiącu roku poprzedniego,  

dmscQ  – średnie dobowe zużycie wody w danym miesiącu, 
'
dmscQ  – średnie dobowe zużycie wody w danym miesiącu roku poprzedniego,  

W praktyce, wg autora tej prognozy, zbędna jest konieczność podziału roku na okresy wio-
sna – lato i jesień – zima oraz na dni tygodnia o jednakowej nazwie. Można natomiast rozpa-
trywać dwa zbiory danych: zbiór dni wolnych od pracy i zbiór dni pracujących. Otrzymane 
średnie błędy prognozy wyrażają się zależnością: 

%100
ˆ

max

maxmax ⋅−=
h

hh

Q

QQ
E         (Równanie 20) 

i oscylują dla wodociągu łódzkiego w przedziale +2,73% ÷ -2,50%. Odnotowano, że w 52 
przypadkach na 284 błąd E jest większy od 5% oraz błąd maksymalny i minimalny wyniósł 
odpowiednio -11,81% oraz +0,023%.  

Kolejne ilościowe metody, które zostały zastosowane w latach późniejszych do krótkoter-
minowego prognozowania zużycia wody w miastach, oparte są na analizach i badaniach sta-
tystycznych szeregów czasowych poboru wody „zapożyczonych” z dziedziny ekonometrii. 

W Polsce pionierem prac nad budowaniem modeli prognostycznych są [Siwoń, Stanisław-
ski, 1988; Siwoń, 2003; Siwoń, 2005]. Zaproponował i zbudował model ARIMA oraz model 
potrójnego wygładzania wykładniczego szeregów czasowych godzinowego zużycia wody w 
mieście Łódź. Obie metody bazują wyłącznie na szeregach czasowych godzinowego poboru 
wody, nie ujmując żadnych dodatkowych zmiennych zewnętrznych (egzogenicznych). Ponad-
to, zakłada się, że bieżące i przyszłe wartości procesu zużycia wody generowane są samo-
czynnie tylko przy pomocy przeszłych obserwacji.  

W wypadku, gdy wykres funkcji autokorelacji ACF jest zbliżony do zanikającej sinusoidy, 
to bardziej efektywny jest model potrójnie wykładniczego wygładzania – tzw. metoda Winte-
ra. Zaletą tego modelu jest również możliwość zautomatyzowania procesu prognozowania, 
ponieważ do każdego systemu wodociągowego można zastosować ten sam algorytm obliczeń. 
Jednakże, do zainicjowania poprawnego funkcjonowania procesu, niezbędne jest zastosowa-
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nie prognozy wygasłej, ponieważ pełną funkcjonalność model uzyskuje po 3 – 4 tygodniach 
pracy. W modelu tym, liczba predyktorów inicjujących proces wynosi 168 (7 dni x 24 godz.) 
dla jednego kroku na przód.  

Multiplikatywny sezonowy model ARIMA opisany przez [Siwoń, Stanisławski, 1988] pra-
cuje na dwutygodniowych ciągach obserwacji, a 50 predyktorów inicjuje proces. Model ten 
nie wymaga określenia jakości i istotności wpływu czynników egzogenicznych na zmienną 
prognozowaną zużycia wody, ponieważ z założenia bieżące lub przyszłe wartości prognozy 
są zależne jedynie od przeszłych obserwacji. Średnie kwadratowe błędy prognoz godzinowe-
go poboru wody w dniach roboczych, jakie otrzymano przy wykorzystaniu modelu ARIMA w 
mieście Łódź [Siwoń, Stanisławski, 1988] mieszczą się w zakresie od 772,8 m3/h (5,63% - 
błąd względny) do 782,0 m3/h (5,70% - błąd względny).  

Przy pomocy potrójnie wykładniczego wygładzania szeregu dla danych surowych godzi-
nowego poboru wody otrzymano następujące błędy rozpatrywane w tym samym okresie te-
stowym (30.11 – 12.12.1981r.) w mieście Łódź: od 650,7 m3/h do 679,4 m3/h oraz dla danych 
wygładzonych przez szeregi Fouriera, od 511,3 m3/h do 526,9 m3/h.  

Również [Siwoń, Stanisławski, 1988] przeprowadzili prognozę godzinowego poboru wody 
dla obszarów wiejskich w sąsiedztwie miasta Łódź. Błędy prognozy godzinowej przy użyciu 
modelu ARIMA dla rozważanych terenów wiejskich (Żurawina, Pietrzykowice oraz Łagiew-
niki) wynoszą odpowiednio 5,30 – 5,80 m3/h, 8,59 – 10,61 m3/h i 16,96 – 20,88 m3/h, przy 
czym, przy użyciu potrójnie wykładniczego wygładzania dla danych surowych wynoszą od-
powiednio 5,84 m3/h, 7,32 m3/h i 33,15 m3/h oraz dla danych wstępnie wygładzonych za po-
mocą szeregów Fouriera wynoszą odpowiednio 5,35 m3/h, 6,34 m3/h oraz 31,24 m3/h. 

Z powyższych informacji z przeprowadzonych symulacji, faworytem okazuje się metoda 
potrójnie wykładniczego wygładzania szeregu czasowego godzinowego rozbioru wody z do-
datkowym wstępnym wygładzaniem za pomocą szeregów Fouriera. Wyjątkiem jest prognoza 
procesu poboru wody dla wsi Łagiewniki gdzie lepsze rezultaty uzyskano za pomocą multi-
plikatywnego sezonowego modelu ARIMA.  

Próby krótkoterminowego prognozowania zapotrzebowania na wodę opisali [Jain, Orms-
bee, 2002], którzy porównali 8 struktur modeli do prognozy dobowego zapotrzebowania na 
wodę. Kolejno zastosowali i porównali 4 tradycyjne techniki prognozowania, polegające na 
analizie regresji i analizie szeregu czasowego oraz 4 pozostałe związane z nowymi metodami 
obliczeń, czyli technikami SSN oraz systemów ekspertowych. Pierwszy to innowacyjny spo-
sób dezagregacji modelu tygodniowego zapotrzebowania na wodę do składowej dobowej. 
Powodem takiego podejścia jest niedokładność i niepraktyczność regresji dobowego szeregu, 
gdyż szereg zapotrzebowania na wodę zawiera sezonowość, która musi być opisana oszaco-
wanymi parametrów, co sprawia trudności. Wstępne zbudowanie modelu tygodniowego zapo-
trzebowania na wodę, pozwala uniknąć tych niedogodności, a poprzez dezagregację, ułatwia 
prognozę dobową. W modelu tygodniowym, wartość przyszłego zapotrzebowania na wodę, 
opracowywana jest na podstawie wielkości z tygodnia poprzedzającego. Ponadto wykorzy-
stano wiadomość o opadzie w poprzednim i teraźniejszym tygodniu oraz o średniej tempera-
turze maksymalnej w obecnym tygodniu. Matematycznie formuła zapotrzebowania na wodę 
została określona: 

:�;� = <:�; − 1� + >?�;� + @?�; − 1� + AB�;�     (Równanie 21) 
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gdzie: 
D(t) – zapotrzebowanie na wodę w tygodniu t 
D(t-1) – zapotrzebowanie na wodę w tygodniu t-1 
P(t) – opad atmosferyczny w tygodniu t 
P(t-1) – opad atmosferyczny w tygodniu t-1 
T(t) – temperatura w tygodniu t 
α, β, γ, δ – parametry regresji  

Model przedstawiony równaniem 21, opisuje strukturę tygodniowego rozbioru wody w 
Lexington, równocześnie opisując jego sezonowość. Pierwszym krokiem, była próba progno-
zowania tygodniowego zapotrzebowania na wodę, a następnie, przy użyciu dwóch różnych 
modeli dezagregacyjnych, rozłączenie otrzymanego wyniku na wartości dobowego zapotrze-
bowania na wodę. Model pierwszy – MADM dezagregacyjny model średniej ruchomej, pole-
gał na założeniu, że wartość zapotrzebowania na wodę dla każdego dnia wynosiła procentowo 
tyle samo ile w tygodniu poprzedzającym. Model drugi – MSADM dezagregacyjny model 
średniej sezonowej, polegał na tym, że wartość prognozowanego zapotrzebowania w dobie 
była kojarzona z wartością, którą wyliczano ze średniej dobowej z sezonu, który zaobserwo-
wano w roku poprzedzającym. Każdy rok został podzielony na cztery 13-tygodniowe pod-
zbiory: wiosna, lato, jesień i zima.  

Przy użyciu analizy szeregów czasowych, zapotrzebowanie na wodę w dniu t, zostało 
sformułowane przy zastosowaniu następujących komponent: podstawowe zużycie wody B(t), 
długoterminowe zapotrzebowanie L(t), sezonowe zapotrzebowanie S(t), autokorelacja A(t) i 
składowa losowa R(t). Poniższa zależność wykorzystuje wymienione komponenty: 

:�;� = �;� + C�;� + D�;� + ��;� + E�;�      (Równanie 22) 

Podstawowe zapotrzebowanie na wodę to minimum, jakie wpompowano do sieci w 
Lexington (102,2 mln m3/d), które zostało zidentyfikowane na podstawie obserwacji z prze-
szłości. Długoterminowe zapotrzebowanie bazuje na jakimkolwiek trendzie prognozy długo-
terminowej średniego rocznego zapotrzebowania na wodę. Składowa autokorelacji obrazuje 
zależność obecnego zużycia wody oraz zużycia w dniu poprzedzającym. Ostatnia komponen-
ta, to biały szum, czyli wszystkie wartości nieskorelowane, niepewne, zależne od dobowego 
zapotrzebowania na wodę. W konsekwencji badań i analiz szeregu czasowego zużycia wody 
dla Lexington, autorzy oszacowali, że zapotrzebowanie długoterminowe L(t) = 0, ponieważ 
zasadniczo trend jest stacjonarny. Ponadto połączyli podstawowe i sezonowe zużycie wody 
oraz autokorelacje ze składową losową, znacznie upraszczając w ten sposób równanie 22, 
które w rezultacie przedstawia dzienne zapotrzebowania na wodę D(t), jako sumę: 

:�;� = F�;� + G�;�         (Równanie 23) 

gdzie: 
g(t) – kombinacja sezonowej i podstawowej wartości zapotrzebowania na wodę 
l(t) – kombinacja autokorelacji i składnika losowego 
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Do modelowania sezonowości użyto dwóch różnych funkcji, pierwsza to szereg Fouriera, 
a druga to funkcja sinc, która okazała się najbardziej odpowiednia i posiadająca najmniejszą 
ilość łatwych do oszacowania parametrów a, b, c, d. Funkcja ta opisuje roczny rozbiór wody 
w Lexington w formie symetrycznego piku po środku oraz dwóch niewielkich fal o gasnącej 
amplitudzie po bokach, która przedstawia się równaniem: 

F�;� = H ∙ I(J
KL�MNO�

PKL�MNO�
P

+ Q, QGH	; ≠ S       (Równanie 24) 

F�;� = H + Q, QGH	; = S        (Równanie 25) 

W powyższych równaniach:  
a - amplituda dobowego zużycia wody podczas miesięcy letnich [galon/d],  
b - czas do połowy cyklu sezonu [d],  
c - wartość szczytowa zapotrzebowania na wodę [d], 
d - podstawowe zużycie wody [galon/d]. 

Dla szeregu średnich dobowych wartości zużycia wody dla Lexington, po dopasowaniu 
funkcji sinc oraz po zastosowaniu regresji nieliniowej, oszacowano parametry, które wyno-
szą: a = 8,5348; b = 210; c = 289; d = 30,56.  

Następny etap budowy modelu prognostycznego to oszacowanie struktury autokorelacji 
reszt, oznaczone jako l(t). Rozważono i przeanalizowano wyniki dwóch oddzielnych modeli. 
Pierwszy oparty jest na prostej autoregresji, został nazwany jako model Sinc-AR i wyrażony 
jest przy pomocy równania:  

G�;� = ∑ <(G�; − 1� + U�;�V
(W� , [galon/d]      (Równanie 26) 

gdzie  
α - parametr autoregresji,  
p - liczba parametrów autoregresji,  
i - indeks reprezentujący parametr autoregresji,  
ϵ(t) - komponent losowy zapotrzebowania na wodę w dobie t, który wyraża się zależnością: 

U�;� = U + D$Y�;�, [galon/d]        (Równanie 27) 

ϵ - średnia reszt szeregu zapotrzebowania na wodę l(t), 
Sx - odchylenie standardowe reszt szeregu zapotrzebowania na wodę l(t), 
η(t) – normalny stacjonarny proces losowy o zerowej wartości średniej i odchyleniu standar-
dowym 1. 

Wynikiem rozważanego modelu jest rezultat l(t) = 0,8595l (t-1) – 0,0219 + 1,6838η(t). 
Drugi rozważany model to Sinc-MAR i oparty jest na określonej regresji średniej ruchomej 

i zawiera człony średniej ruchomej zapotrzebowania na wodę oraz maksymalnej temperatury 
powietrza. Matematycznie, opisano ten model przy zastosowaniu następujących równań: 

G�;� = >! + >�G�; − 1� + >Z[��;� + >�[Z�;� + U�;�, [galon/d]   (Równanie 28) 

[��;� = �
#∑ B�; − \�#(W�         (Równanie 29) 
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[Z�;� = �
#∑ :�; − \�#(W�         (Równanie 30) 

gdzie, oprócz wartości opisanych powyżej, występują: 
T - maksymalna dobowa temperatura powietrza, 
D - dobowe zapotrzebowanie na wodę, 
X1(t) - średnia ruchoma temperatury, 
X2(t) – średnia ruchoma zapotrzebowania na wodę. 

Na podstawie metody prób i błędów najlepsze rezultaty uzyskano biorąc do obliczeń war-
tości z 6 dni wstecz zarówno szeregu zużycia wody jak i temperatury. Dla Lexington uzyska-
no model: 

]�^� = −1,9539 + 0,7922G�; − 1� − 0,0182[��;� + 0,0854[Z�;� − 0,002541 + 0,8543Y�;�	 (Równanie 31) 

Autorzy przetestowali 4 opisane wyżej modele na długim szeregu czasowym zapotrzebo-
wania na wodę z Lexington z lat 1982 do 1992, z czego pierwsze 6 lat użyli do budowy mo-
delu, rok 1988 jako ekstremalny, ze względu na panujące wówczas susze, użyto osobno do 
oceny poprawności predykcji, natomiast osobno 4 ostatnie lata 1989 – 1992 również użyto do 
oceny predykcji. Do oceny jakości modeli użyto następujące zależności:  

- absolutny średni błąd względny, wyrażający się równaniem: 

E`�;� = �
a∑ bcd��� c,���c,��� ∙ 100%ba�W�        (Równanie 32) 

- wartość progowa dla 5, 10, 15, 20% 

BD$�%� = fg
�#& ∙ 100%        (Równanie 33) 

gdzie: 
Df(t) – prognozowana wartość zapotrzebowania na wodę w dniu t, 
Do(t) – wartość obserwowana w dniu t 
Yx – ilość dni w roku, podczas których błąd RE jest większy od x%. 

Poniższa tabela 5 przedstawia wyniki przeprowadzonych symulacji. Zdecydowanie najlep-
sze wyniki prognozy, występują przy użyciu modelu sinc-MAR, jednak w porównaniu z roz-
patrywanymi w dalszej części tekstu modelami sztucznej inteligencji, są nieznacznie gorsze. 
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Tabela 5. Błędy w % prognoz opracowanych przez [Jain, Ormsbee, 2002] 

  RE TS5 TS10 TS15 TS20 
dla roku 1988 

MADM 7,42 57,42 25,55 10,16 3,85 

MSADM 7,27 56,87 28,02 9,89 3,57 

sinc-AR 5,42 44,23 14,56 4,67 1,92 

sinc-MAR 5,33 44,51 13,74 4,12 1,65 

dla lat 1989-1992 
MADM 12,68-8,33 71,43-62,36 48,90-31,87 30,22-12,91 19,51-5,22 

MSADM 12,19-8,41 72,80-61,54 49,45-35,44 29,95-15,66 17,58-4,95 

sinc-AR 6,25-5,15 46,98-41,21 16,76-11,81 7,42-2,47 3,57-0,55 

sinc-MAR 6,11-5,08 45,60-39,01 15,93-11,54 6,87-2,20 3,30-0,55 

Inną znalezioną w literaturze próbą prognozy krótkoterminowej zapotrzebowania na wodę, 
są symulacje przeprowadzone przez [Jain, Varshney, Joshi, 2001]. Zostało zbudowanych 6 
modeli tygodniowego zapotrzebowania na wodę dla miasteczka uniwersyteckiego Indian In-
stitute of Technology Kanpur w Indiach. 3 modele liniowej regresji wielorakiej, 2 modele 
nieliniowej regresji wielorakiej oraz 2 modele autoregresji zostały opracowane i porównane z 
metodami sztucznej inteligencji. Wszystkie modele oparte zostały o dane, które przedstawiają 
zapotrzebowanie na wodę w tygodniu poprzedzającym Dt-1, wielkość opadu w tygodniu 
obecnym Rt oraz w tygodniu poprzedzającym Rt-1, średnią temperaturę maksymalną w obec-
nym tygodniu Tt oraz możliwość wystąpienia opadu atmosferycznego w obecnym tygodniu 
(tak = 1, nie = 0) oznaczoną BRt. struktury tych modeli przedstawiają poniżej zależności: 

Model LMRM-1: :� = >! + >�:� � + >ZB� + >�E�    (Równanie 34) 

Model LMRM-2: :� = >! + >�:� � + >ZB� + >�E� + >hB� � + >&E� �  (Równanie 35) 

Model LMRM-3: :� = >! + >�:� � + >ZB� + >�E�    (Równanie 36) 

Kolejne dwa modele, które wzięto do symulacji i porównania to nieliniowe modele regresji 
wielorakiej, gdzie zostały wykorzystane zmienne opisane wyżej dla pierwszych 2 modeli li-
niowych. Struktury modeli nieliniowych przedstawiają się następująco: 

Model NLMRM-1: :� = >!:� �0iB�0KE�0j      (Równanie 37) 

Model NLMRM-2: :� = >!:� �0iB�0KE�0jB� �0kE� �0l    (Równanie 38) 

Wszystkie współczynniki regresji zostały określone i przedstawione w tabeli nr 6 poniżej:  
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Tabela 6 Oszacowane współczynniki liniowej i nieliniowej regresji wielorakiej. 

  β0 β1 β2 β3 β4 β5 

LMRM-1 140510 0,7916 5837,1 -1292,6 0 0 

LMRM-2 142552 0,7908 6042 -1282 -220,9 -24,8 

LMRM-3 160331 0,8357 2326,4 749,5 0 0 

NLMRM-1 2,4869 0,8126 0,0489 -0,0025 0 0 

NLMRM-2 2,1479 0,8471 -0,0487 -0,0083 0,0536 0,0092 

Powyższe modele są użyteczne do określenia związków pomiędzy danymi wejściowymi 
oraz zapotrzebowaniem na wodę, jednak nie tłumaczą właściwej struktury autokorelacji w 
czasie. Do takiej analizy użyto 2 modeli AR, które ogólnie opisuje zależność: 

:� = ∑ <(:� � + m�V
(W�         (Równanie 39) 

gdzie, p jest rzędem autoregresji, α jest parametrem do oszacowania natomiast εt jest składo-
wą losową. Skonstruowano 2 poniżej przedstawione modele: 

Model AR-1: :� = 0,8008:� � + m�       (Równanie 40) 

Model AR-2: :� = 0,6809:� � + 0,1388:� Z + m�    (Równanie 41) 

Dla opisanych powyżej 7 modeli statystycznych prognozowania tygodniowego zapotrze-
bowania na wodę dla Instytutu Kanpur, wyniki symulacji przedstawiają się następująco: 

Tabela 7 Błędy w % prognoz regresji i autoregresji opracowane przez [Jain, Varshney, Joshi, 2001] 

  RE TS1 TS3 TS5 TS10 TS15 Max RE 
LMRM-1 7,38 5,26 15,79 42,10 68,42 89,47 17,18 
LMRM-2 7,57 5,26 15,79 36,84 68,42 89,47 17,17 
LMRM-3 5,16 5,26 26,32 42,10 89,47 100,00 10,39 
NLMRM-1  6,90 5,26 10,52 21,05 84,21 100,00 12,45 
NLMRM-2  5,59 5,26 15,79 42,10 84,21 100,00 10,52 
AR-1 19,64 0,00 0,00 0,00 5,26 5,26 25,03 
AR-2 17,68 0,00 0,00 0,00 5,26 21,05 24,07 

Otrzymane błędy RE dla modeli regresji oraz autoregresji zupełnie nie spełniają oczeki-
wań, są dużo gorsze od błędów otrzymanych przy symulacji prognozy przy użyciu SSN, które 
są przedstawione w dalszym rozdziale niniejszej pracy. Najniższy błąd prognozy 5,59% jest 
ponad dwukrotnie wyższy od analogicznej prognozy przy użyciu SSN z podwójną warstwą 
ukrytą, który sięgał 2,41%. Należy zauważyć jakość prognozy przy użyciu liniowej regresji 
wielorakiej z uwzględnieniem wiadomości na temat istnienia opadu lub jego braku. Błąd RE 
dla tej prognozy wynoszący 5,16% jest mniejszy, natomiast przypuszczalnie zastosowanie 
takiej samej reguły dla modelu nieliniowej regresji wielorakiej, spowodowałby dalszy spadek 
błędu. Dla najlepszych modeli współczynniki korelacji (trening i test) wyniósł dla NLMRM-
2: 0,6672 i 0,6017 oraz dla LMRM-3: 0,6842 i 0,6415 natomiast dla najlepszej SSN wyniósł: 
0,9921 i 0,8724. 

Interesujące badania zostały przeprowadzone przez [Caiado, 2007], który porównał kilka 
modeli szeregów czasowych dziennego zapotrzebowania na wodę w Hiszpanii, opartych o 
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wygładzanie wykładnicze, m.in. modele Holta-Wintersa, ARIMA oraz GARCH – uogólniony 
model autoregresji z heteroskedastycznością warunkową. Wynikiem tych badań są prognozy 
krótkoterminowe od 1 do 7 dni na przód oraz długoterminowe. W modelach prognozujących 
4 wartości w przyszłość najlepsze rezultaty osiągnęły modele ARIMA potem GARCH, nato-
miast dla prognoz długoterminowych model Holta-Wintersa wykonuje lepsze przybliżenie do 
rzeczywistego rozbioru. Dla przypadku prognozy zapotrzebowania na wodę w następnym 
dniu, błąd prognozy MSE wynosi od 0,2 do 5,26 dla ARIMA oraz 0,19 do 5,40 dla GARCH i 
dużo większe dla pozostałych modeli.  

[Tuz, 2003] przeanalizował prognozę zapotrzebowania na wodę do celów mieszkalnictwa 
wielorodzinnego, co odgrywa zasadniczą rolę w planowaniu oraz rozbudowie sieci wodocią-
gowej. Jednak analiza ta oparta jest w zasadzie na wskaźnikach zużycia wody w przeliczeniu 
na mieszkańca [Wytyczne, 1978; RMŚ, Dz. U. 2002 r. Nr 8 poz. 70], co w żaden sposób nie 
może być wykorzystane do celów optymalizacyjnych, a tylko koncepcyjnych.  

Inaczej predykcję przedstawiono w [Alvisi, 2007], gdzie w ramach projektu POWADIMA, 
opartego na rzeczywistym zastosowaniu kombinacji modeli predykcyjnych dziennego i go-
dzinowego zapotrzebowania na wodę na niewielkiej sieci wodociągowej we Włoszech, uzy-
skano bardzo dobre rezultaty. Modele te można z powodzeniem zastosować do operacyjnego 
sterowania procesem dystrybucji.  

Powyżej przedstawione wyniki badań i symulacji wskazują, że prognozowanie nie jest po-
pularną dziedziną w branży inżynierii środowiska, a zwłaszcza w branży gospodarki wodnej, 
ponieważ liczba publikacji na ten temat nie jest zbyt obszerna. Wnioski, jakie nasunęły się 
podczas studiów literaturowych, to fakt, że modele prognostyczne w miarę upływu czasu, 
przybierają coraz bardziej skomplikowane formuły, uwzględniające często dane egzogenicz-
ne. Spośród krajowych badań, zdecydowanie wyróżnia się [Siwoń, Stanisławski, 1988; Siwoń, 
2003; Siwoń, 2005], którzy używając modeli ARIMA, tworzą prognozy operacyjne rozbioru 
wody, jednak opierając się tylko na szeregu czasowym godzinowego zużycia wody. Pozostałe 
pozycje nie zajmują się godzinowymi prognozami, jednak autor postanowił je przytoczyć ze 
względu na ciekawość podejścia do tematu. Rozważając ilość dostępnych technik, które są 
stosowane do budowy modeli prognostycznych, nasuwa się przypuszczenie, że ogromną 
trudność sprawiłoby poznanie wszystkich ich szczegółów, wybór i zastosowanie do predykcji. 
Zestawiając wyniki powyższych oraz wyników prognoz opartych o SSN, łatwo można do-
strzec przewagę tych drugich. Podstawową zaletą jest łatwość budowy i trafność prognoz 
opartych na SSN. Dodatkowo można stwierdzić, że współcześnie dostępne techniki oblicze-
niowe, nawet najprostsze, przeważają nad skomplikowanymi metodami tradycyjnymi. Inną 
niezwykle ważną sprawą, jest zestaw danych, na bazie których będzie opierać się prognoza. 
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6. MODELE NEURONOWE W PROGNOZIE - PRZEGLĄD LI-
TERATUROWY 

Współczesne techniki komputerowe pozwalają na wykorzystanie nowoczesnych algoryt-
mów obliczeniowych do modeli prognostycznych. Nowoczesne systemy zarówno pomiarowe 
jak i prognostyczne z ciągłym przekazem informacji do dyspozytorni systemu wodociągowe-
go muszą być wystarczająco szybkie, dokładne i łatwe w obsłudze oraz kalibracji. Metody 
prognozowania operacyjnego pociągają za sobą rozwój i modernizację sieci komputerowych, 
pomiarowych oraz transmisyjnych w systemach wodociągowych. Podstawą prawidłowej pra-
cy systemu prognostycznego jest rozwinięta baza danych pomiarowych oraz, co najważniej-
sze, ich archiwizacja oraz łatwość dostępu.  

Literatura nie opisuje wielu prób zastosowania SSN jako modeli bieżącej prognozy zapo-
trzebowania na wodę. Wśród nielicznych publikacji na ten temat, wyróżnia się [Siwoń, 2008] 
oraz dysertacja [Cieżak, 2005]. Autor rozprawy doktorskiej zadaje sobie trud analizy metod 
statystycznych oraz SSN w bieżącym prognozowaniu poboru wody w miejskich systemach 
wodociągowych. Metody, nad którymi zastanawia się autor to addytywne i multiplikatywne 
modele wygładzania wykładniczego Wintera oraz model ARIMA, uwzględniające analizę 
chronologicznych szeregów czasowych z wykluczeniem zmiennych zewnętrznych.  

W omawianej pracy podjęto próbę analizy porównawczej skuteczności wspomnianych 
trzech narzędzi prognostycznych: modelu ARIMA, metody wygładzania wykładniczego oraz 
sztucznej sieci neuronowej. Próbę tę przeprowadzono na szeregach kwantowanych co 1 go-
dzinę, 30 minut oraz 15 minut dla systemu wodociągowego w mieście Brzeg oraz wybranego 
podsystemu wodociągowego we Wrocławiu. Istotną cechą danych wziętych do analizy, to 
fakt, że są to jedynie szybkozmienne szeregi czasowe poboru wody bez dodatkowych zmien-
nych egzogenicznych. Surowe chronologiczne szeregi czasowe zostały wygładzone za pomo-
cą szeregu Fouriera, usunięto błędy spowodowane awariami oraz błędnymi odczytami prze-
pływomierzy. Na wejście dla sieci szereg przeskalowano za pomocą funkcji „min-max” ze 
skalą (0 – 1).  

Wyniki tych analiz nie wskazują żadnego ewidentnego faworyta, a z problemem prognozy 
o tak krótkim kroku czasowym najlepiej poradziła sobie metoda oparta na modelu sztucznej 
sieci neuronowej. Wyniki metody ARIMA są zbliżone, najgorzej wypadł model wygładzania 
wykładniczego. Względne błędy średniokwadratowe rosły w miarę zmniejszania się przedzia-
łu kwantowania. Wybrane błędy MSE dla SSN wynosiły odpowiednio dla 1h 2,99 – 8,36%, 
dla 15min 6,45 – 15,00%; błędy MSE modelu ARIMA to: dla 1h 3,77 – 7,82% oraz dla 15 min 
5,35 – 14,10%; błędy MSE dla addytywnego modelu Wintera to: dla 1h 3,69 – 9,01% oraz dla 
15 min 7,36 – 39,91%.  

Dobre wyniki prognoz godzinowego poboru wody otrzymał [Siwoń, 2008] stosując bardzo 
duże sieci neuronowe – dwuwarstwowe ze 120 neuronami wejściowymi oraz 9 w warstwie 
ukrytej. Prognozy są rozbite na dni robocze, soboty oraz niedziele i święta a ich względne 
błędy średniokwadratowe są rzędu 5,07 – 7,13%. Autor wnioskuje, że prognozy za pomocą 
sieci neuronowej mogą być prowadzone na podstawie 5-dniowych zbiorów danych pod wa-
runkiem, że struktury sieci są znane, określenie poprawnej struktury sieci wymaga, co naj-
mniej jednego okresu uczenia oraz, że struktury tych sieci nie są skomplikowane.  
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Potwierdzają ten fakt wyniki badań przeprowadzonych przez [Licznar, Łomotowski, 2004], 
z których jasno wynika, że zadawalającej jakości prognozy rozbioru wody mogą być otrzy-
mywane za pomocą bardzo prostych sieci, takich jak sieci liniowe o nie rozbudowanej archi-
tekturze, często bez warstwy ukrytej. 

Przy wyborze struktury istotne znaczenie ma doświadczenie badacza rozwiązującego pro-
blem. Najlepsza architektura sieci nigdy nie jest znana a priori, przyjmuje się ją doświadczal-
nie na podstawie metody prób i błędów. [Siwoń, Cieżak, Malinowski, 2005] Przeprowadzanie 
wyboru identyfikacji najlepszego wariantu architektury sieci, oparte jest głównie na określe-
niu optymalnej liczby warstw ukrytych, doborze odpowiedniej liczby neuronów we wszyst-
kich warstwach oraz przyjęciu funkcji aktywacji.  

Próby prognozy poboru wody, za pomocą perceptronu wielowarstwowego MLP (ang. mul-
tilayer perceptron), przeprowadzone są przez [Licznar, Łomotowski, 2004]. Autorzy wniosku-
ją, że prognozowanie zmian rozbiorów wody z wykorzystaniem technik SSN, na bazie danych 
archiwalnych, daje bardzo dobre wyniki predykcji w skali dużego zakładu wodociągowego. 
Zadowalającej jakości prognozy zapotrzebowania na wodę mogą być otrzymane przy użyciu 
bardzo prostych sieci liniowych często bez warstw ukrytych. Opisane badania zostały opra-
cowane przy użyciu dość dużego szeregu czasowego dobowego zużycia wody z lat 1996-
2002. W obserwowanym czasie, kiedy wartości dobowego zużycia wody wahały się między 
51 374, a 119 694 m3/dobę, skąd średnia wyniosła 78 371,5 m3/dobę, wyraźnie zaobserwowa-
no tendencję spadkową zużycia wody, czego głównym powodem były oszczędności w go-
spodarstwach domowych spowodowane koniecznością montażu wodomierzy.  

Sieci neuronowe, które zostały wykorzystane do predykcji dobowego rozbioru wody w 
dniu następnym, zbudowano w pakiecie Statistica za pomocą „Automatycznego projektanta”. 
Testowano liniowe sieci neuronowe, perceptrony o 1 lub 2 warstwach ukrytych, które liczyły 
do 8 neuronów ukrytych oraz sieci o radialnych funkcjach bazowych. Do nauczenia sieci li-
niowych wykorzystano algorytm najmniejszych kwadratów, dla perceptronów wsteczną pro-
pagację błędów (dla pierwszych 100 iteracji) oraz dla wszystkich następnych kroków - meto-
dę gradientów sprzężonych. Wektory uczące, przeskalowane do wartości 0-1, zawierały od 1 
do 14 wartości dobowych rozbiorów wody, poprzedzających prognozowany dzień i zostały 
podzielone w proporcji 50-25-25 % na zbiory odpowiednio: uczący, walidujący i testujący.  

Spośród wszystkich badanych sieci wybrano cztery, które prezentowały najlepsze wyniki 
prognozy. Ich architektury to: SSN1: liniowa 14-1, SSN2: MLP 14-4-1, SNN3: MLP 14-7-1 
oraz SNN4: RBF 7-10-1. Są to sieci o prostej budowie, którym na wejściu został zaprezento-
wany wektor uczący, składający się z 14 wartości zużycia wody w poprzednich dniach oraz z 
7 wartości dla SSN4. Uzyskane, najlepsze wyniki w oparciu o modele SSN, nie różnią się 
znacznie i w przypadku współczynnika korelacji wahały się od 0,91 do 0,94, natomiast warto-
ści średniego błędu bezwzględnego w obrębie wszystkich danych wyniosły od 2400 do 2800 
m3. Wszystkie wyniki są bardzo do siebie zbliżone, co świadczy o tym, że modele predykcyj-
ne oparte na nowych metodach SSN dobowego zużycia wody dają satysfakcjonujące wyniki. 
Badania te wskazują jednoznacznie, że względne błędy średniokwadratowe (3,09 – 3,56%) 
uzyskane przy pomocy SSN, były niższe od wartości błędów (dla tych samych danych), 
otrzymanych przez autorów metodą wygładzania wykładniczego (3,97 – 4,43%). Stąd można 
przyjąć, że powyższe badania wskazują na słuszność tezy postawionej na początku niniejszej 
dysertacji. Jednak symulacje te, opierają się tylko i wyłącznie na szeregu czasowym dobowe-
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go rozbioru wody, a ponadto nie uwzględniają dodatkowych informacji egzogenicznych, co 
wyraźnie wskazuje na odmienność zastosowania powyższej prognozy. 

Wysoce zadowalającą dokładność krótkoterminowej (24h) prognozy w porównaniu do 
rzeczywistego poboru gazu z sieci przesyłowych otrzymał [Kelner, 2003]. Predykcja poboru 
gazu została oparta na MLP składającej się z jednej warstwy ukrytej, w której jest 20 neuro-
nów o funkcji aktywacji tangens hiperboliczny. W badaniach tych autor uwzględnił informa-
cje dodatkowe (egzogeniczne), opisujące różne czynniki meteorologiczne, mające wpływ na 
zapotrzebowanie na gaz, takie jak, np.: temperaturę średnią, maksymalną i minimalną powie-
trza (w ciągu doby); gradient temperatury analizowanej i poprzedniej; temperaturę odczuwal-
ną oraz jej gradient; maksymalną i średnią prędkość wiatru; średni kierunek wiatru; zachmu-
rzenie średnie dnia i nocy.  

Ustalono, że dane meteorologiczne w sposób zadawalający korelują z danymi poboru gazu 
z sieci, jedynie podczas okresu grzewczego, a więc w miesiącach jesiennych i zimowych, 
natomiast w pozostałej części roku, zaproponowano użycie danych kalendarzowych, takich 
jak: dzień tygodnia, dzień miesiąca, dzień roku, miesiąc i rok, dni świąteczne – regularne i 
ruchome.  

W analizowanym przypadku prognoza dotyczy doby naprzód, natomiast rozkład godzino-
wy może być otrzymany poprzez rozpoznanie z bazy, najbliższego wzorca kształtu funkcji 
opisującej zmianę poboru gazu w czasie. Dla odpowiednio przygotowanych zbiorów danych 
meteorologicznych i kalendarzowych zbadano 6 przypadków wpływu informacji na jakość 
prognozy dobowego poboru gazu z sieci. Dla sieci neuronowej zbudowanej z 20 neuronów w 
warstwie ukrytej, przygotowano dane historyczne z Gorzowa z okresu 01.12.1997 r. – 
15.03.1998 r., przy czym do testów wykorzystano 10 dób ze stycznia i lutego 1998 r. Z prze-
prowadzonych badań wynika, że najlepsze dopasowanie prognozy do wartości rzeczywistej 
osiągnięto przy założeniu, że pobór zależy od poboru gazu z dni poprzednich, dnia tygodnia, 
temp. mierzonej maksymalnej i minimalnej powietrza, średniego gradientu temp oraz od 
maksymalnej prędkości wiatru. Jednoznacznie stwierdzono, że bardzo negatywny wpływ na 
wynik prognozy ma umieszczenie w wektorze uczącym informacji o kierunku wiatru. Dla 
takiego zbioru uczącego otrzymano MSE 0,11 – 8,65%. Autor stwierdza, że uwzględnienie 
innych czynników meteorologicznych, innych zestawów danych uczących i testujących sieć 
oraz innych ustawień struktury i parametrów SSN może znacznie poprawić jakość predykcji.  

W badaniach [Bowers, 2000], SSN o jednej warstwie ukrytej liczącej 20 neuronów, nau-
czane przy pomocy algorytmu backpropagation, do czego zostały wykorzystane wektory z 
informacjami o lokalnym opadzie atmosferycznym, przepływie i mętności, zostały wykorzy-
stane do predykcji ogólnej zawiesiny wleczonej i rozpuszczonej w wodach dopływów rzeki 
Savannah w południowo-wschodniej części USA. Sieci neuronowe, jakie zostały wykorzysta-
ne do symulacji, zawierały neurony ukryte z nieliniowymi funkcjami aktywacji tangens hi-
perboliczny lub logistic, które zostały uczone przy użyciu algorytmu Polak-Ribiere’a oraz 
Levenberg’a-Marquardt’a, ze współczynnikiem uczenia 0,1. 325 wektorów uczących zostało 
podzielona na zbiór uczący 25%, walidujący 25% i testujący 50% oraz poddane standaryzacji, 
poprzez normalizację średniej i odchylenia standardowego, a trening polegał na zminimali-
zowaniu MSE pomiędzy obserwowaną i prognozowaną wielkością zawiesiny w mg/dm3.  

Wyniki pierwszej symulacji - prognozowania zawiesiny ogólnej (mg/dm3), dla danych 
uczących: dobowa wysokość opadu, średni przepływ sekundowy w dobie i mętność, po 10 
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epokach kształtowały się następująco: współczynnik korelacji dla algorytmu Polak-Ribiere’a 
oraz funkcji aktywacji logistic wyniósł 0,96 natomiast dla algorytmu Levenberg’a-
Marquardt’a oraz funkcji aktywacji tangens hiperboliczny wyniósł 0,95.  

Drugi model prognozuje ilość zawiesiny ogólnej, ilość zawiesiny nierozpuszczonej oraz 
zawiesiny rozpuszczonej (mg/dm3) w wodzie i oparty został na danych uczących: dobowa 
wysokość opadu, średni przepływ sekundowy w dobie, mętność, zawiesina ogólna. Współ-
czynnik korelacji jaki otrzymano w tym przypadku osiągnął odpowiednio dla zaw. ogólnej 
0,76%, dla zaw. nierozpuszczonej 0,949 i dla zaw. rozpuszczonej 0,858, co okazało się zde-
cydowanie gorszym wynikiem, względem modelu pierwszego. Przyczyną tego stanu jest po-
dział danych na 3 podgrupy i prawdopodobne złe zoptymalizowanie danych pod kątem repre-
zentatywności wszystkich stanów procesu. Problem dotyczył opadów, które okazjonalnie za-
mieniały się w bardzo nawalne deszcze z burzami zwłaszcza występującymi w lecie, podczas 
gdy w innych okresach występowały niewielkie epizodyczne opady lub nie występowały 
wcale, powodując susze. Rozwiązanie, jakie proponują autorzy, to w porządku rosnącym 
równomierny podział danych, czyli co czwarty wektor, począwszy od 1 przyporządkowano na 
uczenie, podzbiór walidujący złożono z co czwartego wektora zaczynając od 3, natomiast 
zbiór testujący stworzono z pozostałych wektorów czyli co czwarty wektor począwszy od 2 i 
4 wektora. Rozwiązanie to jest najbardziej efektywne spośród dostępnych metod podziału 
danych, zarówno manualnych jak i statystycznych.  

Podobne zastrzeżenia co do jakości i ilości zbiorów uczących, walidujących i testujących 
zgłosił [Sincero, 2005] twierdząc, że najlepsze rozwiązanie to podział wektorów rosnąco od 
najmniejszych do największych biorąc pod uwagę wartości prognozowane oraz ich normali-
zacja. Stąd wektory o minimalnej i maksymalnej wartości posłużyły jako dwa pierwsze wzor-
ce do uczenia i do ustalenia wag początkowych (pierwszy i drugi wzorzec). Na podstawie 
wykresu wartości rzeczywistych oraz prognozowanych przez sieć, określono największą róż-
nicę, która następnie jest eliminowana (ang. Bump elimination metod). Odpowiadający za tę 
różnicę wzorzec został przypisany jako następny wzorzec do treningu SSN. W następnym 
etapie ten zestaw wzorców był testowany do predykcji i ponownie eliminowano największy 
błąd prognozy. Kolejne kroki zostały powtarzane do momentu otrzymania wykresu pokrywa-
jących się linii prostych, co zostało określone jako zbiór wzorców uczących. Istotnym zagad-
nieniem, który ma zdecydowany wpływ na jakość predykcji, jest ilość wzorców uczących 
oraz ich podział. Powyżej opisana metoda szacuje tę ilość, jednak w literaturze spotykana jest 
najczęściej formuła, że łączna ilość wszystkich wzorców do uczenia stanowi 60% wszystkich 
wzorców i określana jest jako stosunek W/e, gdzie W to ilość wag sieci, e to założona dokład-
ność prognozy. Wzorce przeznaczone na walidację oraz testowanie nauczonej sieci stanowią 
pozostałą ilość, tj. po 20%. SSN, składająca się z 4 neuronów wejściowych, 4 ukrytych i 1 
wyjściowego (łącznie 20 wag), dla nauczenia której [Sincero, 2005] użył tej metody, progno-
zuje proces produkcji energii przez turbinę wodną, opisany przy użyciu 20 wzorców złożo-
nych z informacji: współczynnik produkcji energii przez turbinę, prędkość turbiny, średnicę 
turbiny oraz gęstość wody. Przy zastosowaniu metody eliminacji największego błędu progno-
zy, oszacowano ilość wzorców uczących na 40%. Współczynnik korelacji jaki otrzymano jest 
bardzo wysoki i wyniósł 0,9996. Autor zastosował tę metodę dla drugiej SSN (łącznie 720 
wag), która prognozuje ilość chlorofilu A w wodzie. Mając 105 wzorców składających się z 
danych o ilości azotu ogólnego, fosforu ogólnego i klarowności wody (Secchi), wykorzystując 
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powyższą metodę, oszacowano ilość wzorców uczących na 71, tj. 68%. Pozostałe wzorce 
wykorzystano do walidacji i testowania. Współczynnik korelacji jaki osiągnięto wyniósł 
0,9939.  

Wnioski jakie się pojawiają po analizie powyższej metody, skłaniają do stwierdzenia, że 
jest to dobry sposób szacowania ilości wzorców uczących, który daje duże podstawy do ogól-
nego zastosowania, jednak nie ma pewności, jak metoda ta poradzi sobie z dużą ilością wzor-
ców. Istnieją również problemy natury technicznej budowy odpowiedniego algorytmu elimi-
nacji największego błędu oraz przypisanie odpowiadającego za to wzorca do danych uczą-
cych we właściwej kolejności.  

Zdolność modeli opartych na sztucznej inteligencji do predykcji zużycia wody w mieście 
Lexington w stanie Kentucky w USA została zastosowana i z powodzeniem przetestowana 
przez [Jain, Ormsbee, 2002]. W rozdziale 5.2. zostały omówione użyte modele konwencjo-
nalne, oparte na zależnościach statystycznych, spośród których najlepsze wyniki uzyskał mo-
del określonej regresji średniej ruchomej wykorzystujący funkcję sinc, który uzyskał wyniki 
prognozy rzędu 5,08 – 6,11%. 4 pozostałe modele, z 8 użytych przez autorów, oparte są na 
sztucznej inteligencji, mianowicie na powszechnych wśród inżynierów systemach eksperto-
wych oraz SSN.  

Model SSN składał się z bardzo prostej 3 warstwowej struktury zbudowanej z 2 neuronów 
wejściowych, 3 neuronów ukrytych oraz 1 neuronu wyjściowego. Wektory uczące (znormali-
zowane do przedziału 0 – 1), składały się z dwóch charakterystycznych informacji z przeszło-
ści o zapotrzebowaniu na wodę w dniu poprzedzającym prognozę oraz o maksymalnej tempe-
raturze w dniu prognozy. Informacje te posłużyły jako wejście dla sieci, która została treno-
wana przy użyciu algorytmu propagacji wstecznej błędu. Inny rozpatrywany model to eksper-
towy system regułowy, oparty na 3 znaczących szeregach czasowych, przedstawiających hi-
storyczne informacje na temat zapotrzebowania na wodę, opadów atmosferycznych oraz mak-
symalnej dobowej temperaturze powietrza. Szeregi zostały podzielone na: zapotrzebowanie 
na wodę poniżej wartości granicznej (132,5 mln m3/d), zapotrzebowanie na wodę powyżej 
wartości granicznej i kiedy spadł opad oraz zapotrzebowanie na wodę powyżej wartości gra-
nicznej i kiedy nie spadł opad.  

Pierwszy z tych szeregów, opisuje wartości zapotrzebowania na wodę dla dni, kiedy zapo-
trzebowanie nie przekroczyło wartości granicznej i jednocześnie wartości dla dni następnych 
nieznacznie różniły się od dni poprzedzających. W założeniu zapotrzebowanie na wodę w 
dniu t jest równe zapotrzebowaniu w dniu t-1.  

:?� = :n� �          (Równanie 42) 

Szereg drugi prezentuje wartości dla przypadków, kiedy zapotrzebowanie na wodę w da-
nym dniu było powyżej wartości granicznej i nie został odnotowany opad atmosferyczny w 
tym dniu oraz w dniu wcześniejszym, wówczas zapotrzebowanie na wodę w dniu następnym 
nie zmienia się znacząco. Wzrost zużycia wody, z powodu braku opadu, przypisano tempera-
turze. Założeniem tego modelu, jest funkcja zapotrzebowania z dnia poprzedniego oraz teraź-
niejszej temperatury.  

:?� = <:n� �         (Równanie 43) 
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Trzeci szereg jest odwrotnością zależności drugiej, gdyż zapotrzebowanie na wodę kolej-
nego dnia spada, jeżeli w dwóch dniach poprzednich spadł opad, a wartość zapotrzebowania 
uzyskała wartość powyżej granicznej dzień wcześniej. Założenie tego modelu, to funkcja za-
potrzebowania oraz istnienia opadu z dnia poprzedniego. 

:?� = >:n� �         (Równanie 44) 

W rezultacie szereg czasowy zapotrzebowania na wodę został podzielony, zgodnie z po-
wyższymi 3 zależnościami, gdzie DPt to prognozowana wielkość zapotrzebowania na wodę w 
dniu t; DOt-1 to obserwowana wielkość zapotrzebowania w dniu t-1; α – parametr wzrostu; β 
to parametr spadku zapotrzebowania. Zaproponowano dwa różne modele eksperckiego sys-
temu reguł, które różniły się sposobem oszacowania parametrów: RESM1 – dla szacowania 
parametrów użyto stałe dane z roku 1987 oraz RESM2 – użyto dane z poprzedzającego roku 
do szacowania i uaktualnienia parametrów.  

Ostatnim rozpatrywanym modelem do prognozy dobowego zapotrzebowania na wodę był 
połączony model SSN z systemem ekspertowym, który oznaczono CREN i który łączył reguły 
opisane równaniami 42, 43 i 44 oraz 3 oddzielne sieci neuronowe, które prognozowały kolej-
ne wartości dla poszczególnych reguł. Wektory wejściowe dla dwóch sieci zawierały wartość 
zapotrzebowania na wodę w dniu t-1 oraz maksymalną dzienna temperaturę w dniu t, oraz dla 
sieci trzeciej zawierały wartość zapotrzebowania na wodę w dniu t-1 oraz występowanie opa-
du w dniu t. Tak nauczone sieci dawały najlepsze rezultaty prognoz ze wszystkich modeli 
rozpatrywanych. Wyniki, które są kontynuacją tabeli 5 oraz oparte na równaniach 32 i 33 z 
poprzedniego rozdziału, przedstawiono poniżej w tabeli 8 i dotyczą modeli opartych na meto-
dach sztucznej inteligencji. Wyniki te wskazują, że nowe metody obliczeniowe przewyższają 
metody konwencjonalne i okazuje się, że najprostsze modele SNN działają lepiej aniżeli mo-
dele oparte na najbardziej skomplikowanych metodach statystycznych. Należy jednak wy-
wnioskować, że najistotniejsze przy budowie modelu prognostycznego jest posiadanie odpo-
wiedniego i należycie przygotowanego zestawu informacji historycznych o procesie zużycia 
wody.  

Tabela 8. Błędy % prognoz opartych na sztucznej inteligencji opracowane przez [Jain, Ormsbee, 2002] 

  RE TS5 TS10 TS15 TS20 
dla roku 1988 

SNN 5,38 44,51 13,46 4,12 1,65 

RESM1 5,21 39,84 14,84 4,67 1,10 

RESM2 5,36 40,93 15,38 4,95 1,92 

CREN 5,17 40,11 14,56 4,40 1,65 

dla lat 1989-1992 
SNN 5,91-4,95 44,78-39,56 14,56-11,26 5,49-2,75 2,75-0,82 

RESM1 6,15-4,82 45,88-36,81 18,13-13,74 5,49-1,92 3,02-0,27 

RESM2 6,16-4,87 46,98-36,81 18,13-13,64 5,22-3,57 2,75-0,55 

CREN 5,98-4,75 43,68-35,16 16,48-9,07 6,32-1,37 2,27-0,27 

Lepsze wyniki prognozy zapotrzebowania na wodę uzyskano dla miasteczka uniwersytec-
kiego Indian Institute of Technology Kanpur w Indiach [Jain, Varshney, Joshi, 2001], gdzie 
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przeprowadzono symulacje modeli prognostycznych przy użyciu 6 różnych sieci neurono-
wych, 5 modeli regresji oraz 2 modeli analizy szeregów czasowych. Podstawą do prowadze-
nia badań były dwie hipotezy: pierwsza - proces zużycia wody jest w głównej mierze uzależ-
niony od maksymalnej temperatury powietrza oraz od pojawienia się opadu atmosferycznego 
oraz druga - bardziej znaczące dla prognozy jest wystąpienie opadu, a nie jego wysokość. 
Dane użyte do prognozowania pochodziły z okresu 9 lat, tj. od 1989 do 1998r. i zawierały 
informacje o tygodniowym zapotrzebowaniu na wodę dla Instytutu Kanpur, ogólnym tygo-
dniowym opadzie atmosferycznym oraz tygodniową średnią maksymalną temperaturę dla 
miasta Kanpur. Ze względu na dużą ilość błędów i braków w szeregu czasowym, zdecydowa-
no rozważyć ostatnie 98 tygodni i podzielić je na 78 tygodni służących do kalibracji i budowy 
modeli oraz 20 ostatnich tygodni do testowania modeli. Zostało użytych 5 prostych SSN po-
siadających 1 warstwę ukrytą oraz 1 SSN posiadająca 2 warstwy ukryte (CANN), wszystkie 
oparte na metodzie wstecznej propagacji błędu z uogólnioną regułą delta. Liczbę neuronów w 
warstwie ukrytej dla prostych SSN, oszacowano na podstawie metody prób i błędów i została 
określona na 2-3-1 dla SNN-1 oraz dla pozostałych 3-4-1. Przy pomocy symulacji określono 
współczynnik uczenia osobno dla każdej SSN weryfikując średni błąd prognozy, natomiast 
współczynnik momentum został określony na stałe. Dane wejściowe różniły się następująco:  

dla SNN-1: Dt-1; Tt,  
dla SNN-2: Dt-1; Tt; Rt,  
dla SNN-3: Dt-1; Tt; Rt-1,  
dla SNN-4: Dt-1; Tt; BRt,  
dla SNN-5: Dt-1; Tt; Tt-1.  

gdzie, oznaczono dane w wektorach uczących:  
Dt-1 – zapotrzebowanie na wodę w tygodniu poprzedzającym, 
Tt – średnia maksymalna temperatura w tygodniu obecnym, 
Tt-1 - średnia maksymalna temperatura w tygodniu poprzedzającym, 
Rt – ilość opadu atmosferycznego w tygodniu obecnym,  
Rt-1 - ilość opadu atmosferycznego w tygodniu poprzedzającym, 
BRt – pojawienie się opadu atmosferycznego w tygodniu obecnym (wartość 0 lub 1). 

Ostatnia rozpatrywana SSN określona została jako złożona, ponieważ posiadała dwie war-
stwy ukryte z łączną sumą 8 neuronów oraz strukturę wektorów uczących odpowiadającą 
SNN-4. Wyniki wszystkich symulacji przedstawia poniżej tabela nr 9, zawierająca te same 
parametry, które zostały opisane równaniem 36 i 37, z tą zmianą, że Yx wyraża ilość tygodni 
w roku, podczas których błąd RE jest mniejszy od x%. 

Tabela 9. Błędy procentowe prognoz SNN opracowane przez [Jain, Varshney, Joshi, 2001] 

  RE TS1 TS3 TS5 TS10 TS15 Max RE 
SNN-1 5,45 5,26 20,00 50,00 95,00 100,00 10,49 
SNN-2 6,10 0,00 15,00 40,00 85,00 100,00 11,12 
SNN-3 6,72 0,00 10,00 40,00 75,00 100,00 12,62 
SNN-4 3,74 21,11 52,63 63,16 95,00 100,00 12,08 
SNN-5 6,02 0,00 10,00 45,00 90,00 100,00 11,09 
CANN 2,41 31,58 68,42 84,21 100,00 100,00 6,49 
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Spośród prostych SNN, najlepsze rezultaty otrzymano dla sieci nr 4, gdzie wektor uczący 
zawierał informacje, nie o ilości opadu, lecz tylko wartość binarną 0-1, czy opad wystąpił czy 
nie. Wyraźna jest przewaga CANN, natomiast należy zwrócić uwagę, że CANN również za-
wierała informacje o występowaniu opadu. Współczynniki korelacji dla najlepszych modeli 
przedstawiają się następująco: dla SNN-4: 0,9634 - trening i 0,6397 - test oraz dla CANN: 
0,9921 - trening i 0,8724 - test. Wyniki błędów RE są dużo lepsze niż w poprzedniej progno-
zie, lecz prognoza ta dotyczyła całego tygodnia nie zaś doby. Wniosek stąd wynika, że trud-
niejszym zadaniem jest oszacowanie prognozy dla mniejszego kroku dla procesu zapotrzebo-
wania na wodę.  

Ciekawym, odnalezionym w literaturze opracowaniem dotyczącym krótkoterminowego 
prognozowania zapotrzebowania na wodę przy użyciu SNN, jest zbudowana dla Seulu w Ko-
rei sieć neuronowa, która prognozuje dzienne zapotrzebowanie na wodę. Wektory wejściowe 
zawierały informacje, które zdaniem autorów [Joo i in., 2002] pozytywnie korelowały z sze-
regiem zużycia wody, są to: temperatura średnia, maksymalna i minimalna, wilgotność, opad 
atmosferyczny, prędkość wiatru, zachmurzenie oraz dane sezonowe, takie jak czas wakacyjny 
i zużycie wody w dniu poprzedzającym. Dla każdej pory roku ustalono korelacje pomiędzy 
zużyciem wody a ww. czynnikami, przy użyciu wzoru na korelacje krzyżową: 

op�q� = ∑ r�$M $Msss��tMuv tMuvsssssss�wxNvMyi
z∑ �$M $Msss�KxNvMyi ∑ �tMuv tMuvsssssss�KxNvMyi

      (Równanie 45) 

gdzie, xt oraz yt+k to szeregi czasowe w czasie t i k jednostek później. Obliczenia wykazały, że 
na wiosnę i w lecie na zużycie wody największy wpływ ma temperatura, wilgotność i pręd-
kość wiatru. Na jesień oraz w porze zimowej, temperatura miała znacznie niższy współczyn-
nik korelacji względem zużycia wody, jednak wyższy w zimie niż w jesieni. Badano również 
współczynniki korelacji zużycia wody oraz czynników atmosferycznych i okazało się, że 
temperatura wskazywała najwyższą korelację podczas całego roku, natomiast prędkość wiatru 
największy wpływ miała podczas miesięcy wiosennych, a wilgotność w zimie. Wskazuje to 
na istnienie dodatkowych czynników – społecznych, takich jak, np. dni wolne.  

Zoptymalizowany pod względem ilości warstw ukrytych, ilości neuronów i wielkości 
współczynników model SSN, został zbudowany przy użyciu szeregu czasowego zużycia wody 
w lecie dla Seulu, a następnie został użyty do pozostałych pór roku. Dane wejściowe znorma-
lizowano do wartości 0 – 1, przy użyciu następujących zależności:  

Zapotrzebowanie na wodę   �� = fM
#!!.!!! 

Temperatura maksymalna  |�� = }iM	�&
#!  

Dni wolne    |Z� = [Z� 
Zużycie wody z dnia wcześniej |�� = }jM

#!!.!!! 
Prędkość wiatru   |h� = }kM

�!  

Wilgotność    |&� = }lM
�!! 
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Ilość iteracji uczenia określono na 200 i w trakcie tego procesu uzyskano najlepsze warto-
ści średniego błędu 1,685% oraz korelacji 0,842 dla sieci 3 warstwowej z 3 neuronami w war-
stwie ukrytej, gdzie błąd został zdefiniowany jako: 

~�` = ∑ ��MN�Mssss�M �xMyi
J          (Równanie 46) 

Wyniki prognozy powyższej SSN oraz weryfikującego modelu regresji wielorakiej, są bar-
dzo zbliżone, z lekkim wskazaniem dla sieci neuronowej. Wyniki dopasowania modeli do 
danych rzeczywistych zaprezentowano w tabeli nr 10 poniżej. Wyniki prognozy dobowego 
zapotrzebowania na wodę wykonanej przez SNN, na jeden miesiąc na przód, wyniosły MAE 
dla kwietnia 1,59%, dla lipca 2,02%, dla października 1,55% oraz dla stycznia 3,04%. Wnio-
ski autorów wskazują, że przy zastosowaniu dokładniejszych danych wraz z danymi GIS 
(ang. Geographic Information System), można uzyskać zdecydowanie lepsze rezultaty pro-
gnozy. 

Tabela 10. Współczynnik korelacji oraz błędy procentowe dopasowania modelu regresji wielorakiej i SNN 
opracowane przez [Joo i in., 2002] 

Model   Wiosna Lato Jesień Zima 
Regresja MAE % 1,46 1,71 1,33 1,57 

  R 0,86 0,83 0,60 0,78 

SSN MAE % 1,38 1,68 1,30 1,48 

  R 0,87 0,84 0,61 0,82 

Interesujące badania zostały przeprowadzone przez [Bowden i in., 2005], który zbudował 
SNN do prognozowania stężenia sinic w zlewni rzek Murray i Darling w południowej części 
Australii. Sinice są fotosyntetycznymi bakteriami (łac. Cyanobacteria), które produkują w 
procesach przemiany materii duże ilości toksyn (hepatoksyny, neurotoksyny i endotoksyny) i 
niepożądanych substancji oraz odorów. Stanowi to duży, dobrze znany również w Polsce, 
problem. Badacze zadali sobie trud budowy modelu predykcyjnego opartego na SSN, którego 
zadaniem była prognoza ilości sinic w wodzie na podstawie następujących danych: dzienny 
przepływ w rzece i poziom rzeki oraz średnia tygodniowa temperatura, kolor, mętność, pH, 
SO2, ogólny azot, ogólny fosfor oraz fosfor rozpuszczalny. Dane zebrane na przełomie 
08.01.1980 – 20.11.1996 roku, uczyniły możliwym przygotowanie 848 wzorców, które zosta-
ły podzielone w proporcji 60% trening i po 20% walidacja i test sieci. Wszystkie wejścia i 
wyjścia sieci zostały przeskalowane za pomocą funkcji min-max (0-1). Dość ważnym zagad-
nieniem, które obszernie poruszono w opracowaniu, jest znaczenie danych wejściowych dla 
sieci. Problem ten rozwiązano poprzez zastosowanie samoorganizujących się map Kohonena 
(SOM – self-organizing map). Samoorganizujące się mapy eliminują słabo skorelowane in-
formacje z danych wejściowych, zostawiając jedynie te informacje, które są istotne do ucze-
nia. W ten sposób zostaje ograniczona ilość danych uczących. Kolejno przy pomocy algoryt-
mu genetycznego i ogólnej regresji (Model 1) oraz metody wyrównywania histogramu (Mo-
del 2), optymalizowano dane wejściowe ze względu na siłę znaczenia zależności wejście-
wyjście. W rezultacie, spośród 286 możliwych wejść sieci z wymienionych powyżej danych, 
ograniczono wektor wejściowy jedynie do 21 (27 dla użycia metody wyrównywania histo-
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gramu) znaczących informacji. Dla tak przygotowanych danych, błędy RMSE prognozy są 
następujące:  

Tabela 11. Logarytmy błędów średniokwadratowych dla modelów sieci neuronowych prognozujących ilość sinic 
[Bowden i in., 2005] 

Sieć: Trening Test Walidacja 

Model 1 0,177 0,666 0,737 

Model 2 0,006 0,553 0,589 

Z tabeli 11 wynika jednoznacznie, że model 2 sztucznej sieci neuronowej zastosowanej do 
predykcji ilości sinic, daje zdecydowanie lepsze rezultaty. SSN ta została nauczona na bazie 
wektorów znormalizowanych od 0 do 1, poddanych procesowi wyrównywania histogramu 
oraz zoptymalizowanych przy użyciu SOM. Usunięcie niezwiązanych z wartością prognozo-
waną informacji, które nie miały wpływu na polepszenie wyniku prognozy, spowodowało 
minimalizację błędów. Metoda wyrównywania histogramu okazała się bardziej efektywna 
względem algorytmu genetycznego, ponieważ pośród 27 znaczących wejść sieci znajdowały 
się reprezentacje wszystkich informacji, a w przypadku algorytmu genetycznego, pośród 21 
znaczących danych wejściowych zabrakło danych o SO2, fosforze ogólnym i rozpuszczonym. 
Wyłączenie powyższych danych można tłumaczyć silną korelacją z mętnością wody, która 
wniosła te informacje do procesu uczenia sieci, jednak SSN w wymienionych 3 ciągach da-
nych znalazła istotne informacje dla prognozowanej wartości.  

Samoorganizujące się sieci Kohonena, zostały również wykorzystane przez [Licznar, 
2006] w ciekawych badaniach prognozy dobowej poboru wody, metodą która została za-
czerpnięta z prognoz obciążeń w systemach energetycznych. Jest to hybrydowa metoda sieci 
składająca się z profilu godzinowego lub dobowego poboru otrzymane przy użyciu sieci SOM 
oraz prognozy wartości średniej i wariancji poboru w dobie lub tygodniu otrzymanej przy 
pomocy MLP. Osiągnięte wyniki dla danych z 4 lat i podzielonych na pory roku, są zadawala-
jące i wskazują na słuszność takiego podejścia. Rezultaty otrzymanej prognozy są lepsze ani-
żeli opracowane na tych samych szeregach w [Licznar, Łomotowski, 2004]. 

Odnalezione w literaturze inne badania [Mashudi, 2001; Altunkaynak, 2005] nie dotyczą 
działań predykcyjnych zapotrzebowania na wodę, związanych z kwantowaniem szeregów 
czasowych, co 1 godzinę. Zazwyczaj dotyczą dłuższych jednostek czasu, co w żaden sposób 
nie może być wykorzystane do bieżących zadań optymalizacyjnych systemu dystrybucji wo-
dy, a jedynie do celów poglądowych lub koncepcyjnych.  

Przytoczone powyżej opisy prób zastosowania sztucznych sieci neuronowych do celów 
prognostycznych wskazują, że z powodzeniem mogą zastąpić tradycyjne, często bardzo 
skomplikowane modele predykcyjne. Literatura nie podaje jednak prób stosowania SSN do 
bieżącej predykcji zapotrzebowania na wodę z zastosowaniem zmiennych egzogenicznych. 
Jest to nowe pole działania, na którym należy sprawdzić funkcjonalność działania SSN. 
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7. PODSTAWOWE NARZĘDZIA ANALIZY SZEREGÓW 
CZASOWYCH 

7.1. Model szeregu czasowego 

Ze studiów literaturowych, które zostały przedstawione w poprzednich rozdziałach, jasno 
wynika, że istnieje cały szereg publikacji przedstawiających wykorzystanie modeli predyk-
cyjnych opartych na SSN. Są to zarówno prognozy długoterminowe, średnioterminowe i 
krótkoterminowe oraz operacyjne. Charakteryzują się one różną długością horyzontu czaso-
wego, im jest on dłuższy, tym silniejszych zmian ilościowych i jakościowych należy oczeki-
wać. Im krótszy, tym bardziej zanikają zmiany istotnych cech zjawiska, czyli trendu – zmiany 
jakościowe. Dla najkrótszych horyzontów czasowych, rzędu 1 godziny, istotne jest jedynie 
zwiększanie lub zmniejszanie wartości zmiennej prognozowanej wzdłuż linii trendu – zmiany 
ilościowe. W przypadku prognozy operacyjnej, gdzie linia trendu jest znana, wskazane jest 
wykorzystanie metod ekstrapolacyjnych. 

Prognozy operacyjne zdecydowanie najrzadziej są spotykane w publikacjach zarówno kra-
jowych jak i zagranicznych. Z istniejących doświadczeń i badań należy wnioskować, że SSN 
bardzo dobrze nadają się do tych celów i co zostało niejednokrotnie potwierdzone, np. [Licz-
nar, 2006; Bowden i in., 2005; Joo i in., 2002; Jain, Varshney, Joshi, 2001; Siwoń, Stani-
sławski, 1988; Siwoń, 2003; Siwoń, 2005; Cieżak, 2005], dają lepsze wyniki prognoz, aniżeli 
tradycyjne modele ekonometryczne, oparte na metodach statystycznych. Należy jednak zau-
ważyć, że wszystkie przytoczone przykłady oparte są na stosownie przygotowanych szere-
gach czasowych. W niniejszym rozdziale zostanie przeprowadzona odpowiednia analiza po-
siadanych szeregów czasowych, tj. godzinowych danych zużycia wody oraz meteorologicz-
nych i kalendarzowych, które posłużą do zbudowania modelu prognozy godzinowego zapo-
trzebowanie na wodę. 

Jak zostało powiedziane w rozdziale 3.2., proces zużycia wody wodociągowej jest zjawi-
skiem dynamicznym i ciągłym w czasie. Tworzy zbiór pomierzonych wartości wielkości zu-
życia wody i uporządkowanych chronologicznie w jednakowych, następujących po sobie 
momentach (przedziałach) czasu. Taki zbiór nazywamy szeregiem czasowym.  

Oznaczając przez ( )1,...,1,0 −= ntt  przedziały czasu, w których obserwowano wartości 

zmiennej rozbioru wody wodociągowej, a przez yt wyniki obserwacji, szereg czasowy zapisu-

jemy, jako zbiór { }1...,1,0; −= ntyt . Wartości zmiennej charakteryzującej zjawisko zużycia 

wody (zmiennej zależnej - endogenicznej) uwarunkowane są czasem t (zmienną niezależną - 
egzogeniczną). Dodatkowo, szereg dynamiczny może służyć jako podstawa wnioskowania o 
przebiegu i rozwoju zjawiska zapotrzebowania na wodę w badanym horyzoncie czasowym, 
ale tylko wtedy, gdy zawiera wystarczającą ilość zmiennych przebiegu procesu w czasie prze-
szłym.  

W szeregach czasowych rozróżnia się, zazwyczaj dwie podstawowe składowe: 

1. Składowa systematyczna - jest efektem oddziaływań stałego zestawu czynników  
A. tendencja rozwojowa – tzw. trend, odzwierciedla długookresową skłonność do 

jednokierunkowych zmian wartości analizowanego zapotrzebowania na wodę 
(wzrost lub spadek), oznaczana jako - Trend T(t); 
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B. stały (przeciętny) poziom zmiennej prognozowanej, występuje wówczas, gdy w 
szeregu czasowym wartości prognozowanej zmiennej oscylują wokół pewnego 
stałego poziomu i brak jest trendu, oznaczana jako – Stały średni poziom; 

C. składowa okresowa (periodyczna): 
- wahania cykliczne, czyli długookresowe rytmiczne wahania, niekoniecznie re-

gularne, wartości zmiennej wokół stałego (przeciętnego) poziomu lub trendu, 
oznaczana jako- Cykl C(t); 

- wahania sezonowe, czyli powtarzające się w określonym przedziale czasowym 
w ciągu roku wahania wartości zużycia wody wokół tendencji rozwojowej lub 
stałego poziomu tej zmiennej. Jest to odzwierciedlenie wpływu zachowania lu-
dzi wynikających ze zmiany pogody i kalendarza, oznaczana jako - Sezon S(t); 

2. Składowa przypadkowa – tzw. szum, składnik losowy lub wahania przypadkowe, oznacza-
na jako - Nieregularność ε(t). 

W trudnych procesach, jakim bez wątpienia jest zapotrzebowanie na wodę, występowanie 
wahań sezonowych i cyklicznych identyfikuje się poprzez analizę funkcji korelacji zmiennej 
rozbioru wody oraz tej samej wartości zmiennej rozbioru wody, lecz z opóźnieniem o 1, 2, 
3,…,k jednostek czasu.  

Dla przedmiotowego szeregu czasowego zapotrzebowania na wodę dla Krakowa, należy 
sformułować tzw. klasyczny model szeregu czasowego, który zawiera wszystkie składowe 
szeregu czasowego. Zależnie od przyjętych założeń odnośnie powiązania między elementami 
składowymi szeregu przyjmuje on postać: 

Addytywną – zgodnie, z którą wpływ poszczególnych komponentów składowych szeregu 
czasowego na kształtowanie wartości zmiennej zużycia wody Y w czasie t, sumuje się. Przy-
jęcie addytywnego modelu szeregu czasowego wymusza konieczność założenia, że wszystkie 
jego elementy składowe są niezależne (nie występują interakcje pomiędzy poszczególnymi 
składowymi) oraz, że wyrażone są w takich samych jednostkach, jak zmienna Y. Zakłada się 
również, że addytywny model szeregu czasowego charakteryzuje się stałymi wahaniami okre-
sowymi, które są wyrażane jako odchylenia od tendencji rozwojowej. Model przyjmuje po-
stać: 

ttttt SCTY ε+++=          (Równanie 47) 

gdzie: Tt – funkcja czasu, charakteryzująca tendencję rozwojową – trend czasowy, w przy-
padku stałego (średniego) poziomu prognozowanej zmiennej Tt = const, 
Ct – funkcja czasu, charakteryzująca wahania sezonowe, 
St – funkcja czasu, charakteryzująca wahania cykliczne, 
ε(t) – zmienna losowa (składnik losowy) 

Multiplikatywn ą – zgodnie, z którą wahania cykliczne, sezonowe i przypadkowe wyrażo-
ne są, jako względne odchylenia wartości zmiennej zużycia wody Y od jej wartości wynikają-
cej z trendu. Przyjęcie multiplikatywnego modelu szeregu czasowego przesądza o tym, w 
jakich jednostkach wyrażone muszą być jego poszczególne elementy składowe. I tak wartość 
wynikająca z trendu wyrażona jest najczęściej w takich samych jednostkach jak zmienna Y 
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[Witkowska, 2005; Cieślak, 2005], natomiast wszystkie odchylenia mają charakter względny, 
tzn. wyrażone są w postaci bezwymiarowych wskaźników (często w %). Multiplikatywny 
model szeregu czasowego charakteryzuje się proporcjonalnymi (do skali zjawiska) wahaniami 
okresowymi i ma postać: 

ttttt SCTY ε⋅⋅⋅=          (Równanie 48) 

gdzie: Tt – funkcja czasu, charakteryzująca tendencję rozwojową – trend czasowy, w przy-
padku stałego (średniego) poziomu prognozowanej zmiennej Tt = const, 
Ct – funkcja czasu, charakteryzująca wahania sezonowe, 
St – funkcja czasu, charakteryzująca wahania cykliczne, 
ε(t) – zmienna losowa (składnik losowy) 

Po analizie wykresów zamieszczonych na rysunkach nr 10, 11, 12 i 13 można zauważyć 
wahania tygodniowe zużycia wody, które osiągają maksimum w okolicy środy lub czwartku i 
osiągają minimum w weekend. Są więc związane ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na 
wodę w dni wolne od pracy, co stanowi o początku wahań tygodniowych. Bardzo wyraźne 
natomiast są wahania dobowe o dwóch szczytach – porannym i wieczornym oraz dwóch mi-
nimach nocnych, które stanowczo są granicą tych wahań. Wykresy te spełniają jedynie rolę 
poglądową, gdyż są zbyt mało szczegółowe. Aby przeanalizować dokładnie omawiany szereg 
czasowy zużycia wody, trzeba się przyjrzeć mu bliżej.  

Wykres na rysunku nr 13, prezentuje kolejne 9 dni, od poniedziałku, tj. 5 do 13 lutego 
2007r. i jest obrazem niewielkiego szeregu czasowego, reprezentującego miesiąc zimowy, 
który nie stanowi połączenia z szeregami czasowymi z poprzednich miesięcy. Z tego powodu 
bardzo trudno jest cokolwiek zdiagnozować, jednak można wyraźnie zauważyć, że zakres 
min-max jest większy, niż w miesiącach letnich. Jedynym wytłumaczeniem jest zimowa pora 
roku i związane z nią warunki meteorologiczne, a zwłaszcza temperatura powietrza, która 
wyniosła w tym okresie średnio 2,64 °C. Średnia temperatura powietrza w pozostałych 3 mie-
siącach wyniosła 19,2° C. Przyczyn takiej różnicy może być więcej, min.: krótki dzień. Jed-
nak z powodu małej ilości danych oraz braku ciągłości tych danych z pozostałymi miesiąca-
mi, nie podjęto się próby analizy tego stanu rzeczy. Szereg ten został pominięty we wszyst-
kich analizach i traktowany jest jako dodatkowe źródło wiedzy na temat procesu zużycia wo-
dy. Nie stanowi on ciągłości procesu, stąd pojawiły się trudności w użyciu go do budowy mo-
delu ARIMA, czyli multiplikatywnego, scałkowanego procesu autoregresji i średniej rucho-
mej (ang. Multiplicative autoregressive integrated moving average) [Box i Jenkins, 1976; 
Witkowska, 2002]. Natomiast nie było żadnych przeszkód w użyciu tych danych do prognozy 
przy zastosowaniu sztucznej sieci neuronowej. 

Z wykresów tych nie można odczytać żadnych informacji na temat wahań cyklicznych-
długoterminowych, ponieważ szereg ten zawiera za mało danych. Są to tylko trzy miesiące, 
które następują bezpośrednio po sobie. Stawia to problem analizy przebiegu całego procesu w 
sytuacji, gdzie jesteśmy niedoinformowani o przebiegu zużycia wody w pozostałych miesią-
cach w roku.  
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Rysunek 10. Godzinowy rozbiór wody wodociągowej w mieście Kraków w maju 2007r. 

 
Rysunek 11. Godzinowy rozbiór wody wodociągowej w mieście Kraków w czerwcu 2007r . 
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Rysunek 12. Godzinowy rozbiór wody wodociągowej w mieście Kraków w lipcu 2007r. 

 
Rysunek 13. Godzinowy rozbiór wody wodociągowej w mieście Kraków w dniach 5 – 13 lutego 2007r.  

7.2.  Statystyczne procedury modelowania i prognozowania 
szeregu czasowego 

W literaturze fachowej przedmiotu i zastosowań praktycznych, spotyka się wiele klas 
modeli wykorzystywanych do opisu i prognozowania. Spośród przypadków prognozowania 
zużycia wody wodociągowej, zarówno krótkotrwałego, długotrwałego i operacyjnego, które 
zostały opisane w rozdziale 5.2., najczęściej spotykanymi tradycyjnymi modelami są: 
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• Modele autoregresji AR(p) 
• Modele średniej ruchomej MA(q) 

• Modele ARMA(p,q) 
• Modele ARIMA(p,d,q)(P,D,Q) 
• Modele wygładzania wykładniczego 

• Modele Holta 
• Modele Wintersa 

• Modele regresji 

Teoretyczne podstawy budowy i działania tych modeli, są opisane w wielu publikacjach, 
m.in. [Box i Jenkins, 1976; Gajda, 2001; Brockwell, 2002; Witkowska, 2002; Witkowska, 
2005]. W dalszej części tekstu, zostaną skrótowo omówione podstawy teoretyczne budowy 
statystycznego modelu predykcyjnego, który spośród konwencjonalnych metod, jest najczę-
ściej wykorzystywany do prognozy zapotrzebowania na wodę. Scałkowany model autoregre-
sji i średniej ruchomej - ARIMA (ang. autoregresive integrated moving average) został wy-
korzystany w niniejszej pracy jedynie do celów sprawdzających, jako model weryfikujący 
trafność prognozy i jednocześnie jakość modelu predykcyjnego opartego o SSN. Stąd, teore-
tyczne podstawy jego budowy zostały przedstawione zwięźle. Szczegółowe informacje są 
zawarte w licznych publikacjach ekonometrycznych i finansowych, a zwłaszcza w [Box i Jen-
kins, 1976; Gajda, 2001; Brockwell, 2002; Witkowska, 2002; Witkowska, 2005].  

ARIMA(p,d,q) jest modelem opisującym niestacjonarne szeregi czasowe i powstałym na 
bazie modelu ARMA, stąd istnieje konieczność sprowadzenia szeregu do formy stacjonarnej. 
Odbywa się to poprzez różnicowanie. ARIMA to metoda rozwinięta przez [Box i Jenkins, 
1976], a jego postać analityczna jest skomplikowana, przedstawiona w równaniu 49.  

���� = � + @����� � + @Z���� Z +⋯+ @V���� V + m� − ��U� � −⋯− ��U� � 

(Równanie 49) 

gdzie: 
notacja (p,d,q) – rzędy operatorów niesezonowych:  

p – regresji 
d – różnicowania ( ) )(... )1(1 dtdttt

d yyyy −−−− −−−−=∇  

q – średniej ruchomej 

Należy zwrócić uwagę, że w równaniu nr 49, łatwo dostrzegalne są człony modeli AR(p) 
(ang. autoregresive model) oraz MA(q) (ang. moving average). W przypadku braku różnico-
wania, czyli d = 0, ARIMA przekształca się w model ARMA dla opisu szeregów stacjonar-
nych. Wymienione modele opisywane są następującymi formułami: 

Model AR(p) tptpttt yyyy εγγγ ++++= −−−
~...~~~

2211      (Równanie 50) 

gdzie: 

ptttt yyyy −−− ,...,,, 21  – szereg czasowy obserwowanego procesu zużycia wody ze średnią µ, 

ptttt yyyy −−−
~,...,~,~,~

21  – szereg odchyleń od wartości średniej µ, µ−= tt yy~  



Politechnika Krakowska WIŚ                                                 Rozprawa doktorska, mgr inż. Krzysztof Muszyński 

Metoda sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bieżącym zapotrzebowania na wodę w Krakowie   65 

t – zdyskretyzowany czas, obejmujący przedziały czasowe (doba, godzina) 
p – ilość miejsc zerowych wielomianu – operator autoregresji 
γp – parametry modelu autoregresji AR(p) 

Model MA(q) qtqtttty −−− −−−−= εθεθεθε ...~
2211      

(Równanie 51) 

gdzie: 
q – ilość miejsc zerowych wielomianu – rząd średniej ruchomej 
θq – parametry modelu średniej ruchomej MA(q) 
εt – szereg reszt modelu 

W skutek obliczenia d-krotnej różnicy szeregu yt, osiągamy stacjonarność procesu. Mode-
lowanie i prognozowanie z wykorzystaniem modeli klasy ARIMA wykonywane jest w czte-
rech kolejnych etapach: identyfikacja (specyfikacja), estymacja, weryfikacja oraz prognozo-
wanie. Cały proces polega na przekształceniu czasowego niestacjonarnego szeregu w szereg 
stacjonarny przez operację różnicowania. Operacja różnicowania polega na d-krotnym zastę-
powaniu szeregu yt, szeregiem różnic wyrazów sąsiednich. Przy każdej takiej operacji długość 
szeregu zmniejsza się o jeden. Wartości szeregu dla pierwszych 4 najczęściej spotykanych 
wartości operatorów różnicowych przy początkowym szeregu: yt, yt-1, yt-2,: 

d = 0: ∇0yt daje szereg: yt 

d = 1: ∇1yt daje szereg: yt - yt-1 

d = 2: ∇2yt daje szereg: yt - 2yt-1 + yt-2 

d = 3: ∇3yt daje szereg: yt - 3yt-1 + 3yt-2 - yt-3 

Do opisania szeregu czasowego procesu godzinowego zapotrzebowania na wodę, gdzie 
występuje pewna sezonowość dobowa, nie wystarczy niesezonowy model ARIMA. Wyko-
rzystywany jest sezonowy model ARIMA, często określany jako SARIMA (p,d,q)x(P,D,Q)s. 
Jego składnia jest bardziej skomplikowana, ponieważ składa się z dwóch części: niesezono-
wej z parametrami (p,d,q) oraz sezonowej (P,D,Q), a także ze współczynnikiem długości cy-
klu s.  

Niestacjonarność szeregu czasowego zużycia wody okazuje się być powtarzalna, z tego 
powodu pewne wahania będą podobne, tak więc należy obliczyć różnice D-krotne, które obli-
czane są w przypadku szeregów sezonowych. 

Na podstawie wiedzy o charakterze procesu zużycia wody, oznaczając jako yt wielkość 
godzinowego rozbioru wody, wielkość tę można powiązać z tą samą godziną w dobach po-
przednich z innych miesięcy, oznaczane jako yt-s. Ponadto, trzeba rozpatrzyć, że yt jest zależne 
również od wielkości tej zmiennej w bieżącej i poprzednich dobach, oznaczane jako yt-1, yt-2 
[Witkowska, 2005]. Dla takiego przypadku wprowadzono ogólny model multiplikatywny 
SARIMA: 

@V��@��I����Ic�� = �������I�m�      (Równanie 52) 

gdzie: 
s = 24 - dane godzinowe, 
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B – operator opóźnienia (przesunięcia), określony jako: I��� = ��� I, 
εt – szereg reszt modelu, 
p, q, P, Q – rzędy operatorów odpowiednio: @V��, ���I�, @���, ���I�, 
�� = �1 − ���1 − �c�� = ���Ic��      (Równanie 53) 

Kolejnym krokiem jest oszacowanie rzędów operatorów dla procesu autoregresji i średniej 
ruchomej. Jeżeli proces wykazuje właściwości procesu AR(p), to funkcja autokorelacji ACF 
(ang. Autocorrelation Function) maleje łagodnie, natomiast funkcja cząstkowej autokorelacji 
PACF (ang. Partial Autocorrelation Function) urywa się po opóźnieniu p. W przeciwnym 
wypadku proces wykazuje właściwości procesu MA(q). Dla procesu mieszanego ARMA(p,q) 
funkcja ACF i PACF po pierwszych (p-q) opóźnieniach staje się zanikającą kombinacją funk-
cji wykładniczych i sinusoid tłumionych i szybko zanika. Rząd różnicy d określany jest na 
podstawie funkcji autokorelacji szeregu yt i w przypadku, gdy kolejne różnice d estymowanej 
funkcji autokorelacji zanikają, to szereg staje się stacjonarny. Kolejno następują etapy esty-
macji – przy użyciu metody największej wiarygodności (metody najmniejszych kwadratów) 
oraz weryfikacji, czyli sprawdzania statystycznej istotności wszystkich parametrów [Witkow-
ska, 2005]. 

7.3.  Sieci neuronowe – nowoczesne narz ądzie słu żące do 
prognozowania 

7.3.1. Neurocomputing - podstawy budowy sieci neuronowych 

Neurocomputing, czyli obliczenia neuronowe, to interdyscyplinarna dziedzina nauki, łą-
cząca w sobie szereg dziedzin naukowych. Podstawy neurocomputingu oparte są na obserwa-
cjach i odkryciach, dokonanych przez psychologów i biologów, podstaw przetwarzania in-
formacji w złożonych, żywych strukturach. [Tadeusiewicz, 1993] 

Sztuczna sieć neuronowa to matematyczny model biologicznej sieci neuronowej, który jest 
wykorzystywany w postaci programu komputerowego lub specjalnie zaprojektowanego ukła-
du scalonego naśladującego zdolność ludzkiego mózgu do klasyfikacji wzorców, sporządza-
nia prognoz lub podejmowania decyzji na bazie przeszłych doświadczeń. [Baczyński, 2006; 
Kiełtyka, 2000; Masters, 1993; Tadeusiewicz, 2001] Mózg odbiera i przetwarza bodźce ner-
wowe otrzymane ze zmysłów, podobnie jak SSN, z tą różnicą, że w przypadku SSN są to zdi-
gitalizowane zbiory danych w postaci wektorów określających konkretne porcje informacji. 
[Muszyński, Knapik, 2007] 

Biologiczne neurony połączone są między sobą złączami akson-dendryt, zwanymi synap-
sami i przez które przekazywane są złożone sygnały elektrochemiczne do innych neuronów. 
Proces ten powoduje, że sygnały za pośrednictwem kolejnych synaps docierają do następnych 
neuronów, które pod jego wpływem mogą zostać postawione w stan zapłonu. [Duch, 2000] W 
ten sposób wyróżniamy dwa stany każdego neuronu: stan spoczynku oraz stan wzbudzenia, w 
którym następuje wysyłanie potencjałów czynnościowych, co świadczy, że neuron ma cha-
rakter dwustanowy i zdecydowanie ułatwia stworzenie jego matematycznego modelu. [Kosiń-
ski, 2002] 

SSN są bardzo wyrafinowaną techniką modelowania, która wykorzystywana jest w wielu 
praktycznych zastosowaniach, jako uniwersalny układ aproksymacyjny odwzorowujący wie-
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lowymiarowe zbiory danych. Sztuczne neurony (ang. nodes lub neurons) - matematyczne 
odpowiedniki biologicznych komórek neuronowych, posiadają połączenia przesyłające in-
formacje do przodu sieci (od warstwy wejściowej poprzez warstwy ukryte do wyjściowej) lub 
również w odwrotnej kolejności (sieci rekurencyjne). [Korbicz, 1994] Cechą charakterystycz-
ną, oprócz dużej ilości połączeń między neuronami, jest zależność dynamiczna pojawiająca 
się na każdym etapie uczenia. Zmiany wewnątrz neuronu są przenoszone na pozostałe neuro-
ny. [Osowski, 1996]  

Istotą inteligencji jest zapamiętywanie i na tej bazie uczenie się oraz późniejsze wykorzy-
stanie tej wiedzy w celach przewidywania. Proces uczenia odbywa się w ten sposób, że połą-
czenia synaptyczne wewnątrz właściwej części kory (odpowiedzialnej za konkretną czynność) 
lub pomiędzy kilkoma częściami kory są wzmacniane w kolejnych doświadczeniach, tzw. 
iteracjach. Wykorzystywanie nabytej wiedzy poprzez uczenie się, wymaga jej przechowywa-
nia w pamięci, co wymusza realizację wielu procesów przetwarzania w tej samej jednostce 
czasu. Tak, więc sieć neuronowa to struktura składając się z prostych jednostek realizujących 
przetwarzanie masywnie równoległe. [Haykin, 2005] 

 
Rysunek 14. Schematyczny rysunek neuronu biologicznego [Kosiński, 2002] 

Niezaprzeczalną zaletą przetwarzania równoległego jest szybkość i niezawodność takich 
układów. [Korbicz, 1994] Charakteryzuje się jednoczesnym przetwarzaniem danych przez 
większą liczbę elementów, w przeciwieństwie do obliczania szeregowego, gdzie istnieje wy-
łącznie jeden lub kilka elementów przeliczających, co stwarza często problematyczne tzw. 
kolejkowanie danych wejściowych. Duża gęstość połączeń międzyneuronalnych oraz nie-
skomplikowanie operacji przeprowadzanych przez pojedyncze neurony powoduje, że błędy w 
obliczeniach poszczególnych neuronów są bardzo mało znaczące lub nie mające żadnego 
wpływu na wynik końcowy. W przypadku przetwarzania sekwencyjnego – szeregowego, błąd 
w bardzo skomplikowanych operacjach i obliczeniach przeprowadzonych przez jeden lub 
najwyżej kilka procesorów, powoduje całkowite zafałszowanie wyników.  
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SSN o nieskomplikowanej budowie, potrafią aproksymować i ekstrapolować większość 
złożonych funkcji nieliniowych oraz prognozować lub kategoryzować wzorce. Niezwykle 
ważnym zastosowaniem jest wykorzystanie do problemów optymalizacyjnych. Najważniejsze 
cechy, które czynią je zdolne do zastosowania na dyspozytorniach ZUW, jako narzędzia bie-
żącej prognozy zapotrzebowania na wodę to równoległe przetwarzanie danych, odporność na 
błędy i uszkodzenia, zdolność do uczenia się i uogólniania wiedzy, adaptacja do otoczenia 
oraz rekursywizm. [Muszyński, Knapik, 2007] 

7.3.2. Implementacja biologicznej sieci neuronowej do zastosowa ń pre-
dykcyjnych 

SSN to matematyczny model biologicznej sieci neuronowej, który przetwarza zdigitalizo-
wane zbiory danych w postaci wektorów określających konkretne informacje. Współcześnie 
w dobie elektroniki, symulację pracy modelu SSN można stworzyć na dowolnym kompute-
rze. Jednak niezbędne do tego celu są: specjalistyczne oprogramowanie lub umiejętności pro-
gramistyczne oraz wiedza teoretyczna z dziedziny przetwarzania neuronowego. Na rynku 
istnieje bardzo dużo różnego typu oprogramowania, które w różny sposób i z różnym skut-
kiem symulują działanie SSN. Do najbardziej rozpowszechnionych symulatorów komercyj-
nych należą m.in.: Easy NN plus, NeuroDimension, pakiet ROOT, MemBrain, pakiet 
STATISTICA, NeuroXL Package dla arkusza kalkulacyjnego Excel i inne. Z darmowego 
oprogramowania to: Pythia, NuClass7, Sciengy RPF, Sharky Neural Network. Istnieje rów-
nież realna możliwość zaprogramowania SSN od podstaw i do tego celu niezbędne są zaa-
wansowane umiejętności informatyczne oraz posiadanie środowiska programowania Micro-
soft Visual Studio dla języka C#, Borland Builder dla języka C++ lub środowiska do specjali-
stycznych obliczeń matematycznych i statystycznych R GNU oraz MATLAB (Matrix Labo-
ratory).. Ostatni z wymienionych, czyli pakiet MATLAB z przeznaczeniem do prowadzenia 
własnych symulacji, jest w pewnym sensie standardem w świecie naukowym i inżynierskim, 
tak więc w niniejszej pracy SSN zbudowano w oparciu o biblioteki tego środowiska. Z tego 
powodu w rozdziale tym przedstawiono implementację SSN w środowisku MATLAB. Jest to 
uniwersalne środowisko obliczeniowe na bazie macierzy o elementach rzeczywistych i zespo-
lonych, a wszystkie operacje są operacjami na macierzach i wektorach [Rojek, 2000] 

Aby SSN była użyteczna, łatwa w budowie i nauczaniu oraz aby efekty jej pracy były wy-
mierne, zdefiniowano sztuczny neuron:  

1. Neuron otrzymuje pewną określoną liczbę sygnałów wejściowych, które pochodzą al-
bo z zewnątrz (informacje pierwotne zawarte w wektorach przygotowane do prowa-
dzonych obliczeń), albo sygnały pośrednie (pochodzące z wyjść innych neuronów 
wchodzących w skład sieci). 

2. Każda wartość wprowadzana jest do neuronu przez połączenie o pewnej sile, czyli 
wadze, które odpowiadają efektywności synapsy w neuronie biologicznym. 

3. Każdy neuron posiada pojedynczą wartość progową, czyli bias, który określa siłę jego 
pobudzenia, by doszło do zapłonu. 

4. Pobudzenie neuronu powstaje w ten sposób, że każdy neuron zlicza w sumatorze wa-
żoną sumę wejść, czyli mnoży każdą wartość sygnału przez odpowiedni współczynnik 
wagowy, następnie sumę wszystkich iloczynów koryguje o wartość biasu. Określana 
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w ten sposób wartość odpowiada biologicznemu pojęciu wypadkowego (sumaryczne-
go) potencjału postsynaptycznego neuronu. 

5. Ostateczny sygnał wyjściowy neuronu powstaje poprzez przekształcenie potencjału 
postsynaptycznego przez ustaloną funkcję aktywacji neuronu. 

Z powyższego zestawienia należy wysnuć wniosek, że sztuczny neuron jest bardzo uprosz-
czonym odpowiednikiem neuronu biologicznego. Schematycznie sztuczny neuron wygląda 
jak pokazano na poniższym rysunku nr 15. 

 
Rysunek 15. Model struktury sztucznego neuronu [Matlab Toolbox, 2008] 

Interpretacja powyższego schematu sprowadza się do objaśnienia kolejnych symboli: 
pi – sygnały wejściowe docierające do neuronu, i = 1, …, R 
wi – wagi wyrażające stopień ważności każdej docierającej informacji, i = 1, …, R 
b – bias neuronu 
n - sumator przedstawiający się, jako � = ∑ �(�(�(W� + � 
a – jeden sygnał wyjściowy zapisywany, jako H = ���� 

Każda synapsa może zmieniać swój znak podczas procesu uczenia, w zależności od znaku 
przyporządkowanej wagi dodatni - pobudzający lub ujemny - hamujący. Rzeczywiście w mó-
zgu wyróżnione są osobne synapsy hamujące, a nawet osobne neurony hamujące. Kolejną 
podstawową różnicą jest wartość progowa - bias, dzięki której można korygować w górę lub 
w dół ważoną sumę wejść. Otrzymana w ten sposób wartość sygnału n, zostaje poddana ko-
lejnemu zabiegowi obliczenia końcowego pobudzenia przy pomocy funkcji aktywacji f. Ist-
nieje bardzo wiele rodzajów funkcji aktywującej neuron, która może przybrać różne postaci. 
Spośród 13 dostępnych funkcji w MATLAB, do potrzeb symulacji wykorzystano prostą 
funkcje liniową - tożsamościową f(n) = n,  
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w kodzie MATLAB a = purelin(n)  

 

oraz funkcję sigmoidalną - tangens hiperboliczny ���� = 	 ����0J� ���	� 0J�����0J�	���	� 0J�, inaczej sigmoi-

dalna bipolarna, której wartości zawierają się w przedziale [-1, 1] 
w kodzie MATLAB a = tansig(n) = 2/(1+exp(-2*n))-1 

 

Wynik obliczenia skorygowanej o bias, sumy ważonych wejść, jest wartością wyjściową 
neuronu, inaczej jego odpowiedzią, która jest przekazywana na wejścia do następnych neuro-
nów lub jest ostateczną odpowiedzią sieci na zadany problem.  

Matematyczny zapis powyżej opisanego pojedynczego neuronu w środowisku MATLAB 
został jeszcze bardziej uproszczony i sprowadzony do wektorów i macierzy.  

 
Rysunek 16. Model sztucznego neuronu oparty na zapisie macierzowym [MatLab Toolbox, 2008] 

W ławy sposób można odczytać powyższy rysunek, mianowicie sygnały wejściowe są 
przedstawione w postaci wektora p o 1 kolumnie i R wierszach p=[Rx1] i mnożone przez 
wektor wag w, który posiada 1 wiersz i R kolumn w=[1xR] oraz do tej wartości dodawany 
jest bias jako wartość skalarna b=[1x1]. Mnożenie oraz sumowanie powoduje otrzymanie 
wielkości skalarnej n, która w ostateczności jest argumentem funkcji aktywacji f. Otrzymany 
wynik a jest wyjściem i przesyłany jest do następnych neuronów.  
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Powyższy zapis wydaje się bardzo dużym ułatwieniem w przypadku pracy nad całą siecią 
neuronową, która składa się często z bardzo dużej ilości neuronów. Pokazano to na kolejnym 
rysunku nr 17. 

 
Rysunek 17. Model nieskomplikowanej 3 warstwowej sztucznej sieci neuronowej [MatLab Toolbox, 2008] 

Skomplikowanie oznaczenia sieci o zaledwie 9 neuronach, jak widać na powyższym ry-
sunku, jest dość problematyczne, ponieważ pojawia się bardzo wiele współczynników i in-
deksów, gdzie bardzo łatwo o popełnienie błędu. 

Mnogość wszystkich obliczeń i przekształceń bardzo przyjaźnie można wykonać w środo-
wisku MATLAB za pomocą prostych działań na macierzach. Symbolika i oznaczenie powyż-
szej, wbrew rzeczywistości, nieskomplikowanej sieci wyglądać będzie tak jak przedstawia 
kolejny rysunek nr 18. 

 
Rysunek 18. Model nieskomplikowanej 3 warstwowej sztucznej sieci neuronowej, oparty na zapisie macierzo-
wym [MatLab Toolbox, 2008] 

Schemat pokazany powyżej zapewnia bardzo łatwą i nieskomplikowaną notację dowolnie 
rozbudowanej SSN. Przejrzyście widać drogę przepływu sygnału, od wejścia pi poprzez wa-
żenie wszystkich wartości wektora p z wektorem wag wij i korygowanie o wartość biasu bi w 
pierwszej warstwie S1. Warstwa druga ukryta S2, przeprowadza te same operacje jak warstwa 
S1, jednak wektorem wejściowym jest wynik z obliczeń warstwy wcześniejszej a1. Wynik 
obliczeń a3 w warstwie ostatniej S3 jest ostateczną odpowiedzią sieci na zadany jej do rozwią-
zania problem. Matematycznie, używając notacji ze środowiska MATLAB przebieg ten zapi-
sujemy: 
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H� =	���C��,Z ∙ HZ� + ��,         (Równanie 54) 

gdzie: 

	HZ =	�Z�C�Z,� ∙ H�� + �Z 
H� =	���C��,� ∙ �� + �� 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na rolę, jaką pełni wektor p oraz skalar a3. Wejścia, 
czyli informacje zawarte w wektorze p, odpowiadają nerwom sensorycznym, które przekazują 
informacje bezpośrednio od receptorów – zmysłów. Wyjście sieci, czyli produkt jej wyliczeń 
jest odpowiednikiem nerwów motorycznych, przekazujących instrukcje bezpośrednio do mię-
śni. Skalar a3 jest odpowiedzią całego układu na zadany problem i należy go poprawnie zin-
terpretować. Kolejnym uproszczeniem w budowie SSN jest ich struktura posegregowana w 
tzw. warstwy.  

SSN potrafią odwzorowywać pewne zależności zmiennej prognozowanej ze zmiennymi 
objaśniającymi i na tej bazie, trafnie prognozować, co prowadzi do tego, że potrzebne są wy-
rafinowane techniki uczenia sieci oraz weryfikacji nabytej wiedzy. Do tego celu służy szereg 
metod, spośród których najłatwiejszą, najbardziej znaną metodą do zadań inżynierskich jest 
proces nauczania z nauczycielem (ang. supervised learning), polegający na skojarzeniu par 
struktur wejściowych i wyjściowych. Do celów predykcyjnych jest to algorytm wstecznej 
propagacji błędu (ang. backpropagation algorithm). [Duch, 2000]  

Ogólnie rzecz biorąc, nauczanie sieci to dość skomplikowany proces dostosowywania 
wszystkich wag na wszystkich połączeniach międzyneuronalnych w sieci. [Muszyński, Kna-
pik, 2007] Proces ten odbywa się iteracyjnie, gdzie w każdym kroku aktualizowane są wagi 
wij, poprzez propagowanie błędów uczenia sieci powstałych na jej wyjściu, tzn. od wyjścia 
sieci do wejścia. Jest to algorytm oparty na minimalizacji sumy kwadratów błędów uczenia z 
wykorzystywaniem optymalizacyjnej metody największego spadku dla wszystkich danych 
uczących. Błąd powstały na wyjściu sieci jest generowany poprzez porównanie wyjścia sieci 
a3 do wzorca p prezentowanego przez nauczyciela. W uczeniu tego typu zakłada się, że są 
znane żądane wartości sygnałów neuronów wyjściowych pi (i = 1,2, ..., m), przy czym m 
oznacza liczbę neuronów wyjściowych, a dobór wag sieci musi zapewnić dopasowanie sygna-
łów wyjściowych ai do wartości żądanych pi. 

Uczenie odbywa się przez minimalizację odpowiednio zdefiniowanej funkcji celu E(w), 
przy czym wektor w reprezentuje wagi sieci poddawane optymalizacji. Oznaczając przez p 
wektor wartości żądanych sieci, p = [p1, p2, ..., pm] T, definicja funkcji celu ma postać sumy 
błędów średniokwadratowych wszystkich par uczących (p(j), a(j)) dla j = 1,2, ...,R. Poniższy 
wzór przedstawia zapis sumy błędów średniokwadratowych wszystkich prezentacji par wzor-
ców, która często nazywana jest funkcją energetyczną i oznaczana MSE (ang. mean square 
error). 

`��(,�� = �
Z∑ ∑ �H(��� − �(����Z�(W���W� ,       (Równanie 55) 

przy czym ai =f(ui), reprezentuje ciągłą funkcję aktywacji. Ciągłość funkcji aktywacji sprzyja 
minimalizacji funkcji celu przy użyciu gradientu funkcji celu, co zapisujemy następująco: 
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�` = � �*�
i ,
�*
�
K , … ,

�*
�
x�,         (Równanie 56) 

W każdej iteracji procesu uczenia wyznacza się kierunek minimalizacji tej funkcji, zapi-
sywany, jako M(w(k)), gdzie k oznacza kolejny krok uczenia (epoka). Adaptacja wag następu-
je bezpośrednio po podaniu każdej pary uczącej (sposób przyrostowy – ang. incremental mo-
de) lub po podaniu całego zestawu uczącego (sposób grupowy – ang. batch mode) i można ją 
zapisać ogólnym równaniem gradientowego algorytmu uczenia neuronu: 

��q + 1� = ��q� + Y∆�,         (Równanie 57) 

gdzie: 
w(k+1) – zmodyfikowana wartość wagi w epoce k+1 
w(k) – poprzednia wartość wagi w epoce k 
∆w – wartość zmiany wagi, w postaci ciągłej, jako - )(wE∇  

η –parametr uczenia przyjmowany z zakresu [0, 1]. 

Wartość M(w) jest najczęściej spotykanym narzędziem wyboru kierunku minimalizacji 
funkcji celu, jest zgodny z kierunkiem ujemnego gradientu i nazywany algorytmem najwięk-
szego spadku. [Osowski, 1996] Określenie wektora gradientu jest kluczowe w procesie korek-
cji wag.  

Przy pomocy powyższej metody, wyliczane jest minimum funkcji celu, jednak nie ma 
gwarancji, że zostanie znalezione minimum globalne. Często odnajdywane jest jedynie mini-
mum lokalne, które nie zapewnia dostatecznej optymalizacji wag na połączeniach neuronal-
nych, a fakt ten objawia się niedouczeniem SSN. W efekcie otrzymanego błędu średniokwa-
dratowego dla wszystkich elementów sieci na podstawie porównania wartości wyjściowych w 
kolejnych prezentacjach danych wejściowych do wzorców, uruchamia się algorytm wstecznej 
propagacji, który w każdym cyklu uczenia wykonuje następujące działania: 

1. Obliczanie pochodnych funkcji aktywacji w poszczególnych warstwach dla każdego 
połączenia neuronowego 

��)�+�i�-
��+�i�

, ��)�+
�K�-

��+�K�
, ⋯ , ��)�+

���-
��+���

,       (Równanie 58) 

gdzie ���(���� – funkcja aktywacji dla i – tego neuronu w m – tej warstwie 

2. Utworzenie sieci propagacji wstecznej przez odwrócenie kierunków przepływu sy-
gnałów, zastąpienie funkcji aktywacji przez ich pochodne, a także podanie do byłego 
wyjścia (obecnie wejścia) sieci wymuszenia w postaci odpowiedniej różnicy między 
wartością aktualną i żądaną. Dla tak utworzonej sieci zostają obliczone wartości od-
powiednich różnic wstecznych. 

3. Powtórzenie procesu dla wszystkich wzorców uczących, kontynuując go do chwili 
spełnienia warunku zatrzymania algorytmu. Działanie algorytmu kończy się w mo-
mencie, gdy norma gradientu spadnie poniżej pewnej wartości ε założonej z góry i 
określającej dokładność procesu uczenia. 
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W środowisku MATLAB, podstawowy algorytm treningu sieci, stosowany jest przy uży-
ciu funkcji: train, która jest typową symulacją grupową (ang. batch mode), gdzie uaktual-
nienie wag następuje po jednorazowym zaprezentowaniu sieci wszystkich wzorców uczących. 
Jest to dość rzadko stosowana metoda, która nie przynosi wymiernych korzyści i nie znajduje 
zastosowania do celów predykcyjnych.  

Rozwinięciem tej metody jest funkcja trainb - batch training with weight and bias lear-
ning rules, czyli metoda treningu oparta na wstecznej propagacji błędu z adaptacją wag i 
biasów.  

Trening sieci zatrzymuje się w przypadku gdy zostanie osiągnięte, któreś z następujących 
założeń: została przekroczona ilość epok; osiągnięto wartość minimalną błędu; przekroczono 
limit czasu; przekroczono max ilość następujących po sobie niepowodzeń podczas walidacji. 

Oprócz wyżej wymienionego, najpowszechniejszego algorytmu wstecznej propagacji błę-
du, który występuje współcześnie w dziesiątkach różnych wariantów i modyfikacji, istnieją 
algorytmy gradientowej optymalizacji. Metoda ta w środowisku MATLAB opisana jest funk-
cją traingd – algorytm największego spadku (gradient descent backpropagation). Ulep-

szonymi odmianami tego algorytmu, są funkcje traingda – metoda największego spadku 
z adaptacyjnym doborem współczynnika prędkości uczenia (gradient descent with adaptive 
learning rate backpropagation) oraz traingdm. – metoda największego spadku z członem 
momentum (gradient descent with momentum backpropagation). Najdoskonalszym, a zara-
zem najbardziej skomplikowanym algorytmem jest traingdx – metoda największego spad-
ku z członem momentum i adaptacyjnym doborem współczynnika prędkości uczenia (gra-
dient descent with momentum and adaptive learning rate backpropagation). 

Algorytmy te, po zaprezentowaniu z osobna każdej pary wektora wejściowego danych 
uczących oraz przypisanego im wzorca wyjściowego - metoda przyrostowa (ang. incremental 
mode), aktualizują wagi pomiędzy połączeniami wszystkich neuronów w każdej warstwie 
oraz biasów, aż do momentu prezentacji wszystkich dostępnych wektorów walidujących.  

Bardzo ciekawą realizacją metody optymalizacji, jest zastosowanie regularyzacyjnej meto-
dy Levenberg’a-Marquardt’a, która wydaje się jedną z szybszych i dokładniejszych metod 
uczenia sieci. Algorytm ten łączy zbieżność algorytmu Gaussa – Newtona, gdy wartość znaj-
duje się blisko minimum globalnego, z metodą najszybszego spadku, która w szybki sposób 
zmniejsza błąd, gdy rozwiązanie znajduje się w większej odległości. W MATLAB metodę tą 
oznaczono poprzez funkcję trainlm, która wywoływana jest przez składnię: 

[net,TR] = trainlm(net,TR,trainV,valV,testV) 

W powyższym przepisie wykorzystane są, następujące argumenty: 

1) net  sieć 

2) TR  wynik treningu (epoch – ilość przeprowadzonych kroków uczenia i 

perf – średni błąd kwadratowy)  

3) trainV macierz wektorów uczących 

4) valV  macierz wektorów walidujących 

5) testV macierz wektorów testujących 
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Przy metodzie tej, przyjęto następującą funkcję celu, która odpowiada jednemu wzorcowi 
uczącemu: 

`��� = �
Z∑ [�(���]Z6(W�          (Równanie 59) 

gdzie, ei = [y i - di], a di to wartości żądane pokazane sieci podczas uczenia, natomiast yi od-
powiednie wyjścia sieci. Dokładną wartość Hessianu: 

H(w) = 
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(Równanie 60)

 

czyli macierzy drugich pochodnych cząstkowych funkcji E w punkcie wk, zastąpiono jego 
wartością aproksymowaną G(w), określaną na podstawie informacji zawartych w gradiencie z 
uwzględnieniem czynnika regularyzującego. Kierunek, który zapewnia minimum określonej 
funkcji celu, zostaje zapisany: 

�  = − ¡�
v�
8�
v�           (Równanie 61) 

przy czym, F�� � = [¢�� �]1��� � jest to wektor gradientu,  

g(w) = 
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natomiast aproksymowana macierz Hessianu w k-tym kroku, oznaczona jest jako £�� � =
[¢�� �]1¢�� � + ¤ ¥. Dla obu wielkości przyjęto następujące oznaczenia [Osowski, 1996]: 

Jakobian, czyli macierz pierwszych pochodnych cząstkowych po wszystkich wagach w 
sieci błędu każdej próbki w poszczególnych neuronach ostatniej warstwy: 

J(w)= 
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        (Równanie 63) 

Wektor błędu poszczególnych próbek na każdym neuronie w ostatniej warstwie:  

e(w)= 
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vk1 – parametr Levenberg’a-Marquardt’a, to wielkość skalarna zmieniana podczas trwania 
procesu, inaczej czynnik regularyzacyjny. Na początku procesu uczenia, czynnik ten jest dużą 
wartością, więc G(wk) = vk1, a poszukiwanie kierunku pk odbywa się zgodnie z metodą naj-
większego spadku, która polega na liniowym przybliżeniu funkcji celu E(wk) w szereg Taylo-
ra, w najbliższym sąsiedztwie znanego rozwiązania w=[w 1,w2,…,wn]

T na kierunku p z do-
kładnością błędu O(h2): 

`��  + � � = 	`�� � + [F�� �]1�  +n�ℎZ�,      (Równanie 65) 

skąd otrzymano wektor kierunkowy pk = -g(wk), który spełnia zależność E(wk+1) < E(wk).  

Ostateczny przepis na zmianę wag, podczas procedury uczenia metodą LM, odbywa się 
zgodnie ze wzorem:  

� 	� = �  − Y £�� � ��`,        (Równanie 66) 

gdzie ηk, jest współczynnikiem uczenia, który wyznacza się najczęściej empirycznie do każ-
dego problemu osobno.  

Wektor parametrów trainlm, posiada następujące elementy [Matlab Toolbox, 2008]: 

net.trainParam.epochs – max liczba epok uczenia, domyślnie 100 

net.trainParam.goal – określona wartość błędu, domyślnie 0 

net.trainParam.max_fail – max ilość niepowodzeń podczas walidacji, domyślnie 5 

net.trainParam.mem_reduc – czynnik optymalizujący działanie pamięć/szybkość 
algorytmu, domyślnie 1 
net.trainParam.min_grad – minimalny gradient błędu sieci, domyślnie 1e-10 

net.trainParam.mu – początkowa wartość współczynnika vk1, domyślnie 0,001 

net.trainParam.mu_dec – mnożnik służący do zmniejszania współ. vk1, domyśl-
nie 0,1 
net.trainParam.mu_inc – mnożnik służący do zwiększania współ. vk1, domyślnie 10 

net.trainParam.mu_max – max wartość współ. vk1, domyślnie 1e10 

net.trainParam.show – ilość epok wyrażająca częstotliwość aktualizacji obliczeń i 
wykresu błędu, domyślnie 25 
net.trainParam.showCommandLine – pokazuje wiersz poleceń, domyślnie false 

net.trainParam.showWindow – pokazuje wykresy i grafy, domyślnie true 

net.trainParam.time – max czas treningu, domyślnie nieskończony  
Podstawowa struktura działania algorytmu metody Levenberg’a-Marquardt’a przedstawio-

na jest poniżej w kolejnych krokach: 

1. Założenie początkowych wartości współczynnika vk1 – mu oraz wartości mnożników 

dla redukcji i wzrostu – mu_dec i mu_inc 
2. Uruchomienie procedury uczenia, czyli podanie wektorów uczących, obliczenie wyjścia 

sieci i błędu dla każdego wzorca ei = [y i(w) - di]  

3. Obliczenie błąd sieci, ̀ ��� = �
Z∑ [�(���]Z6(W�  
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4. Obliczenie Jakobianu dla wszystkich otrzymanych wag sieci 
5. Obliczenie wszystkich nowych wag sieci przy użyciu równania  

� 	� = �  − [§�
v�]¨©�
v�	
[§�
v�]¨§�
v�	ªv�              (Równanie 67) 

6. Dla nowych wag podanie wektorów uczących, obliczenie wyjścia sieci i błędu dla każ-
dego wzorca ei = [y i(w) - di]  

7. W przypadku gdy nowy błąd jest mniejszy niż obliczony wcześniej (krok 2) to wykona-
nie mu = mu*mu_dec – powrót do kroku 2 i następuje kolejna epoka uczenia 

8. Jeżeli błąd z punktu 6 jest większy niż obliczony wcześniej (krok 2) to następuje wyko-
nanie mu = mu*mu_inc – powrót do kroku 5 

9. Algorytm zatrzymuje się w przypadku gdy: 
• została przekroczona ilość epok  
• osiągnięto wartość minimalną błędu 

• przekroczono limit czasu 
• przekroczono max ilość następujących po sobie niepowodzeń podczas walidacji 

• wartość współczynnika mu osiągnęła założoną wartość maksymalną mu_max 

• wartość gradientu spadła poniżej wartości min_grad 

Uczenie SSN jest najtrudniejszym etapem przygotowania sieci do docelowego zastosowa-
nia. Polega na optymalizowaniu silnie nieliniowych układów składających się z ogromnej 
liczby skorelowanych zmiennych. Najważniejszym elementem przygotowania sieci do nau-
czenia, oprócz przygotowania odpowiednich wzorców uczących, jest wstępna inicjalizacja 
wszystkich wag. 

Powyżej zostały przedstawione, zdaniem autora, najważniejsze metody treningu sieci 
MLP, które posłużyły do przeprowadzenia badań. Dobór rodzaju treningu zwykle odbywa się 
na podstawie metody prób i błędów. W następnym rozdziale zostanie przedstawiony cały al-
gorytm budowy sieci neuronowej, który został użyty do przeprowadzenia symulacji prognozy 
godzinowego zapotrzebowania na wodę dla Krakowa. Opis i ewentualny dobór pozostałych 
funkcji, które będą się pojawiać w dalszej części tekstu pominięto, ze względów czysto prak-
tycznych – ilość funkcji jest tak duża, że opis ich wszystkich wykracza zdecydowanie poza 
ramy niniejszej pracy. Najlepszym źródłem wiedzy na temat funkcji oraz parametrów używa-
nych do budowy SSN, jest [Matlab Toolbox, 2008].  
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8. ANALIZA STATYSTYCZNA SZEREGÓW CZASOWYCH 
WYKORZYSTANYCH W PROGNOZIE 

W ramach ogólnego przeglądu posiadanych danych godzinowego zapotrzebowania na wo-
dę dla miasta Krakowa, przeprowadzono wstępną analizę statystyczną, której celem jest okre-
ślenie podstawowych parametrów tego szeregu czasowego. W kolejnym rozdziale przepro-
wadzono analizę posiadanych danych - egzogenicznych, które będą służyły do opisu zmiennej 
prognozowanej. Analiza statystyczna objęła szereg podstawowych badań szeregu czasowego, 
które została przeprowadzona zgodnie z literaturą [Krysicki, 1999; Witkowska, 2005], a na 
podstawie jej wyników wyciągnięto odpowiednie wnioski dotyczące charakteru tego zbioru 
danych oraz całego procesu zużycia wody w Krakowie. 

Szereg czasowy, który jest brany do rozważań w przedmiotowej pracy badawczej, pocho-
dzi od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie i pokrywa okres 
czasowy z maja, czerwca i lipca 2007r. Autor posiada również dane pomiarowe z 9 kolejnych 
dni od 5 do 13 lutego 2007r., jednak dane te są traktowane jako dodatkowe, które uczestniczą 
w procesie prognozy bieżącej, jednak z pewnymi ograniczeniami, co zostanie wykazane w 
odpowiednim miejscu w dalszej treści. Wielkość godzinowego zużycia wody, uzyskano po-
przez wyliczenie średniej arytmetycznej z czterech chwilowych pomiarów wykonanych co 15 
minut. Całkowite pomiary 15-minutowe dla całego miasta, pochodzą z zsumowania wielkości 
rozbioru w następujących lokalizacjach w Krakowie: 

1) Rurociągi tłoczne z ZUW Bielany do Skotnik w węźle tłocznym w pompowni głównej 
ZUW Bielany 

2) Rurociąg tłoczny z ZUW Bielany do Tyńca i Liszek na terenie zakładu 
3) Rurociąg tłoczny biegnący od ZUW Bielany ulicą Księcia Józefa do Bielan komora 

zasuw na terenie ZUW Bielany 
4) Rurociąg tłoczny w przepompowni w Mistrzejowicach na rurociągu stalowym o DN 

600 w budynku przepompowni 
5) Rurociąg produkcyjny φ 600 na Północ ZUW Rudawa 

6) Rurociąg produkcyjny φ 800 na Północ ZUW Rudawa 

7) Rurociąg wyjściowy z ZUW Bielany φ 100 na Las Wolski 

8) Rurociąg produkcyjny φ 650 z ZUW Bielany 

9) Rurociąg produkcyjny φ 800 z ZUW Bielany 
10) Przepływ chwilowy wody czystej po filtrach [Dłubnia] 
11) Przepływ chwilowy za Siercza Raba1 [Raba] 
12) Przepływ chwilowy za Sierczą Raba2 [Raba] 

Analizę posiadanych danych rozbioru wody, zaczęto od przeprowadzenia oceny wiarygod-
ności danych w poszczególnych miesiącach pod kątem wykluczenia wartości nietypowych, 
które często mają bardzo negatywny wpływ, na jakość modelu opisującego badany proces. 
Takie wyniki obserwacji należy wykluczyć lub zastąpić wartością uśrednioną, jednak nie zo-
stały odnalezione w przedmiotowym szeregu.  

Przeprowadzono analizę wszystkich kolejnych dni na wykresach tygodniowych. Przedsta-
wiają to kolejne wykresy na rysunkach 19 - 32. 
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Rysunek 19. Godzinowy rozbiór wody wodociągowej w mieście Kraków w kolejnych dniach maja 01.V – 06.V 
2007r 

 

 

Rysunek 20. Godzinowy rozbiór wody wodociągowej w mieście Kraków w kolejnych dniach maja 07.V – 13.V 
2007r. 

 

  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Z
u

ży
ci

e
 w

o
d

y
 [

m
3
/h

]

Godziny

Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Z
u

ży
ci

e
 w

o
d

y
 [

m
3
/h

]

Godziny

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek

Piątek Sobota Niedziela



Politechnika Krakowska WIŚ                                                 Rozprawa doktorska, mgr inż. Krzysztof Muszyński 

Metoda sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bieżącym zapotrzebowania na wodę w Krakowie   80 

 

Rysunek 21. Godzinowy rozbiór wody wodociągowej w mieście Kraków w kolejnych dniach maja 14.V – 20.V 
2007r. 

 

 

 

Rysunek 22. Godzinowy rozbiór wody wodociągowej w mieście Kraków w kolejnych dniach maja 21.V – 27.V 
2007r. 
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Rysunek 23. Godzinowy rozbiór wody wodociągowej w mieście Kraków w kolejnych dniach maja 28.V – 03.VI 
2007r. 

 

 

 

Rysunek 24. Godzinowy rozbiór wody wodociągowej w mieście Kraków w kolejnych dniach czerwca 04.VI – 
10.VI 2007r. 
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Rysunek 25. Godzinowy rozbiór wody wodociągowej w mieście Kraków w kolejnych dniach czerwca 11.VI – 
17.VI 2007r. 

 

 

 

Rysunek 26. Godzinowy rozbiór wody wodociągowej w mieście Kraków w kolejnych dniach czerwca 18.VI – 
24.VI 2007r. 
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Rysunek 27. Godzinowy rozbiór wody wodociągowej w mieście Kraków w kolejnych dniach czerwca 25.VI – 
01.VII 2007r. 

 

 

 

Rysunek 28. Godzinowy rozbiór wody wodociągowej w mieście Kraków w kolejnych dniach lipca 02.VII – 
08.VII 2007r. 
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Rysunek 29. Godzinowy rozbiór wody wodociągowej w mieście Kraków w kolejnych dniach lipca 09.VII – 
15.VII 2007r. 

 

 

 

Rysunek 30. Godzinowy rozbiór wody wodociągowej w mieście Kraków w kolejnych dniach lipca 16.VII – 
22.VII 2007r. 
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Rysunek 31. Godzinowy rozbiór wody wodociągowej w mieście Kraków w kolejnych dniach lipca 23.VII – 
29.VII 2007r. 

 
Rysunek 32. Godzinowy rozbiór wody wodociągowej w mieście Kraków w kolejnych dniach lutego 5. II – 13.II 
2007r. 
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czasie zapotrzebowanie gwałtownie spada osiągając wartość minimalną w nocy około godzi-
ny 3.  

Dla miasta Krakowa, na podstawie posiadanych danych z roku 2007, zmierzono następują-
ce dane charakterystyczne: Qhmin = 3397,25 m3/h – odnotowane 12 maja o godz. 3, Qhmax = 
9333,75 m3/h – odnotowane 14 maja o godz. 22, natomiast Qhśr = 6824,36 m3/h. Stąd obli-
czono współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 1,37. Trochę inaczej wyglądają 
cechy charakterystyczne dla miesiąca luty: Qhmax = 10769,33 m3/h – odnotowane 5 lutego o 
godz. 23, Qhmin = 2851,32 m3/h – odnotowane 9 lutego o godz. 4, natomiast Qhśr = 6583,81 
m3/h. Współczynnik nierównomierności godzinowej dla lutego wyniósł Nh = 1,64. Odmien-
ność procesu zapotrzebowania na wodę w lutym, gdzie wyraźnie minimum rozbioru wody 
jest dużo mniejsze, aniżeli w pozostałych rozpatrywanych miesiącach, spowodowana jest 
najprawdopodobniej niską temperaturą powietrza oraz długą nocą, a więc mniejszą aktywno-
ścią ludzi o tej porze. 

Cykl zużycia wody w Krakowie, podobnie jak w innych dużych miastach, uzależniony jest 
od przyzwyczajeń ludności oraz od rodzaju i czasu pracy zakładów produkcyjnych, usługo-
wych i przemysłowych. W Krakowie stale zamieszkuje ponad 1 mln ludności, na liczbę tę 
składają się następujące wielkości. Na podstawie [GUS, 2009], liczba mieszkańców zamel-
dowanych w Krakowie na pobyt stały to 756 583 mieszkańców, natomiast na podstawie prze-
prowadzonych badań [Sygnowski, 2007], Kraków odwiedziło 8 060 000 turystów. Licząc stąd 
średnią liczbę dzienną ludzi przybywających do miasta, tj. 22 082 oraz przyjmując, że dłu-
gość pobytu turysty wynosi co najmniej 3 dni oraz dodając ponad 212 tysięcy studentów i 
uczącej się młodzieży [GUS, 2010] (z czego 70% to młodzież spoza Krakowa) to otrzymuje-
my w okresie maj-lipiec 2007roku ponad 1mln ludności korzystającej z bieżącej wody wodo-
ciągowej. Jak wiadomo, dla dużych jednostek osadniczych, współczynnik nierównomierności 
godzinowej Nh jest bliższy jedności, co spowodowane jest nakładaniem się potrzeb ludności, 
usług i przemysłu podczas całej doby. [Gabryszewski, 1983] Dodatkowo, charakter turystycz-
ny Krakowa powoduje ujednolicenie zapotrzebowania na wodę podczas całej doby.  

Na zaprezentowanych wyżej wykresach, rozpoznawalne są cykle dobowe oraz dość słabo 
widoczne cykle tygodniowe. Ze względu na brak danych o rozbiorze wody w pozostałych 
miesiącach w 2007 roku, nie można wnioskować na temat istnienia cyklu miesięcznego i wa-
hań okresowych.  

Dane godzinowego zapotrzebowania na wodę dla miasta Krakowa, zostały zestawione z 
uśrednionymi godzinowymi pomiarami meteorologicznymi: temperatura powietrza, opad 
atmosferyczny, wilgotność, kierunek i prędkość wiatru oraz informacjami kalendarzowymi: 
godzina w dobie, dzień tygodnia oraz charakter dnia (wolny od pracy, roboczy lub poprzedza-
jący dzień wolny). W taki sposób próbowano stworzyć wektory danych uczących. Teoretycz-
nie powinno zostać stworzonych łącznie (31+30+31)*24=2208 takich wektorów. Nie udało 
się tego zrealizować, ponieważ podczas analizy wykryto błędy i nieprawidłowości, spowo-
dowane brakiem pomiaru na stacjach monitoringowych.  

We wszystkich dalszych analizach i rozważaniach zostały wzięte pod uwagę 2208 elemen-
ty pomiarów godzinowego zapotrzebowania na wodę, z wykluczeniem przeprowadzonej pro-
gnozy przy użyciu SSN (przeprowadzono, na szeregu czasowym liczącym 2158 wzorce z 
pominięciem danych, gdzie wykryto brak pomiaru meteorologicznego). W rozdziale dotyczą-
cym danych egzogenicznych przedstawiono te dni i godziny, które wykluczono z badań. 
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Przeprowadzono podstawowe badanie danych przedmiotowego szeregu czasowego, jakim 
jest uzyskanie informacji o liczności występowania wartości zmiennej w różnych obszarach 
jej zmienności, czyli kształt rozkładu danych. Poniżej zaprezentowany histogram ukazuje 
rozkład danych przedmiotowego szeregu czasowego godzinowego zapotrzebowania na wodę 
w Krakowie.  

Analizę dopasowania przeprowadzono dla łącznej liczby danych z miesięcy luty oraz maj - 
lipiec 2007r. Łącznie jest to 2420 wartości godzinowego rozbioru wody w Krakowie.  

 
Rysunek 33. Wykres rozkładu częstości godzinowego zużycia wody w Krakowie. 

 

Tabela 12. Liczność występowania wartości zmiennej zużycia wody w różnych obszarach jej zmienności. 

Dolna granica 
przedziału 

Górna granica 
przedziału 

Częstotliwość 
wystąpienia 

2000 2880 1 
2880 3760 37 
3760 4640 22 
4640 5520 188 
5520 6400 419 
6400 7280 971 
7280 8160 649 
8160 9040 120 
9040 9920 10 
9920 10800 2 
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Tabela 13. Podstawowe statystyki opisowe. 

Statyka Wartość Jednostka 
Ilość danych 2420 sztuk 
Minimum 2851.32 m3/h 

Maksimum 10769.33 m3/h 
Odchylenie stand. 984.14 m3/h 

Mediana 6954.62 m3/h 
Moda 7026.5 m3/h 

Średnia arytmetyczna 6806.7 m3/h 
Wariancja 968538.7  

Skośność (Pearson) -0.85  
Kurtoza (Pearson) 1.90  

 

Cała analiza została opracowana przy użyciu ogólnodostępnego oprogramowywania EX-
CEL. Z powyższej analizy oraz z wykresów na rysunkach nr 10, 11, 12 i 13 zamieszczonych 
wcześniej w tekście, można jednak wnioskować na temat istnienia wahań sezonowych oraz 
przypadkowych, które wyraźnie oscylują względem pewnego stałego poziomu.  

Poniżej zaprezentowano wykresy funkcji autokorelacji ACF (ang. autocorrelation func-
tion) oraz funkcji autokorelacji cząstkowej PACF (ang. partial autocorrelation function). 
Rysunek nr 34 prezentuje wykres autokorelacji yt ze zużyciem wody z opóźnieniem 24 godzin 
yt-k., dla k = 1, 2, …, 24. Bez trudu na wykresie tym można odczytać silne skorelowanie 
zmiennej ze swoimi opóźnieniami. Najbardziej istotne współczynniki korelacji wynoszą 
0,885 oraz 0,651. Na tej podstawie wyróżniono 2 podstawowe wahania dobowe:  

1) nocne - od 1 do 4 rano, gdzie następuje szybki spadek zużycia wody i osiągnięcie war-
tości minimalnej;  

2) wieczorne – w godzinach od 20 do 24, kiedy występuje wieczorny szczyt zużycia wo-
dy. 

Kolejny rysunek nr 35, prezentuje PACF, która jest rozwinięciem ACF, polegającym na 
badaniu korelacji między elementami przedmiotowego szeregu yt oraz yt+k, gdzie k jest rzę-
dem opóźnienia wynoszącym 1, 2, …, 24 godziny, po wcześniejszym usunięciu wszystkich 
efektów pośrednich opóźnień yt-k+1, yt-k+2,…, yt-1. Wynik PACF wskazuje na bardzo silne sko-
relowanie opóźnienia rzędu 1 i 2.  

Posługując się wykresami na rysunkach 34 i 35, wytycznymi opracowanymi przez [Pan-
kratz, 1983] oraz metodą doświadczalną prób i błędów, ustalono liczbę parametrów sezono-
wych i niesezonowych dla najlepszych modeli ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s. Wyniki prognozy tego 
modelu zostały przedstawione i omówione w rozdziale 9.  
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Rysunek 34. Autokorelacja (ACF) szeregu czasowego zapotrzebowania na wodę dla Krakowa. 

 
Rysunek 35. Autokorelacja cząstkowa (PACF) szeregu czasowego zapotrzebowania na wodę dla Krakowa.  
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8.1. Dekompozycja szeregu czasowego danych pomiarowych 
rozbioru wody w Krakowie w maju, czerwcu i lipcu 2007 roku  

Dysponując obserwacjami pochodzącymi z konkretnych punktów pomiarowych t = 1, 
2,…, n, można przeprowadzić dekompozycję szeregu czasowego zużycia wody, którą należy 
zapisać jako [Witkowska, 2005]: 

( ) ( ) tt tgtfy ε++= ,         (Równanie 68) 

lub 

( ) ( ) ttgtfyt
ε10⋅⋅= ,         (Równanie 69) 

gdzie: 

yt – poziom zjawiska zużycia wody zaobserwowany w momencie t, ( ) tt YyE = , 

f(t) – funkcja trendu 2-go rodzaju, która jest aproksymacją funkcji trendu 1-go rodzaju F(t), 

czyli ( )[ ] ( )tFtfE = , 

g(t) – f. aproksymujące funkcje wahań okresowych G(t), czyli ( )[ ] ( )tGtgE = , 

εt – składnik resztowy modelu, dla którego zachodzi ( ) ttE εξ = , gdzie ζt to składnik losowy 

zwany wahaniem przypadkowym. 

Celem dekompozycji sezonowej (tzw. metoda Census I) jest wyselekcjonowanie składni-
ków wchodzących w skład szeregu czasowego. Dekompozycja szeregu ma za zadanie wyod-
rębnić efekt trendu, efekty sezonowe i pozostałą zachodzącą w procesie zużycia wody zmien-
ność, a na sam koniec na podstawie obliczonych wskaźników, należy przeprowadzić popraw-
ną ekstrapolację, która została obliczona dla ostatniej doby z posiadanego okresu, czyli 31 
lipca 2007r. 

Przeprowadzono dekompozycję szeregu czasowego przy zastosowaniu metody analitycz-
nej w oparciu o wskaźniki względne. Autor przeanalizował i przedstawił wyniki połączonych 
szeregów czasowych z kolejnych 3 miesięcy. W ten sposób utworzono szereg rozbioru wody 
składający się z (31+30+31-1)*24 = 2184 danych. Obliczono wartości teoretyczne szeregu 
opierając się na trendzie o równaniu: 

6297,7 +x 2,9623 + x0,003- x00000008,0ˆ 23 ⋅⋅⋅=ty     (Równanie 70) 

Kolejnym krokiem było obliczenie surowego wskaźnika sezonowości Sl dla każdej godzi-
ny z doby. W tym celu ustalono liczbę podokresów składowej periodycznej L = 24 (odpowia-
dającą kolejnym godzinom). Suma ilorazu kolejnych wartości wielkości obserwacyjnych yi 
zużycia wody z tych samych godzin kolejnych dni oraz kolejnych odpowiadających wartości 

wielkości teoretycznych tŷ  opartych na wyliczeniu równania 70, podzielona przez ilość sezo-

nów n, daje surowy wskaźnik sezonowości: 

∑=
n

t

t
l y

y

n
S

1 ˆ
1

,          (Równanie 71) 

gdzie:  
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n = T/L,  
T – liczebność szeregu, T = 744 + 720 + 720 = 2184 
L – liczba podokresów składowej periodycznej, L = 24. 

24 wskaźniki, których suma wynosi 23,94 nie zostały obliczone poprawnie, ponieważ ich 
łączna suma z 91 sezonów jest równa 2178,53, a więc nie spełniony jest warunek o równości 
sumy wszystkich wskaźników względnych z liczebnością szeregu. Zostały więc przeliczone 
ponownie, zgodnie z zasadą, że każda wartość jest podzielona przez średnią z całej doby. 
Otrzymano sumę wskaźników równą 24 co daje łączną sumę ze wszystkich sezonów równą 
2184. W ten sposób uzyskano szereg 24 powtarzających się wielkości, które układają się 
wzdłuż linii trendu.  

Na kolejnym wykresie na rysunku nr 36 widać wahania sezonowe, które przedstawia linia 
niebieska i trend zobrazowany czarną linią. Wahania sezonowe wystarczająco dokładnie do-
pasowują się do danych empirycznych rozbioru wody – linia czerwona. Wykres dolny (linia 
pomarańczowa) przedstawia wahania przypadkowe towarzyszące procesowi zużycia wody εt. 
Jest to szum, czyli pozostała składowa procesu zużycia wody w okresie maja, czerwca i lipca 
2007 roku w Krakowie. 

Składnik resztowy εt odzwierciedla wszystkie czynniki, które są nie wyjaśnione przy uży-
ciu funkcji trendu i wahań okresowych. Składnik ten powstał zgodnie z formułą [Witkowska, 
2005]: 

( )tgyy ttt −−= ˆε ,         (Równanie 72) 

gdzie: 

g(t) – absolutna wielkość odchyleń sezonowych, ( ) yyStg l −⋅=  

y  - średnia arytmetyczna Qh dla wszystkich obserwacji t = 1, 2,…,T (T = 2184) 

T

y
y

T

t
t∑

== 1 = 6829,36 m3/h        (Równanie 73) 

przy czym dla maja średnia arytmetyczna wyniosła 6954,26 m3/h, dla czerwca 6946,65 m3/h, 
a dla lipca 6573,25 m3/h. 

Część przeprowadzonych obliczeń dekompozycji szeregu czasowego jest przedstawiona 
poniżej w tabeli 14. Są to dwie pierwsze doby maja 2007r. (pierwsze 48 godzin). Poszczegól-
ne kolumny pokazują odpowiednio: czas, rzeczywistą godzinową wielkość zużycia wody, 
wartość teoretyczną obliczoną na podstawie formuły trendu wielomianowego 3-go stopnia z 
równania 70, skorygowany wskaźnik sezonowości, wielkość wahań sezonowych, składnik 
resztowy modelu obliczony na podstawie formuły (równanie 72) oraz w ostatniej kolumnie 
znajdują się wartości trendu czasowego poprawionego o wahania sezonowe. 
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Rysunek 36. Dekompozycja szeregu czasowego godzinowego rozbioru wody wodociągowej w mieście Kraków, za 
pomocą metody analitycznej dla okresu maj - lipiec 2007r przy użyciu funkcji trendu wielomianu 3-go stopnia. 
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Niezmiernie ciekawy jest przebieg wykresu wahań przypadkowych, czyli nieregularnych, 
nieprzewidywalnych zarówno, co do kierunku jak i siły zmian poziomu rozbioru wody. Dla 
przypadku, gdy analizę przeprowadzono przy użyciu trendu wielomianowego 3-go stopnia, 
suma wartości bezwzględnych wahań przypadkowych z rozpatrywanego okresu trzech mie-
sięcy, wyniosła:  

∑
=

=
2208

1t
tε 843156,5 m3 

Dla przypadków gdy analizę przeprowadzono przy użyciu trendu liniowego oraz trendu 
wielomianowego 2-go stopnia, suma wszystkich wartości bezwzględnych wahań przypadko-
wych umieszczono w tabeli 15 poniżej. Linia trendu oparta na wielomianie 4-go stopnia, dała 
dużo większą sumę: 1 292 288,3 m3.  

Poniżej zaprezentowano w skrócie, wykonane dekompozycje tego samego szeregu czaso-
wego dla każdego miesiąca z osobna, przy zastosowaniu trendu wielomianowego 2-go stop-
nia:  

maj: 6110,4 +x 4,3962 + x-0,0043ˆ 2 ⋅⋅=ty       (Równanie 74) 

czerwiec: 6699,2 +x 2,1751 + x-0,003ˆ 2 ⋅⋅=ty      (Równanie 75) 

lipiec: 6334,6 +x 1,1812 + x-0,00011ˆ 2 ⋅⋅=ty      (Równanie 76) 
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Tabela 14. Wyniki obliczeń dekompozycji szeregu czasowego dla pierwszych 48 godzin maja 2007 

t yt tŷ  Sl g(t) ε(t) tŷ  + g(t) 

1 5471,00 6300.66 0.98 -104.86 -724.80 6195.80 
2 5291,25 6303.61 0.90 -687.57 -324.79 5616.04 
3 4966,25 6306.56 0.84 -1070.54 -269.77 5236.02 
4 4765,50 6309.50 0.83 -1182.78 -361.22 5126.72 
5 4835,50 6312.44 0.82 -1258.37 -218.57 5054.07 
6 4900,00 6315.37 0.85 -1039.29 -376.08 5276.08 
7 5246,25 6318.29 0.92 -553.77 -518.27 5764.52 
8 5664,25 6321.21 1.01 54.87 -711.83 6376.08 
9 6325,00 6324.12 1.05 349.72 -348.84 6673.84 
10 6910,50 6327.02 1.07 480.22 103.25 6807.25 
11 7172,00 6329.92 1.07 466.71 375.37 6796.63 
12 7234,75 6332.82 1.06 376.44 525.50 6709.25 
13 7194,00 6335.70 1.04 297.66 560.63 6633.37 
14 7100,25 6338.59 1.03 206.74 554.93 6545.32 
15 7132,75 6341.46 1.02 161.37 629.92 6502.83 
16 7019,25 6344.33 1.01 95.31 579.61 6439.64 
17 6805,75 6347.20 1.01 47.05 411.51 6394.24 
18 6544,00 6350.05 1.00 31.78 162.17 6381.83 
19 6434,25 6352.91 1.00 8.62 72.72 6361.53 
20 6572,25 6355.75 1.04 258.12 -41.62 6613.87 
21 6773,50 6358.59 1.08 547.43 -132.52 6906.02 
22 6718,00 6361.43 1.12 844.76 -488.18 7206.18 
23 6771,50 6364.26 1.15 1024.41 -617.17 7388.67 
24 6368,50 6367.08 1.09 645.99 -644.57 7013.07 
25 6022,50 6369.90 0.98 -104.86 -242.53 6265.03 
26 5524,50 6372.71 0.90 -687.57 -160.63 5685.13 
27 5244,00 6375.51 0.84 -1070.54 -60.97 5304.97 
28 5025,75 6378.31 0.83 -1182.78 -169.78 5195.53 
29 4752,00 6381.10 0.82 -1258.37 -370.73 5122.73 
30 4933,75 6383.89 0.85 -1039.29 -410.86 5344.61 
31 5445,00 6386.67 0.92 -553.77 -387.91 5832.91 
32 6064,00 6389.45 1.01 54.87 -380.32 6444.32 
33 6136,25 6392.22 1.05 349.72 -605.69 6741.94 
34 6444,50 6394.98 1.07 480.22 -430.70 6875.20 
35 6631,25 6397.74 1.07 466.71 -233.20 6864.45 
36 6658,25 6400.49 1.06 376.44 -118.68 6776.93 
37 6889,75 6403.24 1.04 297.66 188.85 6700.90 
38 6908,50 6405.98 1.03 206.74 295.78 6612.72 
39 6854,25 6408.71 1.02 161.37 284.17 6570.08 
40 6902,00 6411.44 1.01 95.31 395.25 6506.75 
41 6726,00 6414.17 1.01 47.05 264.79 6461.21 
42 6551,50 6416.88 1.00 31.78 102.84 6448.66 
43 6306,50 6419.60 1.00 8.62 -121.71 6428.21 
44 6468,75 6422.30 1.04 258.12 -211.67 6680.42 
45 6621,75 6425.00 1.08 547.43 -350.68 6972.43 
46 6782,00 6427.70 1.12 844.76 -490.45 7272.45 
47 6829,75 6430.38 1.15 1024.41 -625.04 7454.79 
48 6547,25 6433.07 1.09 645.99 -531.80 7079.05 
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Zsumowane surowe wskaźniki sezonowości Sl dla tego przypadku wyniosły dla maja 
24,00304, dla czerwca 23,98637 i dla lipca 23,99783. Oznacza to, że nie został spełniony wa-
runek o równości sumy wszystkich wskaźników względem liczby okresów równych 24 go-
dzinom. Z tego powodu, wskaźniki względne zostały przeliczone ponownie, zgodnie z zasa-
dą, że każda wartość jest podzielona przez średnią z całej doby. Otrzymany w ten sposób wy-
kres (linia niebieska na kolejnych rysunkach nr 37, 38 i 39) wahań sezonowych z trendem 
dopasowuje się do danych empirycznych rozbioru wody – linia czerwona.  

 
Rysunek 37. Dekompozycja szeregu czasowego godzinowego rozbioru wody wodociągowej w mieście Kraków, 
za pomocą metody analitycznej dla miesiąca maja 2007r przy użyciu funkcji trendu wielomianu 2-go stopnia. 

 
Rysunek 38. Dekompozycja szeregu czasowego godzinowego rozbioru wody wodociągowej w mieście Kraków, 
za pomocą metody analitycznej dla miesiąca czerwca 2007r przy użyciu funkcji trendu wielomianu 2-go stopnia. 
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Rysunek 39. Dekompozycja szeregu czasowego godzinowego rozbioru wody wodociągowej w mieście Kraków, 
za pomocą metody analitycznej dla miesiąca lipca 2007r przy użyciu funkcji trendu wielomianu 2-go stopnia. 

Zsumowane wartości bezwzględnych wahań przypadkowych towarzyszących procesowi 
zużycia wody εt, oznaczone kolorem brązowym umieszczono w tabeli 15. 

Różnica pomiędzy sumą wartości bezwzględnych wahań przypadkowych dla modelu opar-
tego na trendzie liniowym i wielomianowym 2-go stopnia wyniosła dla maja 12247,5 m3, dla 
czerwca 10922,3 m3 oraz dla lipca 956,0 m3. Nie są to duże wartości, jednak znaczące, a róż-
nica procentowo na korzyść trendu wielomianowego 2-go stopnia, wynosi odpowiednio 
4,53%, 4,43% i 0,37% w stosunku do trendu liniowego. Przeprowadzono również próby z 
dopasowaniem innych funkcji trendu - równań wielomianowych wyższych rzędów, jednak 
dały one gorsze wyniki, więc pozostano przy trendzie wielomianowym 2-go stopnia z równań 
77, 78 i 79.  

Nie przeprowadzono podobnej symulacji dla danych z miesiąca lutego 2007r., ponieważ 
szereg ten zawiera małą ilość danych, zaledwie z 9 kolejnych dni od 5 do 13 lutego 2007 ro-
ku, które znajdują się w środku miesiąca. Z tego też powodu, szereg ten został pominięty we 
wszystkich analizach i traktowany jest jako dodatkowe źródło wiedzy na temat procesu zuży-
cia wody. Nie stanowi on ciągłości procesu, stąd pojawiły się trudności w użyciu go do bu-
dowy modelu ARIMA. Natomiast nie było żadnych przeszkód w użyciu tych danych do pro-
gnozy przy zastosowaniu SSN. 

W tabeli nr 15 poniżej zaprezentowano wyniki analizy dla szeregów z każdego miesiąca z 
osobna w postaci zestawienia porównawczego wyliczenia dekompozycji oraz podstawowych 
statystyk dla miesięcznych szeregów oraz dla jednego połączonego szeregu składającego się z 
3 kolejnych miesięcy (maj, czerwiec i lipiec). Należy zauważyć, że powyższa analiza oraz 
wyniki prezentowane w tabeli 15, zostały przygotowane na podstawie kompletnego zestawu 
danych pomiarowych, pomniejszonych o 24 godziny niezbędne do weryfikacji ekstrapolacji, 
godzinowego zapotrzebowania na wodę dla miasta Krakowa, czyli szeregu, który uwzględnia 
2184 uśrednione pomiary godzinowego rozbioru wody. 
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Tabela 15. Zestawienie najważniejszych parametrów opisywanego szeregu czasowego rozbioru wody oraz dla 
poszczególnych miesięcy z osobna. 

Miesiąc ∑ tε  Odchylenie 
standardo-

we  

Średnia 
arytmetycz-

na 
Mediana 

Wartość 
minimalna 

Wartość 
maksymal-

na
 

 R. liniowe 
R. kwadra-

towe
 

Maj 282 738,2 270 490,5 864,26 6954,47 7038,00 3397,25 9508,75 

Czerwiec 257 591,1 246 668,7 720,09 6959,89 7042,63 5012,25 9274,5 

Lipiec 258 473,0 257 517,1 826,59 6569,56 6707,00 4407,50 8769,50 

Całość* 922 352,6 902 165,8 827,26 6829,36 6931,13 3397,25 9508,75 

* - przyjęto funkcję wielomianową 3-go stopnia wg równania nr 70 i dla tej funkcji oznaczono wartości w pozo-
stałych kolumnach 

Na podstawie powyższej symulacji oraz analizy całego szeregu, stwierdzono, że występują 
następujące składowe: trend wielomianowy 3-go stopnia, wahania sezonowe (dobowe) oraz 
składniki losowe.  

Bazując na wynikach dekompozycji, podjęto próbę ekstrapolacji przedmiotowego szeregu 
czasowego. Prognozowane wartości to ostatnie 17 kolejnych godzin z dnia 31 lipca 2007r. 
tzn. od godz. 8 do 24 włącznie oraz 11 kolejnych godzin z dnia 13 lutego 2007r. tzn. od godz. 
14 do 24 włącznie. Bazując na wzorze trendu z równania nr 70, przeprowadzono ekstrapola-
cję, która została zobrazowana na poniższym rysunku nr 40.  

 
Rysunek 40. Wynik ekstrapolacji dla 17 kolejnych godzin z dnia 31 lipca 2007r oraz 11 kolejnych godzin z dnia 
13 lutego 2007r. 

Obliczono również, współczynnik zmienności resztowej, który wyniósł 7%, co wskazuje, 
że czynniki przypadkowe w stopniu mało znaczącym oddziaływają na godzinowy rozbiór 
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wody w Krakowie. Wyliczono również współczynnik zmienności, wynoszący blisko 35%. 
Oznacza to, że 65% danych szeregu czasowego rozbioru wody jest wyjaśniona zmiennością w 
czasie i sezonowością, natomiast 35% nie jest. Bardzo podobnie wygląda współczynnik 
zmienności dla szeregu czasowego danych z lutego, natomiast współczynnik zmienności resz-
towej wynosi 20%, co wskazuje, że w lutym większe znaczenie na rozbiór wody w Krakowie 
ma czynnik przypadkowy. 

Jak widać na rysunku nr 40, niebieska linia przedstawiająca prognozę godzinowego zuży-
cia wody, nie pokrywa się z rzeczywistym rozbiorem godzinowym – linia czerwona, jednak 
stopień dopasowania jest bardzo wysoki. Obliczony współczynnik korelacji rspr = 0,82 oraz 
wyliczone perf_2 = 114703,5 oraz E_spr = 3,49 sprawiają, że prognoza oparta na ekstrapola-
cji wypada bardzo wiarygodnie. Porównując do przeprowadzonych symulacji w oparciu o 
model ekonometryczny ARIMA oraz model SSN, wynika, że ekstrapolacja oparta na trendzie 
wielomianowym 3-go stopnia daje porównywalne rezultaty jak model ARIMA, jednak ustę-
puje jakości SNN. Niżej przedstawiono zestawienie dotyczące otrzymanej ekstrapolacji oraz 
przeprowadzonych prognoz opartych o model ARIMA oraz SSN. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że dla szeregu czasowego godzinowego zapotrzebowania na wodę dla lutego 2007r 
ekstrapolacja została przeprowadzona z wykorzystaniem równania y= -0.5325x + 6573,6. 
Wyniki ekstrapolacji są następujące:  

- EKSTRAPOLACJA: 
dla lutego rspr = 0.82285, perf_2 = 170634.04, E_spr = 4.47 oraz suma = 3637.16 

 dla lipca rspr = 0.85575, perf_2 = 78513.08, E_spr = 2.86 oraz suma = 3611.25 
 dla całości rspr = 0.82123, perf_2 = 114703.46, E_spr = 3.49 oraz suma = 7248.41 

Z powyższego wynika, że bardzo prosta metoda, polegająca na dekompozycji i ekstrapola-
cji szeregu, generuje wiarygodną prognozę godzinowego zapotrzebowania na wodę, ale tylko 
dla szeregu czasowego zawierającego dużą ilość danych z maja, czerwca i lipca. Dla krótkie-
go szeregu danych pomiarowych z lutego, prognoza jest mało dokładna.  

8.2. Analiza szeregów czasowych zmiennych egzogenicznych  

We wcześniejszym rozdziale 8.1. dotyczącym analizy szeregu czasowego godzinowego 
rozbioru wody, oszacowano ilość danych, które zawiera szereg godzinowego zapotrzebowa-
nia na wodę w Krakowie, na 2208 elementów. Do realizacji zadania badawczego, które ma 
dowieść słuszności postawionej we wstępie tezy, zarchiwizowano dane meteorologiczne oraz 
kalendarzowe z interwałem 1 godziny pokrywające okres pomiarów rozbiorów wody w mie-
ście Krakowie. Jest to okres czasowy od 1 maja do 31 lipca oraz od 5 do 13 lutego 2007 roku. 
Dane pochodzą z automatycznych stacji pomiarowych z sieci monitoringu środowiska Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.  

Z powodu niekompletności danych, co spowodowane jest brakiem pomiaru danych meteo-
rologicznych, zostały usunięte następujące wektory: 

16 maj 2007r. – dane z godzin 17:00 – 24:00 – brak pomiaru prędkość i kierunek wiatru i 
wilgotność, 
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17 maj 2007r. – dane z godzin 1:00 – 8:00 – brak pomiaru prędkość i kierunek wiatru i wil-
gotność, 

22 maj 2007r. – dane z godzin 18:00 – 24:00 – brak pomiaru wilgotność, 
23 maj 2007r. – dane z godzin 1:00 – 8:00 – brak pomiaru wilgotność, 
12 czerwiec 2007r. – dane z godzin 13:00 – 24:00 – brak pomiaru prędkość i kierunek wia-

tru, wilgotność, opad i temperatura, 
5 lipiec 2007r. – dane z godzin 12:00 – 18:00 – brak pomiaru wilgotność. 

Działanie to spowodowało zmniejszenie liczności szeregu czasowego danych egzogenicz-
nych użytych do predykcji przy zastosowaniu SSN z 2208 do 2158 elementów z miesięcy 
maj, czerwiec, lipiec. Dane z lutego są kompletne a ich liczebność to 216 wektorów.  

W pracy tej zbudowano i nauczono sieć neuronową, a następnie zbadano wyniki jej działa-
nia jako narzędzia prognostycznego dla różnych konfiguracji wektorów uczących. Podstawo-
wy wektor zawierający kompletne informacje, zawiera 8 elementów. W tabeli nr 16 poniżej 
wymieniono wszystkie dane egzogeniczne, które zdaniem autora mogą mieć wpływ na bieżą-
cy rozbiór wody w mieście. Pokazano również wszystkie zależności, pomiędzy zebranymi 
danymi, względem siebie oraz względem rozbioru wody w mieście – pierwszy wiersz. Jed-
nostki jakie reprezentują poniżej dane to, dla elementu godzina są to kolejne godziny doby 0,1 
– 0,24; dzień jest oznaczony kolejno od poniedziałku 0,1 do niedzieli 0,7; status 0 wolny, 1 
pracujący, 0,5 pośredni. Dane meteorologiczne są przedstawione typowymi jednostkami i tak 
temperatura powietrza °C; opad atmosferyczny mm; wilgotność względna powietrza %, kie-
runek wiatru w stopniach, a prędkość wiatru w m/s. Rozbiór wody jako dana prognozowana 
przedstawiona jest w m3/h. 

Tabela 16. Współczynniki korelacji pomiędzy zebranymi danymi egzogenicznymi oraz rozbiorem wody w mie-
ście Krakowie 

godzina dzień status temp opad 
wilgot-
ność 

wiatr 
kierunek 

wiatr 
prędkość 

h/100 d/10 0/0,5/1 °C mm % ° m/s 

woda 0,5488 -0,0676 0,1095 0,2800 0,0405 -0,2441 -0,0182 0,0648 

godzina 
 

0,0079 -0,0037 0,1923 0,0606 -0,2540 -0,0401 0,0503 

dzień 
  

-0,7573 0,0449 -0,0399 -0,0260 -0,0426 0,0478 

status 
   

0,0153 0,0355 0,0714 0,0346 -0,0178 

temp 
    

-0,026 -0,6154 -0,0782 0,081 

opad      0,1232 0,0293 0,0141 

wilgotność 
      

0,0254 -0,3837 

wiatr 
kierunek        

0,1523 

Z powyższej tabeli nr 16 bardzo łatwo można wywnioskować, że spośród wymienionych 
elementów, największe znaczenie dla rozbioru godzinowego wody w Krakowie ma tempera-
tura i wilgotność względna powietrza, natomiast najmniejsze – kierunek wiatru. Co ciekawe, 
zużycie wody w bardzo niewielkim stopniu zależy od dnia tygodnia, jednak już zdecydowanie 
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bardziej koreluje z rodzajem dnia – określanym jako status, czyli 0 – dzień wolny, 1 dzień 
pracujący. Wprowadzono dodatkowo wartość 0,5 czyli dzień poprzedzający dzień wolny od 
pracy, który wchodzi w zasięg tzw. długiego weekendu. W rozpatrywanym okresie są to dni 2 
i 4 maj 2007 roku, czyli odpowiednio środa (oznaczono jako 0,3) oraz piątek (0,6). Wg Auto-
ra rozbiór wody wówczas jest zbliżony bardziej do dni wolnych aniżeli pracujących, gdyż nie 
posiada wyraźnych wieczornych pików, jednak nie są to soboty (oznaczone jako 0,6), ani 
niedziele (0,7), co mogłoby zmylić sieć. Trudno zweryfikować słuszność tego podejścia, ze 
względu na małą ilość takich przypadków w rozpatrywanym czasie. Należałoby wykazać 
prawidłowość takiego podziału dla całego roku lub kilku lat w osobnych symulacjach. Duży 
wpływ na zapotrzebowanie na wodę ma temperatura oraz wilgotność, natomiast opad i obie 
składowe wiatru nie korelują silnie z rozbiorem wody.  

Z tabeli nr 16, można odczytać również, zależności pomiędzy poszczególnymi składowymi 
wektora uczącego, które mają wpływ na siebie wzajemnie. Korelacje poszczególnych skła-
dowych egzogenicznych z szeregiem czasowym godzinowego zapotrzebowania na wodę w 
Krakowie zobrazowano poniżej na rysunku 41. Na wykresach zostały umieszczone regresje 
liniowe wraz z ich równaniem i współczynnikiem determinacji.  
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Rysunek 41. Wykresy korelacji łącznych szeregów czasowych z lutego, maja, czerwca i lipca 2007 r. danych 
egzogenicznych z wielkością rozbioru wody. 
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Na zamieszczonych poniżej wykresach na rysunkach nr 42 - 45, graficznie przedstawiono 
wszystkie szeregi czasowe opisywanych zmiennych (2420 elementów). Dla uproszczenia i 
przejrzystości wykresów, dane odpowiednio przeskalowano: szereg rozbioru wody podzielo-
no przez 1000, temperatury i wilgotności przez 10, kierunek wiatru przez 100, natomiast ele-
menty godzina i dzień pomnożono przez 10. 

 
Rysunek 42. Wykres danych egzogenicznych dla miesiąca maja w roku 2007 
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Rysunek 43. Wykres danych egzogenicznych dla miesiąca maja w roku 2007 
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Rysunek 44. Wykres danych egzogenicznych dla miesiąca czerwca w roku 2007 
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Rysunek 45. Wykres danych egzogenicznych dla miesiąca lipca w roku 2007. 
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9. BUDOWA KONWENCJONALNEGO MODELU WERYFI-
KUJĄCEGO  

Model ARIMA, który jest najczęściej używanym narzędziem służącym do prognozowania 
[Siwoń, Stanisławski, 1988; Cieżak, 2005; Siwoń, 2005], w niniejszej pracy został wykorzy-
stany jako model weryfikujący. Posłużył, jako ocena jakości prognozy przy użyciu modelu 
SSN, która została zaprezentowana w kolejnym rozdziale.  

Na podstawie wykresów teoretycznych (rysunki nr 34 i 35) ACF i PACF, zaprezentowa-
nych w rozdziale 8 oraz po przeprowadzeniu wielu prób symulacji, oszacowano model sezo-
nowy ARIMA(2,0,2)(2,1,2)24, który został wykorzystany do predykcji. Model ten posiada po 2 
parametry AR i MA zarówno dla części niesezonowej (lewy nawias) p i q oraz sezonowej 
(prawy nawias) P i Q. Dodatkowo część sezonowa została jednokrotnie zróżnicowana D, 
uwzględniając parametr opóźnienia sezonowego s = 24. Badany szereg czasowy godzinowe-
go zapotrzebowania na wodę, został zlogarytmowany, a część sezonowa zróżnicowana przy 
użyciu zasady zt = yt – yt-s, gdzie s jest okresem wahania regularnego, czyli parametrem opóź-
nienia sezonowego wynoszącym 24 godziny.  

Ze względu na złożony zestaw sprawdzający danych zużycia wody, który został wykorzy-
stany do sprawdzenia prognozy opartej na działaniu SSN, symulację modelu ARIMA prze-
prowadzono dwukrotnie w następujący sposób. Szereg czasowy składający się z danych z 
miesiąca maj, czerwiec i lipiec poprzedzono danymi z lutego. W ten sposób uzyskano 2420 
elementowy szereg czasowy godzinowego zapotrzebowania na wodę w Krakowie, od którego 
odjęto 17 godzin z dnia 31 lipca, tj. od godz. 8:00 do godz. 24:00. Drugi szereg stworzono, 
umieszczając dane pomiarowe z lutego 2007r. na koniec szeregu, czyli po miesiącu lipiec. W 
ten sposób uzyskano szereg czasowy godzinowego zapotrzebowania na wodę w Krakowie o 
2420 elementach, od którego odjęto 11 godzin z dnia 13 lutego, tj. od godz. 14:00 do godz. 
24:00. Przeprowadzono prognozę 17 kolejnych godzin z lipca 2007r oraz 11 godzin z lutego. 
Wyniki prognozy dla modeli ARIMA(2,0,2)(2,1,2)24, przedstawia tabela nr 17 i rysunki nr 46 i 
47 poniżej. 
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Tabela 17. Prognoza godzinowego zapotrzebowania na wodę przy wykorzystaniu modeli ARIMA(2,0,2)(2,1,2)24 

Data Rozbiór 
m3/h 

Prognoza 
ARIMA 

Moduł róż -
nicy 

13.02.2007 14:00 7366.96 7521.03 154.07 
13.02.2007 15:00 7316.67 7452.30 135.63 
13.02.2007 16:00 7350.07 7261.03 89.04 
13.02.2007 17:00 6986.01 7018.71 32.70 
13.02.2007 18:00 7117.22 7099.19 18.03 
13.02.2007 19:00 7593.63 7231.57 362.06 
13.02.2007 20:00 8108.15 7535.87 572.28 
13.02.2007 21:00 7906.56 7427.45 479.11 
13.02.2007 22:00 8615.72 7573.80 1041.92 
13.02.2007 23:00 7299.14 7347.63 48.49 
13.02.2007 24:00 5762.45 6556.47 794.02 
31.07.2007 8:00 6780.75 6633.84 146.91 
31.07.2007 9:00 7204.25 6896.18 308.07 
31.07.2007 10:00 7297.25 7034.73 262.52 
31.07.2007 11:00 7125.75 7011.62 114.13 
31.07.2007 12:00 6984.25 6947.83 36.42 
31.07.2007 13:00 6939.50 6964.31 24.81 
31.07.2007 14:00 6767.00 6767.35 0.35 
31.07.2007 15:00 6739.75 6729.39 10.36 
31.07.2007 16:00 6721.75 6614.80 106.95 
31.07.2007 17:00 6745.00 6550.55 194.45 
31.07.2007 18:00 6773.50 6613.57 159.93 
31.07.2007 19:00 6920.50 6621.77 298.73 
31.07.2007 20:00 7547.25 6817.99 729.26 
31.07.2007 21:00 7939.25 7158.53 780.72 
31.07.2007 22:00 8030.50 7328.87 701.63 
31.07.2007 23:00 7840.75 7515.51 325.24 
31.07.2007 24:00 8020.00 7058.83 961.17 

  
suma: 8888.99 
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Rysunek 46. Wykres prognozy modeli ARIMA(2,0,2)(2,1,2)24 

 
Rysunek 47. Wykres regresji dla modeli ARIMA(2,0,2)(2,1,2)24 dla danych sprawdzających. 
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Wyniki predykcji dla prognozy opartej na modelach ARIMA(2,0,2)(2,1,2)24 przedstawiono 
w zestawieniu poniżej: 

ARIMA(2,0,2)(2,1,2)24 

ARIMA(2,0,2)(2,1,2)24 
rspr 0.78975 

perf_2 195921.75 
E_spr 4.23 
Suma 8888.99 

Drugi sposób, który zastosowano, to również zbudowanie dwóch oddzielnych szeregów 
czasowych, jednak na innych zasadach: pierwszy składał się z 201 obserwacji z lutego 2007r. 
na podstawie którego prognozowano 11 kolejnych godzin oraz drugi składający się z 2191 
obserwacji z miesięcy maj, czerwic i lipiec 2007r., na podstawie którego prognozowano 17 
kolejnych godzin. Dla każdego szeregu z osobna zbudowano model ARIMA i po przeprowa-
dzeniu wielu prób ustalono:  

� dla danych z lutego najlepsze wyniki uzyskano stosując model ARIMA(1,0,0)(1,1,1)24 

� dla danych z okresu maj – lipiec najlepsze wyniki uzyskano stosując model ARI-
MA(2,0,2)(2,1,1)24 

Należy zauważyć, że w odwrotnej kolejności modele te dają dużo gorsze wyniki. Ponadto 
bardzo zbliżony model ARIMA(1,0,0)(1,1,0)24 został określony jako najlepszy i uniwersalny 
przez [Siwoń, 2005; Cieżak, 2005]. Poniżej, w tabeli 18, zostały przedstawione wyniki pro-
gnozy: 

 
Rysunek 48. Wykres prognozy modeli ARIMA(1,0,0)(1,1,1)24 i ARIMA(2,0,2)(2,1,1)24 
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Tabela 18. Prognoza godzinowego zapotrzebowania na wodę przy wykorzystaniu modeli ARIMA(1,0,0)(1,1,1)24 
i ARIMA(2,0,2)(2,1,1)24 

Data Rozbiór 
m3/h 

Prognoza 
ARIMA 

Moduł róż -
nicy 

13.02.2007 14:00 7366.96 7323.76 43.20 
13.02.2007 15:00 7316.67 7438.66 121.99 
13.02.2007 16:00 7350.07 7241.59 108.48 
13.02.2007 17:00 6986.01 6923.89 62.12 
13.02.2007 18:00 7117.22 7199.58 82.36 
13.02.2007 19:00 7593.63 7361.01 232.62 
13.02.2007 20:00 8108.15 7935.49 172.66 
13.02.2007 21:00 7906.56 7708.36 198.20 
13.02.2007 22:00 8615.72 8153.54 462.18 
13.02.2007 23:00 7299.14 7440.39 141.25 
13.02.2007 24:00 5762.45 5683.85 78.60 
31.07.2007 8:00 6780.75 6675.34 105.41 
31.07.2007 9:00 7204.25 6999.86 204.39 
31.07.2007 10:00 7297.25 7124.78 172.47 
31.07.2007 11:00 7125.75 7108.90 16.85 
31.07.2007 12:00 6984.25 7022.15 37.90 
31.07.2007 13:00 6939.50 7014.29 74.79 
31.07.2007 14:00 6767.00 6847.75 80.75 
31.07.2007 15:00 6739.75 6821.43 81.68 
31.07.2007 16:00 6721.75 6737.32 15.57 
31.07.2007 17:00 6745.00 6679.92 65.08 
31.07.2007 18:00 6773.50 6721.55 51.95 
31.07.2007 19:00 6920.50 6735.80 184.70 
31.07.2007 20:00 7547.25 6944.51 602.74 
31.07.2007 21:00 7939.25 7258.96 680.29 
31.07.2007 22:00 8030.50 7457.24 573.26 
31.07.2007 23:00 7840.75 7612.16 228.59 
31.07.2007 24:00 8020.00 7167.09 852.91 

  
suma: 5732.99 

Wyniki predykcji dla prognozy opartej na modelach ARIMA(1,0,0)(1,1,1)24 i ARI-
MA(2,0,2)(2,1,1)24 przedstawiono w zestawieniu oraz na wykresach na rysunkach nr 48 i 49 
poniżej: 

ARIMA(1,0,0)(1,1,1)24 
ARIMA(2,0,2)(2,1,1)24 

rspr 0.90678 

perf_2 88605.62 

E_spr 2.68 

Suma 5732.99 
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Rysunek 49. Wykres regresji dla modeli ARIMA(1,0,0)(1,1,1)24 i ARIMA(2,0,2)(2,1,1)24 dla danych sprawdzają-
cych. 

Z przeprowadzonych symulacji wynika, że najlepszy wynik został osiągnięty dla prognozy 
opartej na modelu ARIMA(1,0,0)(1,1,1)24. Należy zwrócić uwagę na wielkość szeregu czaso-
wego użytego do prognozy alternatywnej, względem prognozy opartej na SSN. Z powodu, że 
nie wykorzystywane są dane egzogeniczne, użyto pełnego szeregu czasowego godzinowego 
zużycia wody w Krakowie. Jego liczebność wzrosła z 2294 elementów (2134 z okresu maj – 
lipiec oraz 188 z miesiąca luty, pomniejszone o 28 elementów sprawdzających) wykorzysty-
wanych przez SSN do 2420 (2208 z maja – lipca oraz 212 z lutego, pomniejszone o 28 ele-
mentów sprawdzających). Różnica ta wynika z dwóch podstawowych faktów, mianowicie 
braków pomiarów danych meteorologicznych, co przedstawiono w rozdziale 8.2. co skutkuje 
eliminacją wektorów uczących. Drugi fakt to brak uwzględnienia w wektorach wejściowych 
do nauczenia SSN, 24 godzin rozbioru wody z przeszłości, co wymusiło odpowiednie dopa-
sowanie łącznie 48 wektorów. Dodatkowo, trzeba zauważyć, że zbiór danych wejściowych 
dla SSN, został podzielony na 3 podzbiory: treningowy, walidacyjny oraz testujący. Do ucze-
nia sieć wykorzystuje tylko podzbiór treningowy. Ustalono, że zawiera 80% wszystkich da-
nych, stąd do nauki pozostaje sieci tylko 1813 wzorców. Ze względu na skomplikowany cha-
rakter procesu zużycia wody, liczba ta jest niewielka.  

Różnica 607 danych, czyli 25% elementów posiadanego szeregu czasowego godzinowego 
zużycia wody w Krakowie, na niekorzyść SSN, zdecydowanie świadczy, że metoda SSN w 
prognozowaniu ma bardzo duże możliwości. Omawiane modele ARIMA odniosły dobre 
efekty prognozy, jednak ustępują SSN nieznacznie pod względem trafności predykcji. Małe 
wartości różnicy błędów zarówno względnych jak i bezwzględnych obu prognoz świadczą o 
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zastosowaniu zaawansowanych formuł obliczeniowych obu modeli. Zauważyć jednak trzeba, 
że metodologia budowy modelu ARIMA jest zdecydowanie bardziej czasochłonna i trudna. 
Natomiast wadą modeli SSN jest trudność w zdobyciu danych egzogenicznych oraz ich od-
powiednim przygotowaniu. Kolejną korzyścią modeli SSN wynikającą z jej elastyczności, 
jest brak lub minimalne zmiany prognozy, ze względu na błędne dane lub ich braki. Modele 
statystyczne posiadają bardzo dużą wrażliwość na jakiekolwiek zmiany w strukturze szeregu 
czasowego.  

Z powyższych symulacji wynika, że ARIMA najlepiej sobie poradziła z krótkim szeregiem 
czasowym danych godzinowego zużycia wody z lutego. Zauważono, że im dłuższy szereg, 
tym błędy prognozy są większe. Ponadto, koniecznie powinno się uwzględnić fakt, że do każ-
dego szeregu przyporządkowano różne modele ARIMA, które metodą prób i błędów zostały 
wyłonione i dają najlepsze wyniki prognozy. W przypadku SSN, do wszystkich szeregów 
zastosowanie znalazł jeden model, który również został oszacowany metodą prób i błędów.  

Ciekawe są wyniki prognozy modelu ARIMA(2,0,2)(2,1,2)24, gdyż otrzymano zupełnie 
różne wyniki dla obu sytuacji, tzn. w przypadku dodania szeregu czasowego z lutego przed 
oraz po szeregu danych z maja – lipca. Podobnie, interesujące są wyniki prognozy modeli 
ARIMA (1,0,0)(1,1,1)24 i (2,0,2)(2,1,1)24, gdyż w odwrotnej kolejności nie dają tak dobrych 
rezultatów. Wyniki przedstawiono poniżej: 

- ARIMA (1,0,0)(1,1,1)24 dla lutego i (2,0,2)(2,1,1)24 dla maj – lipiec: 
dla lutego rspr = 0.97393, perf_2 = 36555.28, E_spr = 2.01 oraz suma = 1703.67 

 dla lipca rspr = 0.85397, perf_2 = 122285.25, E_spr = 3.11 oraz suma = 4029.32 
 dla całości rspr = 0.90678, perf_2 = 88605.62, E_spr = 2.68 oraz suma = 5732.99 

- ARIMA (2,0,2)(2,1,2)24: 
dla lutego rspr = 0.88866, perf_2 = 223455.07, E_spr = 4.57 oraz suma = 3727.35 

 dla lipca rspr = 0.82904, perf_2 = 178106.08, E_spr = 4.01 oraz suma = 5161.65 
 dla całości rspr = 0.78975, perf_2 = 195921.75, E_spr = 4.23 oraz suma = 8888.99 

 
 
 
 
 
 
 

  



Politechnika Krakowska WIŚ                                                 Rozprawa doktorska, mgr inż. Krzysztof Muszyński 

Metoda sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bieżącym zapotrzebowania na wodę w Krakowie     113 

10. BUDOWA MODELU PREDYKCYJNEGO OPARTEGO 
NA SSN W MATLAB  

10.1. Założenia budowy algorytmu predykcyjnego  

Każdy neuron posiada jedno lub więcej wejść gdzie podawane są sygnały, następnie są 
mnożone przez odpowiednie współczynniki wag. Odpowiadają one sile połączeń pomiędzy 
neuronami. Ważone sygnały wejściowe są dalej sumowane i na tej podstawie wyznaczana jest 
aktywność każdego neuronu. Generowany w ten sposób sygnał, traktowany jest, jako poten-
cjał membranowy komórki. Kolejnym krokiem jest przetworzenie tego sygnału w bloku ak-
tywacji neuronu za pomocą funkcji aktywacji. Tak przetworzony sygnał wysyłany jest dalej 
do następnych neuronów w sieci i kolejno przetwarzany, aż osiągnie neuron wyjściowy. 
Otrzymany sygnał wyjściowy to wynik symulacji pojedynczej epoki uczenia.  

Dla celów prognozy bieżącej zapotrzebowania na wodę wykorzystana została metoda 
oparta na uczeniu z nauczycielem, gdzie wykorzystuje się informację o zakładanej wartości 
wyjściowej sieci - jako wartości odniesienia dla oszacowania skuteczności treningu. Trening 
sieci oparty na podstawowym algorytmie propagacji wstecznej, wymaga dla każdego wzorca 
uczącego wykonania następujących działań: 

1. Podanie na wejście wzorca (wektor uczący). 
2. Wyznaczenie wartości wyjściowej każdego elementu każdej warstwy poczynając od 

elementów pierwszej warstwy ukrytej kończąc na warstwie wyjściowej. 
3. Obliczenie wartości błędu dla warstwy wyjściowej oraz sumy kwadratów błędów. 
4. Dokonanie propagacji wstecz błędu wyjściowego do każdego elementu warstwy po-

przedniej. 
5. Aktualizacja wagi każdego neuronu począwszy od warstwy wyjściowej poprzez 

wszystkie warstwy ukryte kierując się wstecz do warstwy wejściowej. 

Cały proces nauczania sprowadza się do zminimalizowania błędu na wyjściu sieci, czyli 
osiągnięcia minimum globalnego. Dla poprawnego działania sieci, dane uczące muszą być 
dostatecznie zupełne oraz odpowiednio spreparowane, opierając się na zasadzie, że każda 
klasa musi być reprezentowana oraz w ramach każdej z klas musi być odpowiednio reprezen-
towana zmienność statystyczna. Problem przygotowania danych uczących oraz podział ich na 
zbiory uczący, testujący oraz walidujący są podstawą do rozpoczęcia pracy z siecią. Budowa 
modelu prognostycznego (bez względu na rodzaj narzędzia predykcyjnego) wymusza prze-
strzeganie pewnych etapów działania.  

1. Sformułowanie zadania prognostycznego (obiektu, zjawiska, prognozowanej zmien-
nej, celu wyznaczenia prognozy, pożądanego horyzontu prognozy, dokładności pro-
gnozy). 

2. Sformułowanie przesłanek prognozy (opis mechanizmu generującego prognozowaną 
zmienną, czynniki wpływające na mechanizm prognozy). 

3. Wybór predyktora, czyli przepisu oraz zasady prognozowania. 
4. Wyznaczenie prognozy. 
5. Ocena dokładności prognozy. 



Politechnika Krakowska WIŚ                                                 Rozprawa doktorska, mgr inż. Krzysztof Muszyński 

Metoda sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bieżącym zapotrzebowania na wodę w Krakowie     114 

− ocena ex post – oparta jest na zrealizowanym błędzie prognozy, dokonywana jest 
po zrealizowaniu się zmiennej endogenicznej (prognozowanej), tj., gdy prognoza 
wygaśnie, 

− ocena ex ante – oparta jest na oczekiwanym błędzie prognozy, wyraża przypusz-
czenia, co do dokładności prognozy, wyrażone zanim prognoza wygaśnie, jest to 
miara niepewności prognozy. 

Na wybór predyktora składają się decyzje dotyczące wyboru metody prognozowania. Wy-
bór modelu opartego na SSN wymaga podjęcia dodatkowych specyficznych decyzji, które 
dotyczą [Muszyński, Knapik; 2006]: 

A. Zagadnień dotyczących struktury modelu, czyli: 
- zdefiniowania zmiennej endogenicznej oraz zmiennych egzogenicznych, 
- zorganizowania potrzebnej reprezentacji, zmienności oraz niezbędnego przeskalowa-

nia danych, 
- wybrania okresu, z którego będą pochodziły dane wykorzystane do trenowania, testo-

wania oraz weryfikacji sieci, 
- ustalenia horyzontu prognozy. 

B. Zagadnień dotyczących architektury sieci neuronowej, czyli: 
- wyboru algorytmu uczenia, 
- doboru optymalnej liczby warstw obliczeniowych sieci, 
- doboru optymalnej ilości neuronów w każdej warstwie sieci, 
- wyboru najefektywniejszej funkcji aktywacji poszczególnych neuronów, 
- wyboru metody prezentacji danych na wejściu, 
- doboru optymalnych parametrów uczenia sieci. 

C. Zagadnień dotyczących interpretacji oraz weryfikacji otrzymanych wyników. 

Przed zainstalowaniem aplikacji SSN do przeprowadzenia predykcji rozbioru wody na 
dyspozytorniach systemów wodociągowych, musi być zainstalowane sprawnie działające 
oprogramowanie archiwizujące dane pomiarowe z przeszłości, niezbędne do określenia pro-
gnozy. Zbieranie danych powinno być prowadzone na bieżąco, a bazy danych uaktualniane, 
co jednostkę czasu. Na tej podstawie nauczona sieć może prognozować stan na 1 krok w 
przyszłość, oraz być ewentualnie douczona za pomocą danych aktualnych. Wynik prognozy 
jest automatycznie przesyłany do sterowników kontrolujących pracę urządzeń wytwórczych 
oraz regulacyjnych. Za pomocą odpowiednich elementów sterujących, praca poszczególnych 
urządzeń jednostki dopasowywana jest do aktualnie optymalnego schematu działania całego 
systemu.  

10.2. Symulacja SSN w środowisku MATLAB 
Zbudowano następujący algorytm SSN, który został wykorzystany do prognozy bieżącej 

godzinowego zapotrzebowania na wodę dla miasta Krakowa. Dane wejściowe jakie zostały 
wykorzystane, to dane kalendarzowe, meteorologiczne oraz rozbioru wody, które zostały 
spreparowane w szeregi czasowe o godzinnym interwale czasowym. Dane dotyczące rozbioru 
wody, zostały uśrednione z czterech 15-minutowych pomiarów. Wszystkie dane, w ilości 
2294 sztuk, obejmują okres czasu od 1 maja do 31 lipca 2007 roku oraz okres od 5 do 13 lu-
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tego 2007 roku i pochodzą od MPWiK Kraków oraz od WIOŚ Kraków. Sztuczna sieć neuro-
nowa została zbudowana w środowisku MATLAB, przy zastosowaniu komend, dostępnych i 
opisanych w [Matlab Toolbox, 2008]. Kolejno przedstawiono strukturę m-pliku, który wyko-
nuje obliczenia symulacyjne:  

1) Wczytanie wektorów uczących 
p = [] - wektor zawierający dane uczące, czyli kolejno: godzina doby; dzień tygodnia; 
rodzaj dnia [pracujący = 1, poprzedzający dzień świąteczny = 0,5 oraz dzień wolny od pracy 
= 0]; temperatura powietrza [°C]; opad atmosferyczny [mm]; wilgotność względna powietrza 
[%]; kierunek wiatru [°]; prędkość wiatru [m/s]; aktualny godzinowy rozbiór wody [m3/h].  

t = [] - wektor zawierający dane uczące o przyszłym rozbiorze wody [m3/h]. 

W niniejszej pracy, podstawowym zadaniem było określenie, czy dane wejściowe w posta-
ci wektorów zawierających wyżej wymienione elementy, będą przydatne oraz w jakiej konfi-
guracji, do oszacowania konkretnej ilości zużycia wody w mieście na godzinę na przód. Prze-
prowadzono kilka symulacji z zastosowaniem różnych wariantów wektorów, gdzie usuwano 
kolejne elementy. Wyniki zostały przedstawione w dalszej części tekstu. 

2) Preprocesing danych wejściowych 
Ze względu na występowanie w danych, które podawane są sieci na wejściu, wielkości o 

różnych jednostkach miar oraz zróżnicowanych zakresach zmienności, zdecydowano znorma-
lizować wszystkie wektory do jednolitego i bezwymiarowego, o ujednoliconym zakresie 
zmienności przedziału. Wstępnym działaniem jest zlogarytmowanie ln() wszystkich wartości. 
Poniższe dwie funkcje posłużyły opcjonalnie do zbudowania wektorów wejściowych, które to 
funkcje posłużyły jako jedno z kryteriów do porównania jakości wyników sieci. 

Proces przetwarzania wstępnego, przy zastosowaniu funkcji mapminmax, który został 
oparty na przeskalowaniu wszystkich danych wejściowych do przedziału [-1, 1], przy zasto-
sowaniu poniższej reguły: 

� = �t�«g t�+x�∙�$ $�+x�
�$�«g $�+x� + ��(J                                (Równanie 77)    

Alternatywnie stosowano funkcję mapstd, która transformuje wszystkie dane w przedział 
[0, 1], bazując na odchyleniu standardowym od wartości średniej, na podstawie reguły: 

� = (| − |ś�� ∙ (�I��/|I��� + �ś�                                 (Równanie 78)    
3) Podział zbioru na próbki uczące, walidujące i testujące 

Ze względu na umiejętność generalizacji (uogólniania), która przejawia się generowaniem 
prawidłowych odpowiedzi dla danych wejściowych nie uczestniczących w procesie naucza-
nia, zdecydowano na podział dostępnych wektorów na 3 zbiory: 

trainInd = 0.8 dane uczące 

valInd = 0.1  dane walidujące 

testInd = 0.1 dane testujące 
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Tylko wektory trainInd biorą udział w procesie obliczania gradientu i aktualizacji wag 

i biasów natomiast zbiór – valInd, ma za zadanie sprawdzanie, czy sieć nie ma skłonności 
do przetrenowania (tzw. overfitting). W przypadku wystąpienia przetrenowania sieci, błąd 
liczony dla wektorów walidujących zaczyna wzrastać i jeśli osiągnie wartość maksymalną lub 
jego wzrost nastąpi kilka razy z rzędu, wówczas trening zostaje przerwany w miejscu gdzie 
błąd walidacji był minimalny. Trzecim zbiorem, jest testInd, który nie bierze udziału w 
procesie treningu i służy do określenia jakości nauczonej sieci, tzn. określenia predykcji sieci 
dla danych odizolowanych od reszty.  

Przeanalizowano 4 dostępne algorytmy podziału danych: divideind, divideint, 

dividerand, divideblock, które różnią się sposobem wyboru wektorów do odpo-
wiedniego zbioru, przy wcześniejszej zadanej wielkości procentowej każdego ze zbiorów. 
Wybrano metodę divideint. 

4) Budowa sztucznej sieci neuronowej 
Następnym krokiem jest budowa sieci neuronowej. W badaniach, przeanalizowano różne 

kombinacje. Wyniki, które zostaną przedstawione w dalszej części pracy wskazują, że jedna 
warstwa ukryta zawierająca kilkanaście neuronów, o funkcjach aktywacji tansig oraz pu-

relin, uczona przy wykorzystaniu algorytmu trainlm, to architektura, która na wyjściu 
prezentuje najbardziej zbliżone do rzeczywistych wartości godzinowego rozbioru wody. 

5) Inicjalizacja wag i biasów  
Najbardziej pożądanym jest start treningu z wartościami optymalnymi, które będą najbliżej 

wag docelowych, co skraca proces uczenia i zmniejsza ryzyko utknięcia w minimum lokal-
nym funkcji celu. Zdecydowano się na losowy dobór wag z pewnego przedziału liczbowego - 
funkcja inicjująca sieć initnw, która oblicza wagi i biasy dla każdej warstwy i, przy zasto-
sowaniu metody Nguyen-Widrow. Metoda ta oparta jest na aproksymacji odcinkowo-liniowej 
sigmoidalnej funkcji aktywacji, skąd optymalny zakres wagowy polaryzacji dla neuronów 

ukrytych został oszacowany w postaci [− ® °̄
x+x , ® °̄

x+x ], gdzie nin to liczba wejść każdego 

neuronu ukrytego, natomiast Nh to liczba neuronów ukrytych w warstwie. Natomiast wagi 
wstępne nie są zależne od topologii sieci i ustalane są losowo z przedziału [-0.5, 0.5].  

6) Trening i symulacja sieci 
Proces treningu sieci zostaje rozpoczęty po wywołaniu komendy train, natomiast funk-

cja sim symuluje działanie scharakteryzowanej już sieci net, biorąc zadane wartości wej-
ściowe. 

7) Jakość sieci 
Po zakończeniu procesu uczenia po ostatniej iteracji zwracane są błędy treningu, walidacji 

i testu MSEtr, MSEval, MSEtst, które bezpośrednio świadczą o jakości sieci i wynikach 
jej symulacji. Są to błędy prognozy charakteryzujące wielkość różnicy między wartością pro-
gnozy godzinowego zapotrzebowania na wodę i zaobserwowaną wartością godzinowego za-
potrzebowania na wodę. 

MSE (ang. mean squared error), to błąd średniokwadratowy wyrażony zależnością: 
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~D` = �
1∑ ���∗ − ���1�W�

Z,         (Równanie 79) 

RMSE (ang. root mean squared error), to pierwiastkowy błąd średniokwadratowy wyrażony 
zależnością: 

E~D` = z�
1 ∑ (��∗ − ���1�W�

Z,        (Równanie 80) 

gdzie,  yt – rzeczywista wartość zapotrzebowania na wodę, dla t = 1, …,T 
 yt* – prognozowana wartość zapotrzebowania na wodę, dla t = 1, …,T 
 T – horyzont prognozy 

Do oszacowania i wyboru najlepszej sieci oraz uzyskiwanej przez nią predykcji, obok błę-
dów MSE, zastosowano porównanie współczynnika korelacji osobno dla danych treningo-
wych rtr, walidacyjnych rval, testujących rtst oraz dla wszystkich wektorów ran.  

8) Postprocesing danych wyjściowych 
Na zakończenie otrzymane wyście sieci zostało poddane procesowi postprocesingu, czyli 

przeskalowanie do wartości o pierwotnej jednostce, czyli [m3/h] . Odbywa się to poprzez za-
stosowanie funkcji mapminmax lub mapstd. Uzyskany w ten sposób wynik jest warto-
ścią prognozowaną zapotrzebowania na wodę w kolejnej godzinie dla miasta Krakowa. 

9) Niezależne sprawdzenie działania sieci 
Jak wspomniano wyżej, 28 wektorów zostało całkowicie usuniętych z procesu uczenia sie-

ci. Wektory te zostają wczytane do pamięci komputera dopiero podczas weryfikacji nauczo-
nej sieci. Na zakończenie obliczony jest ogólny błąd prognozy dla danych poddanych post-
procesingowi: 

perf_2 = mse(tnew-anew) 

oraz suma modułów odchyleń i błąd względny wyrażony w procentach: 

Suma = sum(abs(tnew-anew)) 

E_spr = 100*sum(abs((tnew-anew)./tnew))/Y 

10) Graficzne przedstawienie wyników oraz zapis 
Ostatni element algorytmu to zapisanie wyników w formie graficznej oraz bezpośrednio do 

Excela, gdzie zostają sklasyfikowane pod kątem jakości dawanych wyników prognozy. 
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11. WYNIKI SYMULACJI ALGORYTMU SSN  

W niniejszym rozdziale, zaprezentowano wyniki symulacji i analiz jakie sporządzono na 
etapie przygotowywania niniejszej pracy. Wszystkie wyniki, zostały otrzymane przy wyko-
rzystaniu opisanego w poprzednim rozdziale algorytmu w środowisku MATLAB. Wszystkie 
symulacje, wykonano w oparciu o metodę prób i błędów, tzn. testowano różne konfiguracje i 
ustawienia do momentu otrzymania najlepszego możliwego wyniku. Wyniki zostały udostęp-
nione w formie wykresów i tabel, gdzie parametrami porównawczymi są błędy średniokwa-
dratowe oraz współczynniki korelacji, danych rzeczywistych oraz prognozowanych. 

Badania rozpoczęto od budowy wektorów wejściowych. Pierwotnie, jako punkt wyjścio-
wy, wektory składały się ze wszystkich posiadanych danych, bez żadnych modyfikacji, tzn. 
dane uczące z wszystkich dostępnych miesięcy: lutego, maja, czerwca i lipca, zawierające 
dane kalendarzowe (godzina, dzień, status) oraz meteorologiczne (opad, temperatura, wilgot-
ność, kierunek i prędkość wiatru) oraz w wektorze wyjściowym godzinowy rozbiór wody.  

Pierwsze badania dotyczyły ustalenia podstawowej konfiguracji sieci, na którą składały się 
kolejne cechy charakterystyczne: ilość neuronów w warstwie ukrytej, rodzaj algorytmu uczą-
cego sieć, rodzaj użytej funkcji aktywacji w neuronach ukrytych oraz wyjściowym, stosunku 
podziału wzorców uczących na zbiory uczący, walidujący i testujący.  

Najlepsze rezultaty osiągnięto stosując algorytm uczenia Levenberg’a-Marquardt’a - tra-

inlm, dla danych wejściowych podzielonych w proporcji 80-10-10% (uczące-walidujące-

testujące). Próby zostały przeprowadzone także dla innych algorytmów m.in.: traingd, 
traingda, traingdm, traingdx, traincgb, traincgf, traincgp, 

trainbr, trainb, trainbfg, trainbfgc również dla stosunku podziału wekto-
rów 60-20-20%. Wyniki symulacji z wykorzystaniem w/w funkcji, daleko odbiegają od tych 
otrzymanych dzięki wykorzystaniu algorytmu trainlm.  

Poniżej przedstawiono tabele z wynikami symulacji uczenia, walidacji i testowania dla kil-
ku różnych algorytmów uczenia. Symulacje zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu 
ustawień domyślnych (ang. default) dla wszystkich parametrów. Wszystkie zestawienia sieci 
neuronowych, które znajdują się poniżej, oparte są na porównaniu następujących parametrów: 

MSEtr  błąd średniokwadratowy dla danych treningowych 
MSEval błąd średniokwadratowy dla danych walidujących 
MSEtst błąd średniokwadratowy dla danych testujących 
rtr  współczynnik korelacji dla danych treningowych 
rval  współczynnik korelacji dla danych walidujących 
rtst  współczynnik korelacji dla danych testujących 
ran  współczynnik korelacji dla wszystkich danych 
rspr  współczynnik korelacji dla niezależnych 28 danych pnew i tnew 

MSEspr błąd średniokwadratowy dla niezależnych 28 danych pnew i tnew 
perf_1  błąd średniokwadratowy [m3/h] dla sieci po przeprowadzonym postprocesingu 
perf_2 błąd średniokwadratowy [m3/h] dla niezależnych 28 danych pnew i tnew po 

przeprowadzonym postprocesingu 
E_ssn błąd względny sieci wyrażony w % obliczony dla danych po przeprowadzo-

nym postprocesingu 
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E_spr błąd względny prognozy wyrażony w % obliczony dla danych po przeprowa-
dzonym postprocesingu  

Suma suma wszystkich błędów [m3/h] po przeprowadzonym postprocesingu dla nie-
zależnych 28 danych pnew i tnew 

Dodatkowa weryfikacja jakości prognozy, to 28 wektorów, które zostały odizolowane od 
podstawowej bazy danych i nie brały udziału w procesie treningu, walidacji i testowania sieci. 
Są to wektory reprezentujące kolejne godzinowe dane kalendarzowe i meteorologiczne oraz 
godzinowy rozbiór wody z okresu: 13 luty 2007r., godziny od 14 do 24 włącznie oraz 31 li-
piec 2007r. od godziny 8 do 24 włącznie. Na sam koniec procesu uczenia, walidacji i testu 
wektory te zostały zaprezentowane nauczonej sieci i na ich podstawie, SSN przeprowadzała 
predykcję rozbioru wody. Rezultaty prognozy sieci zostały porównane z rzeczywistym roz-
biorem godzinowym wody z tych godzin, stąd otrzymano parametry charakterystyczne, co 
zostało ujęte w tabelach: błąd sprawdzenia – MSEspr, współczynnik korelacji Rspr, suma 
kwadratów błędów sprawdzenia – Perf_2 oraz procentowy błąd względny prognozy E_spr i 
sumę wszystkich odchyleń prognozy od wartości rzeczywistej. 

W kolejnych tabelach, dla każdego algorytmu uczącego, prezentowane są podstawowe sta-
tystyki opisowe z przeprowadzonych 3 prób symulacji oraz wyniki prognoz, rozpatrując róż-
ne algorytmy uczenia i różną ilość neuronów.  

Spośród metod największego spadku, SSN oparta na metodzie największego spadku z 
członem momentum i adaptacyjnym doborem współczynnika prędkości uczenia - tra-

ingdx, dała najlepsze rezultaty, co pokazano w tabeli nr 19 poniżej. Sporządzono po 3 sy-
mulacje każdej sieci i określono podstawowe statystyki dla etapu testowania sieci oraz dla 
etapu weryfikacji otrzymanej prognozy.  

Tabela 19. Podstawowa statystyka opisowa dla 3 prób symulacji SSN opartej o algorytm traingdx z różną ilo-
ścią neuronów ukrytych. 

Statystyka 
Ilość neuronów w warstwie ukrytej 

14 15 17 18 19 20 21 25 
Śr. Arytm. 

Rspr 
0.334577 0.372750 0.424848 0.236266 0.356571 0.360123 0.338450 0.171900 

Odch. St. 
Rspr 

0.086970 0.083804 0.035321 0.216931 0.088955 0.049068 0.161123 0.093438 

Śr. Arytm. 
Perf_2 

305621.7 298035.8 289501.1 340112.1 368080.1 306451.3 303601.8 360871.8 

Odch. St. 
Perf_2 

20998.8 22603.4 14792.6 34073.1 95211.8 33197.1 41754.4 29625.9 

Śr. Arytm. 
MSEtst 

0.039060 0.038192 0.038928 0.041062 0.049265 0.038018 0.040662 0.040191 

Odch. St. 
MSEtst 

0.000871 0.001150 0.000395 0.002813 0.011605 0.004716 0.002862 0.002609 

Śr. Arytm. 
Rtst 

0.614653 0.625531 0.616273 0.587346 0.414355 0.626398 0.593096 0.598745 

Odch. St. 
Rtst 

0.010860 0.014488 0.005462 0.038969 0.264658 0.061042 0.037674 0.034791 
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Tabela 20. Porównawcze zestawienie najlepszych wyników predykcji dla SSN opartej o algorytm traingdx 

traingdx 
Ilość neuronów w warstwie ukrytej 

14 15 17 18 19 20 21 25 

MSEtr 0.037482 0.035764 0.038168 0.037932 0.040784 0.032686 0.037183 0.035808 

MSEval 0.038851 0.036675 0.039355 0.038856 0.04337 0.034009 0.038594 0.036926 

MSEtst 0.038246 0.037057 0.03849 0.0389 0.043352 0.034224 0.037374 0.037737 

Rtr 0.638116 0.648349 0.623058 0.61913 0.581152 0.685236 0.629029 0.653199 

Rval 0.614953 0.633338 0.603577 0.604107 0.540489 0.666318 0.607777 0.634570 

Rtst 0.624739 0.639745 0.622389 0.616449 0.55568 0.674182 0.636409 0.631151 

Ran 0.630792 0.643639 0.619058 0.615569 0.568026 0.679197 0.62628 0.645069 

Rspr 0.334017 0.399676 0.456246 0.289532 0.255748 0.399335 0.391945 0.270212 

MSEspr 0.020290 0.019870 0.017704 0.020221 0.022461 0.018122 0.018680 0.021768 

Perf_1 580894.9 565144.5 595699.4 599185.6 653472.3 520240.7 586550.2 563656.2 

Perf_2 318015.5 311435.4 277484.8 316936.1 352040.1 284038.5 292789.5 341180.0 

E_ssn 9.18 9.04 9.30 9.41 9.99 8.52 9.23 9.00 

E_spr 5.95 5.94 5.55 6.23 6.52 5.40 5.59 6.16 

Suma 12088.66 12014.69 11215.78 12407.59 12984.51 10635.25 11256.92 12613.79 

Najstabilniej zaprezentowała się sieć o architekturze 17 neuronów ukrytych, jednak naj-
mniejszy błąd prognozy, został osiągnięty przez sieć z 20 neuronami ukrytymi. Z powodu 
stabilności wyników sieci, wybrano najlepszą sieć z 17 neuronami ukrytymi, którą oznaczono 
SSN GDX-8-17-1. W tabeli nr 20 powyżej zaprezentowano wszystkie obliczone błędy MSE i 
procentowe dla wszystkich testowanych kombinacji sieci. Najlepsza sieć podczas fazy testu 
generuje wektor wyjściowy godzinowego rozbioru wody, który koreluje z rzeczywistym roz-
biorem wody w 62,24%. Procedura sprawdzenia dla wybranej sieci wskazała, że względny 
błąd E_spr wynosi 5,55%, a korelacja wielkości prognozowanych i rzeczywistych jest niewy-
soka i wynosi 45,62%, co pokazuje kolejny wykres na rysunku nr 51. Proces uczenia trwał 
132 epoki i po 15 krokach walidacji osiągnięto minimum funkcji celu (w epoce 117). Poniżej 
na rysunku nr 50, zaprezentowano wykres regresji dla danych uczących, walidujących, testu-
jących oraz dla wszystkich wykorzystanych wektorów.  

Zaprezentowany niżej rysunek nr 52, wykres odpowiedzi SSN GDX-8-17-1 prognozy go-
dzinowego rozbioru wody (simulation) oraz rzeczywistych wartości godzinowego rozbioru 
wody (targets), przedstawia jakość prognozy i obrazuje niedoskonałość SSN GDX-8-17-1. 
Widoczne oba wykresy korelują liniowo w 52,32%, jest to daleko niewystarczająca dokład-
ność, tak więc podjęto próby uczenia przy pomocy innego algorytmu. Należy zauważyć, że 
pozostałe metody największego spadku, metoda największego spadku z członem momentum, 
tj. traingdm oraz metoda największego spadku z adaptacyjnym doborem współczynnika 

prędkości uczenia, tj. traingda, dały dużo gorsze rezultaty, tak więc nie umieszczono tych 
wyników w niniejszej pracy. Wartości liczbowe prognozy zostały przedstawione w tabeli nr 
21 poniżej, gdzie obliczono sumę wszystkich odchyłek, która wynosi 11215,78 m3.  
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Rysunek 50. Wykres regresji dla sieci 8-17-1, uczonej metodą traingdx. 

 
Rysunek 51. Wykres regresji dla sieci 8-17-1, uczonej metodą traingdx dla danych sprawdzających. 
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Tabela 21. Prognoza godzinowego zapotrzebowania na wodę przy wykorzystaniu SSN GDX-8-17-1. 

Data 
Rozbiór  

m3/h 
Prognoza 

TRAINGDX Moduł róż nicy 
13.02.2007 14:00 7366.96 7089.364 277.60 
13.02.2007 15:00 7316.67 7116.678 199.99 
13.02.2007 16:00 7350.07 7217.883 132.19 
13.02.2007 17:00 6986.01 7321.606 335.60 
13.02.2007 18:00 7117.22 7301.984 184.76 
13.02.2007 19:00 7593.63 7352.968 240.66 
13.02.2007 20:00 8108.15 7300.277 807.87 
13.02.2007 21:00 7906.56 7356.84 549.72 
13.02.2007 22:00 8615.72 7338.101 1277.62 
13.02.2007 23:00 7299.14 7390.027 90.89 
13.02.2007 24:00 5762.45 7395.68 1633.23 
31.07.2007 8:00 6780.75 6676.484 104.27 
31.07.2007 9:00 7204.25 6727.479 476.77 
31.07.2007 10:00 7297.25 6788.434 508.82 
31.07.2007 11:00 7125.75 6843.953 281.80 
31.07.2007 12:00 6984.25 6883.538 100.71 
31.07.2007 13:00 6939.5 6885.107 54.39 
31.07.2007 14:00 6767 6943.22 176.22 
31.07.2007 15:00 6739.75 7011.752 272.00 
31.07.2007 16:00 6721.75 7068.511 346.76 
31.07.2007 17:00 6745 7088.524 343.52 
31.07.2007 18:00 6773.5 7122.729 349.23 
31.07.2007 19:00 6920.5 7218.281 297.78 
31.07.2007 20:00 7547.25 7311.786 235.46 
31.07.2007 21:00 7939.25 7388.703 550.55 
31.07.2007 22:00 8030.5 7495.988 534.51 
31.07.2007 23:00 7840.75 7503.932 336.82 
31.07.2007 24:00 8020 7503.962 516.04 

  SUMA: 11215.78 
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Rysunek 52. Wykres prognozy sieci 8-17-1, uczonej metodą traingdx. 

Kolejny algorytm jaki przebadano, to traincgb, czyli metoda gradientów sprzężonych 
Powell-Beale, wyniki symulacji przedstawiono w tabeli nr 22 poniżej. Są one zdecydowanie 
lepsze, niż osiągnięte za pomocą SSN GDX-8-17-1, jednak wykres predykcji i sprawdzenie są 
dalekie od spodziewanego efektu.  

Tabela 22. Podstawowa statystyka opisowa dla 3 prób symulacji SSN opartej o algorytm traincgb z różną ilo-
ścią neuronów ukrytych. 

Statystyka 
Ilość neuronów w warstwie ukrytej 

10 12 13 14 15 17 20 25 
Śr. Arytm. 

Rspr 
0.254345 0.240697 0.286930 0.439694 0.354464 0.362965 0.355096 0.377580 

Odch. St. 
Rspr 

0.121037 0.139774 0.180721 0.134274 0.145324 0.038330 0.013011 0.056717 

Śr. Arytm. 
Perf_2 

338198.1 319011.6 416097.6 300834.7 308749.7 319563.5 305805.0 300316.8 

Odch. St. 
Perf_2 

35021.6 33503.0 212733.2 42111.9 38157.6 34266.2 7736.7 24079.9 

Śr. Arytm. 
MSEtst 

0.037799 0.036173 0.043974 0.021471 0.037697 0.039858 0.037430 0.040546 

Odch. St. 
MSEtst 

0.002649 0.006711 0.007025 0.001897 0.006390 0.004974 0.000367 0.001070 

Śr. Arytm. 
Rtst 

0.630025 0.647221 0.547920 0.811260 0.628679 0.601518 0.637632 0.595163 

Odch. St. 
Rtst 

0.033159 0.082335 0.095199 0.019131 0.082993 0.063908 0.004876 0.013742 
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Tabela 23. Wyniki predykcji dla SSN opartej o algorytm traincgb 

traincgb 
Ilość neuronów w warstwie ukrytej 

10 12 13 14 15 17 20 25 

MSEtr 0.032987 0.026753 0.038192 0.015961 0.028031 0.032555 0.035604 0.037965 

MSEval 0.034331 0.027472 0.039627 0.018229 0.031450 0.034104 0.037002 0.039577 

MSEtst 0.034856 0.029239 0.038892 0.021747 0.033690 0.034117 0.037055 0.039315 

Rtr 0.680169 0.751171 0.614637 0.856133 0.728826 0.685280 0.648003 0.617615 

Rval 0.660621 0.740787 0.591256 0.837954 0.701485 0.663586 0.626467 0.591968 

Rtst 0.666702 0.730648 0.616414 0.809513 0.680362 0.675272 0.639662 0.610825 

Ran 0.673514 0.744946 0.610323 0.843027 0.713769 0.678950 0.642040 0.611136 

Rspr 0.390664 0.282115 0.475924 0.588623 0.484138 0.402375 0.342290 0.440548 

MSEspr 0.019285 0.019627 0.016807 0.016405 0.018399 0.017996 0.019886 0.017439 

Perf_1 527098.8 429363.7 605306.9 281456.8 473184.5 520010.4 566981.7 604343.2 

Perf_2 302274.1 307633.4 263426.2 257125.7 288381.6 282063.2 311692.0 273337.5 

E_ssn 8.66 7.73 9.47 6.24 8.06 8.56 9.03 9.41 

E_spr 5.41 5.73 5.42 4.87 4.76 5.65 5.80 5.37 

Suma 10480.56 11472.19 10843.04 9414.39 9217.16 11294.96 11790.91 10709.14 

Wg powyższych tabel nr 22 i 23, najlepsze wyniki prognozy otrzymano, stosując konfigu-
rację SSN CGB-8-15-1, która dała rezultat prognozy z najniższą sumą różnic odchyleń od 
wartości rzeczywistych rozbioru wody w Krakowie. Dla tej konfiguracji błąd E_spr wyniósł 
4,76%, natomiast współczynnik korelacji jest równy 48,41%. Zważywszy jednak na wynik 
serii 3 prób, to na podstawie statystyk opisowych czyli odchylenia standardowego, średniej 
arytmetycznej błędów bezwzględnych MSE oraz współczynników korelacji R wynika, że 
zdecydowanie stabilniejsza sieć to SSN CGB-8-14-1. Na tej podstawie została wybrana archi-
tektura sieci SSN CGB-8-14-1. Błąd wyliczony po podaniu sieci dodatkowych danych spraw-
dzających wyniósł 4,87%, przy korelacji 58,86%. Błąd bezwzględny Perf_2 prognozy jest 
niższy, aniżeli dla prognozy przy zastosowaniu poprzedniej sieci, natomiast korelacja jest 
wyższa. Wskazuje to, że sieć SSN CGB-8-14-1 wykazuje lepsze parametry i prognozuje do-
kładniej, jednak różnica jest niewielka. Proces uczenia trwał 134 epoki i po 15 krokach wali-
dacji osiągnięto minimum funkcji celu (w epoce 119). Poniżej zaprezentowano wykresy re-
gresji (rysunek nr 53 i 54) oraz wykres i tabele wartości prognozowanych godzinowego zuży-
cia wody na tle wartości rzeczywistych – rysunek nr 55 i tabela nr 24. Suma wszystkich od-
chyleń wyniosła 9414,39 m3 i jest niższa od poprzedniej. 
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Rysunek 53. Wykres regresji dla sieci 8-14-1, uczonej metodą traincgb. 

 
Rysunek 54. Wykres regresji dla sieci 8-14-1, uczonej metodą traincgb dla danych sprawdzających. 
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Tabela 24. Prognoza godzinowego zapotrzebowania na wodę przy wykorzystaniu SSN CGB-8-14-1. 

Data 
Rozbiór  

m3/h 
Prognoza 

TRAINCGB  
Moduł 
różnicy 

13.02.2007 14:00 7366.96 7321.578 45.38 
13.02.2007 15:00 7316.67 7258.507 58.16 
13.02.2007 16:00 7350.07 7502.875 152.81 
13.02.2007 17:00 6986.01 7718.787 732.78 
13.02.2007 18:00 7117.22 7695.776 578.56 
13.02.2007 19:00 7593.63 7748.977 155.35 
13.02.2007 20:00 8108.15 7736.851 371.30 
13.02.2007 21:00 7906.56 7759.079 147.48 
13.02.2007 22:00 8615.72 7763.811 851.91 
13.02.2007 23:00 7299.14 7763.331 464.19 
13.02.2007 24:00 5762.45 7746.351 1983.90 
31.07.2007 8:00 6780.75 7302.224 521.47 
31.07.2007 9:00 7204.25 7561.212 356.96 
31.07.2007 10:00 7297.25 7508.383 211.13 
31.07.2007 11:00 7125.75 7344.862 219.11 
31.07.2007 12:00 6984.25 7203.083 218.83 
31.07.2007 13:00 6939.5 7111.015 171.52 
31.07.2007 14:00 6767 6985.232 218.23 
31.07.2007 15:00 6739.75 6877.697 137.95 
31.07.2007 16:00 6721.75 6879.949 158.20 
31.07.2007 17:00 6745 6906.484 161.48 
31.07.2007 18:00 6773.5 7176.318 402.82 
31.07.2007 19:00 6920.5 7468.378 547.88 
31.07.2007 20:00 7547.25 7611.076 63.83 
31.07.2007 21:00 7939.25 7730.581 208.67 
31.07.2007 22:00 8030.5 7959.211 71.29 
31.07.2007 23:00 7840.75 7826.946 13.80 
31.07.2007 24:00 8020 7830.595 189.40 

  SUMA: 9414.39 
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Rysunek 55. Wykres prognozy sieci 8-14-1, uczonej metodą traincgb. 

Następny przebadany algorytm, to traincgf, czyli metoda gradientów sprzężonych Fle-
tcher-Powell. Wszystkie wyniki z symulacji przedstawiono poniżej kolejno w tabelach 25, 26 
i 27 oraz na wykresach na rysunkach nr 56, 57 i 58. Najlepsza okazała się sieć SSN CGF-8-
16-1, a najlepsza reprezentantka tej grupy osiągnęła błąd MSE 0.026, a współ. korelacji pod-
czas testu Rtst=77.02%. Sieć ta jednak po 3 próbach nie osiągnęła najlepszych rezultatów. 
Poniżej zaprezentowano analizę statystyczną, z której jasno wynika, że najlepsza architektura 
to SSN CGF-8-15-1: 

Tabela 25. Podstawowa statystyka opisowa dla 3 prób symulacji SSN opartej o algorytm traincgf z różną ilością 
neuronów ukrytych. 

Statystyka 
Ilość neuronów w warstwie ukrytej 

10 12 13 14 15 16 20 25 
Śr. Arytm. 

Rspr 
0.285782 0.475301 0.390624 0.397886 0.546428 0.307486 0.438355 0.430810 

Odch. St. 
Rspr 

0.042527 0.077305 0.060149 0.085039 0.027510 0.185097 0.178025 0.071084 

Śr. Arytm. 
Perf_2 

327406.0 289599.3 287046.3 294536.1 249696.2 313091.7 266323.3 285655.1 

Odch. St. 
Perf_2 

21631.5 18516.0 12055.1 34703.4 5932.0 54654.1 46071.9 30759.1 

Śr. Arytm. 
MSEtst 

0.027158 0.035584 0.030697 0.033267 0.025922 0.036786 0.031858 0.026569 

Odch. St. 
MSEtst 

0.005273 0.002455 0.012850 0.005800 0.005003 0.009807 0.012397 0.004870 

Śr. Arytm. 
Rtst 

0.751833 0.657645 0.711265 0.683832 0.764874 0.636997 0.696514 0.758034 

Odch. St. 
Rtst 

0.055572 0.030025 0.142184 0.068430 0.053167 0.117258 0.142773 0.051703 
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Podczas sprawdzania sieci oznaczonej SSN CGF-8-15-1, przy użyciu dodatkowego szere-
gu 28 wektorów, osiągnięto błąd 5,13% przy korelacji 51,90%. Proces uczenia trwał 178 epok 
i po 15 krokach walidacji osiągnięto minimum funkcji celu (w 163 epoce). W tabeli poniżej, 
zamieszczono wyniki generowane przez poszczególne modele SSN podczas etapu uczenia i 
predykcji. W trakcie analizy nie zostały spostrzeżone żadne kontrowersyjne wyniki, a wybra-
na najlepiej prognozująca sieć, rzeczywiście pochodzi z grupy wyników z 3 prób o optymal-
nej architekturze 15 neuronów ukrytych. W dalszej części, pokazano na wykresach regresje 
oraz prognozę wartości godzinowego zapotrzebowania na wodę wraz z tabelą wyników. Su-
ma wszystkich odchyleń wyniosła 10129,12 m3, co spośród rozpatrywanych dotychczas algo-
rytmów, stawia metodę gradientów sprzężonych Fletcher-Powell na drugim miejscu. Jednak, 
jak widać na wykresie nr 58 przedstawiającym porównanie prognozy oraz wartości rzeczywi-
stych rozbioru wody, model ten nadal daje wyniki dalekie od prawdziwych.   

Tabela 26. Wyniki predykcji dla SSN opartej o algorytm traincgf 

traincgf 
Ilość  neuronów w warstwie ukrytej 

11 12 13 14 15 16 20 25 

MSEtr 0.019094 0.032511 0.016255 0.026772 0.019288 0.023044 0.020577 0.019355 

MSEval 0.020031 0.034149 0.018227 0.027455 0.019792 0.024048 0.020947 0.019992 

MSEtst 0.022281 0.034294 0.022345 0.028194 0.022512 0.025577 0.02373 0.022239 

Rtr 0.827235 0.686056 0.855496 0.75088 0.828112 0.790353 0.815334 0.827529 

Rval 0.821859 0.663457 0.838153 0.741096 0.821558 0.777946 0.809873 0.819504 

Rtst 0.803086 0.673246 0.803149 0.74287 0.800912 0.770217 0.78846 0.803389 

Ran 0.821258 0.678981 0.841463 0.747181 0.821276 0.783751 0.808834 0.821066 

Rspr 0.361125 0.467140 0.452786 0.486476 0.518998 0.493529 0.549562 0.503369 

MSEspr 0.020284 0.017367 0.017510 0.017004 0.016368 0.016289 0.015128 0.015990 

Perf_1 314034.2 520288.9 281664.4 426215.3 314000.9 372274.1 333560.9 314402.0 

Perf_2 317931.1 272203.3 274452.4 266522.8 256545.0 255312.1 237109.0 250629.1 

E_ssn 6.67 8.62 6.27 7.73 6.63 7.24 6.83 6.64 

E_spr 5.11 5.40 4.62 5.27 5.13 4.54 4.56 4.99 

Suma 10253.63 10783.69 9265.19 10483.02 10129.12 8864.84 9130.59 9923.71 
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Rysunek 56. Wykres regresji dla sieci 8-15-1, uczonej metodą traincgf. 

 
Rysunek 57. Wykres regresji dla sieci 8-15-1, uczonej metodą traincgf dla danych sprawdzających. 
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Tabela 27. Prognoza godzinowego zapotrzebowania na wodę przy wykorzystaniu SSN CGF-8-15-1. 

Data Rozbiór  
m3/h 

Prognoza 
TRAINCGF 

Moduł  
różnicy 

13.02.2007 14:00 7366.96 7266.648 100.31 
13.02.2007 15:00 7316.67 7245.915 70.75 
13.02.2007 16:00 7350.07 7506.041 155.97 
13.02.2007 17:00 6986.01 7670.448 684.44 
13.02.2007 18:00 7117.22 7620.215 503.00 
13.02.2007 19:00 7593.63 7633.684 40.05 
13.02.2007 20:00 8108.15 7571.522 536.63 
13.02.2007 21:00 7906.56 7583.476 323.08 
13.02.2007 22:00 8615.72 7575.692 1040.03 
13.02.2007 23:00 7299.14 7599.249 300.11 
13.02.2007 24:00 5762.45 7595.408 1832.96 
31.07.2007 8:00 6780.75 7138.317 357.57 
31.07.2007 9:00 7204.25 7237.598 33.35 
31.07.2007 10:00 7297.25 7202.542 94.71 
31.07.2007 11:00 7125.75 7160.593 34.84 
31.07.2007 12:00 6984.25 7124.978 140.73 
31.07.2007 13:00 6939.5 7110.855 171.35 
31.07.2007 14:00 6767 7095.226 328.23 
31.07.2007 15:00 6739.75 7078.089 338.34 
31.07.2007 16:00 6721.75 7080.505 358.76 
31.07.2007 17:00 6745 7063.513 318.51 
31.07.2007 18:00 6773.5 7097.118 323.62 
31.07.2007 19:00 6920.5 7199.772 279.27 
31.07.2007 20:00 7547.25 7342.824 204.43 
31.07.2007 21:00 7939.25 7499.554 439.70 
31.07.2007 22:00 8030.5 7611.227 419.27 
31.07.2007 23:00 7840.75 7586.825 253.92 
31.07.2007 24:00 8020 7574.802 445.20 

SUMA: 10129.12 
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Rysunek 58. Wykres prognozy sieci 8-15-1, uczonej metodą traincgf 

Ze względu na wyniki dotychczasowych symulacji, poszukiwań optymalnego algorytmu 
treningu, przetestowano zachowanie się jeszcze dwóch metod. Pierwsza z nich to tra-

incgp, czyli metoda gradientów sprzężonych Polak-Ribiére. Wszystkie wyniki z symulacji 
zostały zaprezentowane w kolejnych tabelach nr 28 – 31 i wykresach na rysunkach nr 59 - 61.  

Z konieczności przeprowadzono dokładniejszą analizę statystyczną sieci, z której wynika, 
że najlepsze wyniki uzyskano stosując sieć o 10 neuronach ukrytych. Wszystkie szczegółowe 
wyniki i symulacje przedstawiono dalej.  

Tabela 28. Podstawowa statystyka opisowa dla 3 prób symulacji SSN opartej o algorytm traincgp z różną ilo-
ścią neuronów ukrytych. 

Statystyka 
Ilość neuronów w warstwie ukrytej 

10 12 13 14 15 16 20 25 
Śr. Arytm. 

Rspr 
0.398980 0.263662 0.450653 0.388199 0.334537 0.285534 0.425157 0.359742 

Odch. St. 
Rspr 

0.004120 0.192869 0.103087 0.114869 0.054086 0.145857 0.036615 0.118659 

Śr. Arytm. 
Perf_2 

288382.4 314767.6 281172.6 288817.7 318594.7 354383.5 291136.6 303862.8 

Odch. St. 
Perf_2 

6250.7 28074.1 33189.6 22929.0 20247.8 67085.7 17402.3 53643.7 

Śr. Arytm. 
MSEtst 

0.0353329 0.037292 0.024667 0.033084 0.032606 0.042228 0.033478 0.037358 

Odch. St. 
MSEtst 

0.0006194 0.001407 0.009926 0.005949 0.008600 0.005981 0.008704 0.00228 

Śr. Arytm. 
Rtst 

0.6614322 0.636796 0.774172 0.685320 0.688274 0.578611 0.678263 0.635589 

Odch. St. 
Rtst 

0.0064754 0.017619 0.106627 0.066197 0.100164 0.073001 0.098457 0.028121 
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Pomimo, że konfiguracja sieci o 10 neuronach w warstwie ukrytej jest bardzo stabilna i da-
je za każdym razem zbliżone wyniki, to sieć o 13 neuronach ukrytych, oznaczona jako SSN 
CGP-8-13-1 prognozuje zdecydowanie lepiej. Model tej sieci, po 3 próbach osiągnął dobre 
rezultaty i podczas sprawdzenia wygenerował najmniejszy błąd względny 4,94%. Współ-
czynnik korelacji podczas testu wyniósł Rtst = 83,49%, natomiast podczas sprawdzenia, przy 
użyciu dodatkowego szeregu 28 wektorów, osiągnięto Rspr = 34,72%. Proces uczenia trwał 
461 epok i po 15 krokach walidacji osiągnięto minimum funkcji celu (w 446 epoce). W dal-
szej części, pokazano na wykresach regresję oraz prognozę wartości godzinowego zapotrze-
bowania na wodę wraz z tabelą wyników. Suma wszystkich odchyleń wyniosła 9990,61 m3, 
co w porównaniu z poprzednimi wynikami daje bardzo zbliżone wyniki, a więc metoda gra-
dientów sprzężonych Polak-Ribiére daje słabe rezultaty prognozy godzinowego zapotrzebo-
wania na wodę. Podobnie jak poprzednio, wykres przedstawiający porównanie prognozy oraz 
wartości rzeczywistych rozbioru wody, nie jest wystarczająco dokładny.  

Tabela 29. Prognoza godzinowego zapotrzebowania na wodę przy wykorzystaniu SSN CGP-8-13-1. 

Data Rozbiór  
m3/h 

Prognoza 
TRAINCGP 

Moduł  
różnicy 

13.02.2007 14:00 7366.96 7163.878 203.08 
13.02.2007 15:00 7316.67 6998.675 318.00 
13.02.2007 16:00 7350.07 7066.269 283.80 
13.02.2007 17:00 6986.01 7190.405 204.39 
13.02.2007 18:00 7117.22 7048.013 69.21 
13.02.2007 19:00 7593.63 7092.925 500.70 
13.02.2007 20:00 8108.15 7016.469 1091.68 
13.02.2007 21:00 7906.56 7137.511 769.05 
13.02.2007 22:00 8615.72 7227.415 1388.31 
13.02.2007 23:00 7299.14 7521.897 222.76 
13.02.2007 24:00 5762.45 7719.427 1956.98 
31.07.2007 8:00 6780.75 7139.793 359.04 
31.07.2007 9:00 7204.25 7403.198 198.95 
31.07.2007 10:00 7297.25 7382.148 84.90 
31.07.2007 11:00 7125.75 7245.809 120.06 
31.07.2007 12:00 6984.25 7094.9 110.65 
31.07.2007 13:00 6939.5 6988.212 48.71 
31.07.2007 14:00 6767 6892.266 125.27 
31.07.2007 15:00 6739.75 6828.668 88.92 
31.07.2007 16:00 6721.75 6804.513 82.76 
31.07.2007 17:00 6745 6803.711 58.71 
31.07.2007 18:00 6773.5 6886.417 112.92 
31.07.2007 19:00 6920.5 7048.764 128.26 
31.07.2007 20:00 7547.25 7228.791 318.46 
31.07.2007 21:00 7939.25 7472.918 466.33 
31.07.2007 22:00 8030.5 7708.44 322.06 
31.07.2007 23:00 7840.75 8001.435 160.68 
31.07.2007 24:00 8020 8215.972 195.97 

SUMA: 9990.61 
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Tabela 30. Wyniki predykcji dla SSN opartej o algorytm traincgp 

traincgp 
Ilość neuronów w warstwie ukrytej 

10 12 13 14 15 16 20 25 

MSEtr 0.033331 0.034962 0.013998 0.017764 0.020652 0.036501 0.018743 0.032783 

MSEval 0.034611 0.035574 0.015927 0.019204 0.021512 0.037865 0.020353 0.034679 

MSEtst 0.034753 0.035732 0.019032 0.022676 0.024114 0.036912 0.023509 0.034747 

Rtr 0.670817 0.655131 0.876067 0.839105 0.810528 0.634308 0.825261 0.677250 

Rval 0.660019 0.644999 0.859620 0.828409 0.805376 0.624218 0.815964 0.667192 

Rtst 0.667798 0.656304 0.834899 0.799109 0.784537 0.642931 0.790707 0.667814 

Ran 0.668034 0.653285 0.864501 0.828934 0.804271 0.633920 0.816464 0.673311 

Rspr 0.394410 0.442092 0.347159 0.376633 0.342377 0.366210 0.464064 0.442963 

MSEspr 0.018595 0.018166 0.020199 0.019150 0.019430 0.020796 0.017520 0.017139 

Perf_1 534625.0 552930.9 243711.0 301817.7 340674.1 577228.7 321857.1 527444.7 

Perf_2 291460.0 284728.3 316600.3 300154.4 304542.2 325954.7 274596.4 268627.0 

E_ssn 8.62 8.84 5.79 6.57 6.86 9.06 6.70 8.59 

E_spr 5.63 5.56 4.94 5.49 5.67 6.07 5.43 5.33 

Suma 11326.50 11237.33 9990.61 10752.82 11177.32 12462.51 10729.33 10595.44 

 

 
Rysunek 59. Wykres regresji dla sieci 8-13-1, uczonej metodą traincgp 
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Rysunek 60. Wykres regresji dla sieci 8-13-1, uczonej metodą traincgp dla danych sprawdzających. 

 
Rysunek 61. Wykres prognozy sieci 8-13-1, uczonej metodą traincgp 
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Ostatni algorytm, który został poddany badaniom, to metoda wstecznej propagacji błędu 
Levenberg’a-Marquardt’a trainlm. Z literatury dotyczącej SSN wynika, że jest to jedna z 
najszybszych metod, która często daje najlepsze dopasowanie prognozy do wartości rzeczy-
wistych. Test tej metody został przeprowadzony w ten sam sposób, co poprzednie, tzn. dla 
każdej liczby neuronów dokonano 3 próby, a spośród statystycznie najlepszej grupy wybrano 
najkorzystniejszą sieć.  

Wszystkie wyniki z symulacji zostały zaprezentowane w kolejnych tabelach 31, 32, 33 i 
wykresach na rysunkach nr 62, 63, 64. Najlepsza okazała się sieć SSN LM-8-15-1, która po 3 
próbach osiągnęła dobre rezultaty, a najmniejszy błąd MSEtst, który osiągnęła podczas testo-
wania wyniósł 0,0227, a współczynnik korelacji Rtst wyniósł 79,71%. Podczas sprawdzania, 
przy użyciu dodatkowego szeregu 28 wektorów, osiągnięto błąd 4,87% przy korelacji 
52,76%.  

Tabela 31. Podstawowa statystyka opisowa dla 3 prób symulacji SSN opartej o algorytm trainlm z różną ilością 
neuronów ukrytych. 

Statystyka 
Ilość neuronów w warstwie ukrytej 

10 12 13 14 15 16 20 25 

Śr. Arytm. 
Rspr 

0.394908 0.284155 0.260185 0.312151 0.504557 0.368419 0.376143 0.286974 

Odch. St. 
Rspr 

0.138497 0.166206 0.198097 0.117196 0.030644 0.110131 0.095977 0.110992 

Śr. Arytm. 
Perf_2 

323599.3 384777.6 424036.6 353725.6 280872.9 327003.0 385959.8 425296.0 

Odch. St. 
Perf_2 

63150.1 98659.6 132176.6 71521.1 43632.5 16787.6 95981.1 51724.1 

Śr. Arytm. 
MSEtst 

0.025532 0.018792 0.020762 0.022422 0.027811 0.024606 0.019884 0.024324 

Odch. St. 
MSEtst 

0.010727 0.001462 0.002841 0.007115 0.004735 0.003312 0.003542 0.009436 

Śr. Arytm. 
Rtst 

0.765634 0.831547 0.815993 0.796051 0.737304 0.780576 0.823478 0.772200 

Odch. St. 
Rtst 

0.117116 0.012908 0.024699 0.074126 0.056083 0.034879 0.039069 0.105556 

Tabela 32. Wyniki predykcji dla SSN opartej o algorytm trainlm 

trainlm 
Ilość neuronów w warstwie ukrytej 

10 12 13 14 15 16 20 25 

MSEtr 0.012827 0.013590 0.012255 0.014714 0.014517 0.013706 0.009563 0.009276 

MSEval 0.014604 0.019506 0.017743 0.016884 0.023180 0.017946 0.015966 0.017366 

MSEtst 0.018548 0.017836 0.019364 0.021152 0.022731 0.021724 0.017581 0.016961 

Rtr 0.886694 0.878607 0.888768 0.868133 0.868173 0.873471 0.917066 0.904350 

Rval 0.874684 0.838269 0.846628 0.851448 0.796669 0.843040 0.867390 0.849645 

Rtst 0.840775 0.839569 0.829145 0.815116 0.797108 0.809634 0.852047 0.851020 

Ran 0.874833 0.862973 0.868270 0.854026 0.839109 0.854586 0.893238 0.882651 

Rspr 0.468611 0.102103 0.544388 0.452090 0.527574 0.433269 0.265431 0.411677 

MSEspr 0.019749 0.031524 0.016543 0.017744 0.015824 0.020741 0.031696 0.023350 

Perf_1 226724.6 246579.2 238029.2 261080.9 286257.6 260225.1 196451.2 213368.8 

Perf_2 309533.9 494093.5 259282.9 278113.3 248028.3 325087.8 496787.8 365977.0 

E_ssn 5.64 5.84 5.71 6.04 6.23 5.98 5.11 5.42 

E_spr 5.30 7.20 4.91 4.80 4.87 5.11 7.60 6.29 

Suma 10847.41 14556.15 10067.28 9374.70 9600.81 10153.17 15752.22 12732.23 
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Rysunek 62. Wykres regresji dla sieci 8-15-1, uczonej metodą trainlm 

Proces uczenia trwał 97 epok i po 15 krokach walidacji osiągnięto minimum funkcji celu 
(w 82 epoce). W dalszej części, pokazano na wykresach regresje oraz prognozę wartości go-
dzinowego zapotrzebowania na wodę wraz z tabelą wyników. Suma wszystkich odchyleń 
wyniosła 9600,81 m3. Wynik ten jest najlepszym spośród wszystkich otrzymanych, jednak 
sieć neuronowa oparta o taką konfigurację i metodę uczenia, nie zaspokaja potrzeb predyk-
cyjnych. Jak widać dalej, na wykresie na rysunku nr 64 dopasowania prognozy godzinowego 
zapotrzebowania na wodę, prognoza nadal nie daje zadawalających efektów.  
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Rysunek 63. Wykres regresji dla sieci 8-15-1, uczonej metodą trainlm dla danych sprawdzających. 

 
Rysunek 64. Wykres prognozy sieci 8-15-1, uczonej metodą trainlm 
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Tabela 33. Prognoza godzinowego zapotrzebowania na wodę przy wykorzystaniu SSN LM-8-15-1. 

Data Rozbiór m3/h Prognoza 
TRAINLM 

Moduł  
różnicy 

13.02.2007 14:00 7366.96 6782.14 584.82 

13.02.2007 15:00 7316.67 6697.95 618.72 

13.02.2007 16:00 7350.07 6748.59 601.48 

13.02.2007 17:00 6986.01 6847.30 138.71 

13.02.2007 18:00 7117.22 7066.20 51.02 

13.02.2007 19:00 7593.63 7271.33 322.30 

13.02.2007 20:00 8108.15 7411.43 696.72 

13.02.2007 21:00 7906.56 7688.35 218.21 

13.02.2007 22:00 8615.72 7908.90 706.82 

13.02.2007 23:00 7299.14 7839.61 540.47 

13.02.2007 24:00 5762.45 7695.96 1933.51 

31.07.2007 8:00 6780.75 7014.41 233.66 

31.07.2007 9:00 7204.25 7277.04 72.79 

31.07.2007 10:00 7297.25 7421.10 123.85 

31.07.2007 11:00 7125.75 7311.40 185.65 

31.07.2007 12:00 6984.25 7167.72 183.47 

31.07.2007 13:00 6939.5 7058.30 118.80 

31.07.2007 14:00 6767 6973.70 206.70 

31.07.2007 15:00 6739.75 6906.90 167.15 

31.07.2007 16:00 6721.75 6876.14 154.39 

31.07.2007 17:00 6745 6870.15 125.15 

31.07.2007 18:00 6773.5 6996.07 222.57 

31.07.2007 19:00 6920.5 7136.16 215.66 

31.07.2007 20:00 7547.25 7255.29 291.96 

31.07.2007 21:00 7939.25 7596.55 342.70 

31.07.2007 22:00 8030.5 7887.33 143.17 

31.07.2007 23:00 7840.75 8007.32 166.57 

31.07.2007 24:00 8020 7786.22 233.78 
SUMA: 9600.81 

Powyższe próby miały na celu określenie, która metoda uczenia sieci jest najodpowied-
niejsza do zadanego problemu oraz oszacowanie optymalnej liczby neuronów w warstwie 
ukrytej. Wszystkie przytoczone tabele z wynikami, zostały opracowane na zasadzie wyboru 
najlepszej SSN spośród 3 przeprowadzonych prób takiej samej konfiguracji sieci. Wybranie 
najlepszej konfiguracji sieci uczonej przy pomocy tego samego algorytmu uczącego, jest za-
daniem trudnym i wymagającym wiele czasu, odpowiedniej interpretacji wyników i wielu 
dodatkowych prób weryfikujących. Często zdarzało się, że została wybrana sieć o lekko gor-
szych wynikach, aniżeli sieci sąsiednie o innych liczbach neuronów w warstwie ukrytej. Po-
wodem tego jest powtarzalność wyników, tak więc została zawsze wybrana sieć, której wyni-
ki osiągały najmniejsze odchylenia standardowe dla wszystkich prób.  

Zdecydowanie najlepiej zaprezentowała się sieć oznaczona jako SSN LM-8-15-1, która 
została uczona przy wykorzystaniu opisanego wyżej algorytmu wstecznej propagacji błędu 
Levenberg’a-Marquardt’a. Należy zauważyć, że wszystkie próby zostały wykonane przy uży-
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ciu dostępnych danych egzogenicznych, wśród nich sieć nie widziała zużycia wody, tak więc 
relatywnie wykonała dobrą robotę.  

Do dalszych testów wzięto tylko sieć najlepszą, czyli opartą o algorytm Levenberg’a-
Marquardt’a - SSN LM-8-15-1, a celem będzie poprawienie dokładności jej prognozy. Kolej-
nym krokiem będzie teraz dostosowanie rodzaju wiedzy, czyli jakości wektorów uczących. 
Kolejne symulacje będą prowadzone w ten sam sposób jak dotychczas i będą prezentować 
predykcję godzinowego zapotrzebowania na wodę przy zastosowaniu różnego zestawienia 
danych wejściowych oraz dodatkowo zweryfikowano konfigurację warstwy ukrytej. 

Na początek podjęto próbę dołożenia do wektora startowego, wielkość rozbioru wody z 
godziny aktualnej. Dało to oczekiwany efekt poprawy jakości prognozy. Poniżej zaprezento-
wano wyniki tego eksperymentu. 

Wektor uczący p składa się z 9 kolejnych informacji bez żadnych modyfikacji: godzina, 
dzień, status, opad, temperatura, wilgotność, kierunek i prędkość wiatru, aktualny godzinowy 
rozbiór, natomiast wektor wyjściowy prezentuje rozbiór godzinowy z następnej godziny. Da-
ne te pochodzą z wszystkich dostępnych miesięcy, tj. lutego, maja, czerwca i lipca 2007 roku. 
Pierwsza tabela z zamieszczonych poniżej, prezentuje wszystkie najlepsze sieci, spośród 3 
wykonanych prób dla tej samej liczby neuronów w warstwie ukrytej, które nauczono na bazie 
tak przygotowanych wektorów. Autor wybrał jako najlepszą konfigurację, sieć opartą o 14 
neuronach ukrytych SSN LM-9-14-1, bazując na wynikach symulacji oraz na statystykach, co 
zostało zamieszczone poniżej w tabeli nr 34. 

Tabela 34. Wyniki predykcji dla SSN opartej o algorytm trainlm dla 9 danych wejściowych 

trainlm 
Ilość neuronów w warstwie ukrytej 

11 12 13 14 15 

MSEtr 0.004232 0.003686 0.003806 0.004389 0.004070 

MSEval 0.006104 0.006652 0.006170 0.008078 0.006817 

MSEtst 0.005974 0.005677 0.005800 0.006861 0.006971 

Rtr 0.963570 0.968258 0.968282 0.960753 0.963729 

Rval 0.949162 0.944639 0.948214 0.935919 0.943482 

Rtst 0.949338 0.951874 0.950968 0.941529 0.940695 

Ran 0.957925 0.960330 0.960900 0.952129 0.955196 

Rspr 0.794677 0.792610 0.766587 0.801441 0.803641 

MSEspr 0.008492 0.008591 0.009803 0.007947 0.008612 

Perf_1 79211.64 74863.65 73772.44 89836.45 84228.68 

Perf_2 133101.83 134646.04 153647.45 124566.22 134983.85 

E_ssn 2.92 2.89 2.80 3.13 3.10 

E_spr 3.36 3.23 3.46 3.02 3.54 

Suma 6746.39 6534.54 6891.30 6045.85 7036.90 

Kolejna tabela nr 35, przedstawia podstawowe statystyki dla wyników grup sieci o ustalo-
nej architekturze. Stąd odczytano, że najlepsze rezultaty osiągają sieci z 14 neuronami ukry-
tymi. Co ciekawe, dla przypadku 9 elementowego wektora uczącego, który zawiera dodatko-
we informacje o bieżącym rozbiorze wody, sieć zawiera mniejszą ilość neuronów ukrytych. 
Można to wyjaśnić brakiem konieczności prowadzenia większej ilości obliczeń przez neuro-
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ny. Stąd dodatkowe wsparcie jednego z nich jest zbędne, ponieważ na wejściu sieć otrzymała 
dużą dawkę rzetelnej informacji. 

Po przyglądnięciu się wynikom, należy zauważyć, znaczną poprawę jakości sieci, zarówno 
na etapie uczenia, jak i testowania oraz dodatkowego sprawdzenia. Błąd MSEtst został wyli-
czony na 0,0069, co daje bardzo dobry rezultat, a jednocześnie stopień dopasowania Rtst = 
94,15%. Wynik prognozy godzinowego zapotrzebowania na wodę, obarczony jest 3,02% błę-
dem względnym E_spr oraz korelacją Rspr wyników względem danych rzeczywistych na 
poziomie 80,14%. 

Tabela 35. Podstawowa statystyka opisowa dla 3 prób symulacji SSN opartej o algorytm trainlm z różną ilością 
neuronów ukrytych dla 9 danych wejściowych. 

Statystyka 
Ilość neuronów w warstwie ukrytej 

11 12 13 14 15 

Śr. Arytm. Rspr 0.773697 0.763996 0.746390 0.783459 0.726696 

Odch. St. Rspr 0.018319 0.028471 0.026336 0.018513 0.074134 

Śr. Arytm. Perf_2 152203.74 152310.90 170752.88 134290.23 202965.90 

Odch. St. Perf_2 16542.75 19835.93 19035.75 10274.36 81370.79 

Śr. Arytm. MSEtst 0.006152 0.005945 0.006476 0.006399 0.007154 

Odch. St. MSEtst 0.000994 0.000390 0.000698 0.000459 0.000626 

Śr. Arytm. Rtst 0.947944 0.949675 0.945196 0.945674 0.939358 

Odch. St. Rtst 0.008802 0.003263 0.006065 0.004041 0.005036 

Wyniki te jednoznacznie pokazują, że takie podejście uczenia, tzn. pokazanie sieci dodat-
kowej informacji o aktualnej wielkości zużycia wody oraz prognoza następnej godziny, daje 
bardzo dobre efekty. Poniżej przedstawiono na rysunkach nr 65 i 66 regresje oraz na rysunku 
nr 67 wykres godzinowego zapotrzebowania na wodę dla najlepszej prognozy, opartej na wy-
nikach sieci SSN LM-9-14-1. 



Politechnika Krakowska WIŚ                                                 Rozprawa doktorska, mgr inż. Krzysztof Muszyński 

Metoda sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bieżącym zapotrzebowania na wodę w Krakowie     141 

 
Rysunek 65. Wykres regresji dla sieci 9-14-1, uczonej metodą trainlm 

 
Rysunek 66. Wykres regresji dla sieci 9-14-1, uczonej metodą trainlm dla danych sprawdzających. 
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Rysunek 67. Wykres prognozy sieci 9-14-1, uczonej metodą trainlm 

Poniższa tabela nr 36 wskazuje, że suma wszystkich odchyleń prognozy od wartości rze-
czywistych wynosi 6045,85 m3, a więc wynik uległ znacznej poprawie względem poprzed-
nich prognoz. Etap uczenia wraz z walidacją i testem trwał 31 epok i zakończył się po 15 pró-
bach walidacji, gdzie w epoce 16 osiągnięto minimum.  
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Tabela 36. Prognoza godzinowego zapotrzebowania na wodę przy wykorzystaniu SSN LM-9-14-1. 

Data Rozbiór 
m3/h 

Prognoza 
TRAINLM 

Moduł róż -
nicy 

13.02.2007 14:00 7366.96 7294.17885 72.78 
13.02.2007 15:00 7316.67 7308.03672 8.63 
13.02.2007 16:00 7350.07 7329.78047 20.29 
13.02.2007 17:00 6986.01 7445.43213 459.42 
13.02.2007 18:00 7117.22 7113.22435 4.00 
13.02.2007 19:00 7593.63 7339.85834 253.77 
13.02.2007 20:00 8108.15 7863.89151 244.26 
13.02.2007 21:00 7906.56 8314.78313 408.22 
13.02.2007 22:00 8615.72 7947.26067 668.46 
13.02.2007 23:00 7299.14 8289.95495 990.81 
13.02.2007 24:00 5762.45 6880.08014 1117.63 
31.07.2007 8:00 6780.75 6787.09101 6.34 
31.07.2007 9:00 7204.25 7141.40874 62.84 
31.07.2007 10:00 7297.25 7269.18518 28.06 
31.07.2007 11:00 7125.75 7215.32651 89.58 
31.07.2007 12:00 6984.25 7018.24508 34.00 
31.07.2007 13:00 6939.50 6841.14237 98.36 
31.07.2007 14:00 6767.00 6765.74024 1.26 
31.07.2007 15:00 6739.75 6611.68872 128.06 
31.07.2007 16:00 6721.75 6601.71645 120.03 
31.07.2007 17:00 6745.00 6678.15635 66.84 
31.07.2007 18:00 6773.50 6860.08791 86.59 
31.07.2007 19:00 6920.50 7090.04306 169.54 
31.07.2007 20:00 7547.25 7377.87156 169.38 
31.07.2007 21:00 7939.25 7990.40774 51.16 
31.07.2007 22:00 8030.50 8194.63641 164.14 
31.07.2007 23:00 7840.75 8019.88978 179.14 
31.07.2007 24:00 8020.00 7677.7425 342.26 

  SUMA: 6045.85 

 

Po analizie powyższych symulacji, kolejnym etapem jest dalsze eksperymentowanie z 
elementami wektora wejściowego, co jak widać, daje dobre rezultaty. Na pierwszy test wy-
brano wektory, które nie posiadają informacji o godzinie, dniu i statusie dnia, a więc zawiera-
ją tylko dane meteorologiczne oraz aktualny godzinowy rozbiór wody, a prognozowana jest 
wielkość godzinowego rozbioru wody na godzinę następną. Dane, które zostały wykorzysta-
ne, pochodzą z wszystkich dostępnych miesięcy, tj. lutego, maja, czerwca i lipca 2007 roku. 
Testy przeprowadzono metodą jaką opisano poprzednio, a najlepszy wynik dla sieci SSN 
LM-6-14-1 został zaprezentowany poniżej w tabeli nr 37.  
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Tabela 37. Wyniki predykcji dla najlepszej SSN uczonej na danych meteorologicznych oraz aktualnego godzi-
nowego rozbioru wody 

SSN LM-6-14-1 
MSEtr 0.010430 

MSEval 0.014032 
MSEtst 0.014442 

rtr 0.903538 
rval 0.890029 
rtst 0.875189 
ran 0.895087 
rspr 0.619105 

MSEspr 0.013968 
perf_1 191185.8 
perf_2 218933.1 
E_ssn 4.74 
E_spr 4.41 
Suma 8825.76 

Podobnie jak poprzednio, statystyki wskazały sieć o 14 neuronach ukrytych, jednak wyniki 
prognozy nie są dobre, stąd ograniczono się do podania tylko najlepszej konfiguracji. Wykre-
sy regresji oraz predykcji wraz z tabelą prognozowanych wielkości przedstawiono niżej. Etap 
uczenia wraz z walidacją i testem trwał 27 epok, a po 15 krokach walidacji osiągnięto mini-
mum w 12 epoce.  

 

Rysunek 68. Wykres regresji dla sieci 6-14-1, uczonej metodą trainlm 
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Rysunek 69. Wykres regresji dla sieci 6-14-1, uczonej metodą trainlm dla danych sprawdzających. 

 
Rysunek 70. Wykres prognozy sieci 6-14-1, uczonej metodą trainlm 
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Tabela 38. Prognoza godzinowego zapotrzebowania na wodę przy wykorzystaniu SSN LM-6-14-1. 
 

 
Suma błędów, wynosząca 8825,76 m3 oraz wartości współczynników korelacji i błędów 

MSE nie poprawiły się względem sieci SSN LM-9-14-1, tak więc wykluczenie danych kalen-
darzowych i pozostawienie samych danych meteorologicznych nie sprzyja jakości prognozy. 
Należy jednak zauważyć, że wynik prognozy, szczególnie widoczny na wykresie, jest opóź-
niony o jedną godzinę. Prognoza jest poprawna biorąc pod uwagę dość ograniczoną ilość in-
formacji zawartych w wektorach uczących, jednak opóźnienie sprawia, że do celów operacyj-
nych jest bezużyteczna. Na tym przykładzie doskonale widać, jak sieć czerpie wiedzę z poka-
zanego jej rozbioru wody z aktualnej godziny. Dla sieci SSN LM-9-14-1, dane meteorolo-
giczne nie wnoszą na tyle informacji, aby mogła je wykorzystać, tak więc nauczyła się poka-
zywać lekko zmodyfikowaną wartość aktualnego godzinowego zapotrzebowania na wodę. 
Bardzo dobrze widać to również na kolejnym eksperymencie, gdzie wyeliminowano w wek-
torach uczących zarówno informacje kalendarzowe jak i meteorologiczne, a pozostawiono 
jedynie aktualną wartość godzinowego zapotrzebowania na wodę. 

Data Rozbiór 
m3/h 

Prognoza 
TRAINLM 

Moduł róż -
nicy 

13.02.2007 14:00 7366.96 7190.38 176.58 
13.02.2007 15:00 7316.67 7179.86 136.81 
13.02.2007 16:00 7350.07 7122.73 227.34 
13.02.2007 17:00 6986.01 7191.79 205.78 
13.02.2007 18:00 7117.22 6979.51 137.71 
13.02.2007 19:00 7593.63 7044.74 548.89 
13.02.2007 20:00 8108.15 7460.14 648.01 
13.02.2007 21:00 7906.56 7847.48 59.08 
13.02.2007 22:00 8615.72 7719.45 896.27 
13.02.2007 23:00 7299.14 8348.15 1049.01 
13.02.2007 24:00 5762.45 7266.03 1503.58 
31.07.2007 8:00 6780.75 6245.10 535.65 
31.07.2007 9:00 7204.25 6786.19 418.06 
31.07.2007 10:00 7297.25 7117.51 179.74 
31.07.2007 11:00 7125.75 7217.08 91.33 
31.07.2007 12:00 6984.25 7113.68 129.43 
31.07.2007 13:00 6939.50 7002.75 63.25 
31.07.2007 14:00 6767.00 6955.12 188.12 
31.07.2007 15:00 6739.75 6798.92 59.17 
31.07.2007 16:00 6721.75 6782.36 60.61 
31.07.2007 17:00 6745.00 6769.67 24.67 
31.07.2007 18:00 6773.50 6772.38 1.12 
31.07.2007 19:00 6920.50 6828.19 92.31 
31.07.2007 20:00 7547.25 7026.84 520.41 
31.07.2007 21:00 7939.25 7602.38 336.87 
31.07.2007 22:00 8030.50 7895.78 134.72 
31.07.2007 23:00 7840.75 7940.52 99.77 
31.07.2007 24:00 8020.00 7718.54 301.46 

  SUMA: 8825.76 



Politechnika Krakowska WIŚ                                                 Rozprawa doktorska, mgr inż. Krzysztof Muszyński 

Metoda sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bieżącym zapotrzebowania na wodę w Krakowie     147 

Następnie podjęto próbę wyeliminowania danych meteorologicznych i zostawiono w wek-
torach uczących tylko 4 elementy: godzinę doby, dzień tygodnia i status dnia oraz aktualny 
godzinowy rozbiór wody. Wyniki tego eksperymentu są następujące: 

Tabela 39. Wyniki predykcji dla najlepszej SSN uczonej na danych kalendarzowych i aktualnego godzinowego 
rozbioru wody 

SSN LM-4-14-1 
MSEtr 0.004180 

MSEval 0.005845 
MSEtst 0.005589 

rtr 0.964649 
rval 0.951721 
rtst 0.952709 
ran 0.959770 
rspr 0.779440 

MSEspr 0.008778 
perf_1 75918.8 
perf_2 137577.3 
E_ssn 2.79 
E_spr 3.25 
Suma 6591.60 

 

 

Rysunek 71. Wykres regresji dla sieci 4-14-1, uczonej metodą trainlm 
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Rysunek 72. Wykres regresji dla sieci 4-14-1, uczonej metodą trainlm dla danych sprawdzających. 

 
Rysunek 73. Wykres prognozy sieci 4-14-1, uczonej metodą trainlm 
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Tabela 40. Prognoza godzinowego zapotrzebowania na wodę przy wykorzystaniu SSN LM-4-14-1 

Data Rozbiór 
m3/h 

Prognoza 
TRAINLM 

Moduł róż -
nicy 

13.02.2007 14:00 7366.96 7222.82 144.14 
13.02.2007 15:00 7316.67 7207.87 108.80 
13.02.2007 16:00 7350.07 7184.15 165.92 
13.02.2007 17:00 6986.01 7257.48 271.47 
13.02.2007 18:00 7117.22 7018.48 98.74 
13.02.2007 19:00 7593.63 7279.05 314.58 
13.02.2007 20:00 8108.15 7837.39 270.76 
13.02.2007 21:00 7906.56 8272.26 365.70 
13.02.2007 22:00 8615.72 8160.00 455.72 
13.02.2007 23:00 7299.14 8467.01 1167.87 
13.02.2007 24:00 5762.45 6729.87 967.42 
31.07.2007 8:00 6780.75 6890.39 109.64 
31.07.2007 9:00 7204.25 7202.34 1.91 
31.07.2007 10:00 7297.25 7281.95 15.30 
31.07.2007 11:00 7125.75 7238.80 113.05 
31.07.2007 12:00 6984.25 7077.88 93.63 
31.07.2007 13:00 6939.50 6950.55 11.05 
31.07.2007 14:00 6767.00 6890.69 123.69 
31.07.2007 15:00 6739.75 6739.11 0.64 
31.07.2007 16:00 6721.75 6702.60 19.15 
31.07.2007 17:00 6745.00 6700.00 45.00 
31.07.2007 18:00 6773.50 6789.66 16.16 
31.07.2007 19:00 6920.50 6941.95 21.45 
31.07.2007 20:00 7547.25 7208.25 339.00 
31.07.2007 21:00 7939.25 7866.37 72.88 
31.07.2007 22:00 8030.50 8180.67 150.17 
31.07.2007 23:00 7840.75 8225.77 385.02 
31.07.2007 24:00 8020.00 7277.22 742.78 

  SUMA: 6591.60 

W prognozie tej nie występuje już efekt opóźnienia prognozy, jaki można dostrzec w po-
przednim eksperymencie. Autor wnioskuje, że dane kalendarzowe zawierają dużo więcej 
cennych informacji niż dane meteorologiczne. Z analizy wyników prognozy opartej na sieci 
SSN LM-4-14-1 wynika, że dane kalendarzowe wraz z aktualnym rozbiorem wody zawierają 
dość dużą ilość informacji, co pozwala na bardzo dobre ich wykorzystanie. Ma to swoje zale-
ty, ponieważ nie zawsze mamy dostęp lub jest on bardzo ograniczony do godzinowych da-
nych meteorologicznych. Jednak zwrócić należy uwagę na różnicę w trafności prognozy po-
między siecią SSN LM-4-14-1, a SSN LM-9-14-1. Dla tej drugiej, egzogeniczne dane meteo-
rologiczne, w niewielkim stopniu, jednak poprawiają skuteczność prognozy. W konsekwencji 
trafniej przewiduje godzinowe zapotrzebowanie na wodę w godzinie następnej. Różnica nie 
jest duża, jednak znacząca biorąc pod uwagę fakt, że dążymy za wszelką cenę do osiągnięcia 
najlepszej możliwej prognozy godzinowego zapotrzebowania na wodę. Różnica ta wynosi 
545,75 m3 dla 28 pomiarów na korzyść sieci uczonej wektorami zawierającymi dane meteoro-
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logiczne i kalendarzowe. Wniosek stąd taki, że w przypadku łatwego dostępu do danych me-
teorologicznych zdecydowanie lepiej jest je wykorzystać.  

Kolejnym testem będzie prognoza polegająca na zadaniu sieci tylko i wyłącznie aktualne-
go godzinowego rozbioru wody. Sieć tą oznaczono odpowiednio SSN LM-1-14-1 i w tym 
przypadku prognoza wygląda następująco: 

Tabela 41. Wyniki predykcji dla najlepszej SSN uczonej na danych aktualnego godzinowego rozbioru wody 

SSN LM-1-14-1 
MSEtr 0.011364 

MSEval 0.013195 
MSEtst 0.013841 

rtr 0.903685 
rval 0.884024 
rtst 0.878166 
ran 0.894815 
rspr 0.595408 

MSEspr 0.014758 
perf_1 191632.2 
perf_2 231315.2 
E_ssn 4.78 
E_spr 4.41 
Suma 8815.71 

 

 
Rysunek 74. Wykres regresji dla sieci 1-14-1, uczonej metodą trainlm 
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Rysunek 75. Wykres regresji dla sieci 1-14-1, uczonej metodą trainlm dla danych sprawdzających. 

 
Rysunek 76. Wykres prognozy sieci 1-14-1, uczonej metodą trainlm 
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Tabela 42. Prognoza godzinowego zapotrzebowania na wodę przy wykorzystaniu SSN LM-1-14-1 

Data Rozbiór 
m3/h 

Prognoza 
TRAINLM 

Moduł róż -
nicy 

13.02.2007 14:00 7366.96 7337.50 29.46 
13.02.2007 15:00 7316.67 7325.75 9.08 
13.02.2007 16:00 7350.07 7296.70 53.37 
13.02.2007 17:00 6986.01 7316.99 330.98 
13.02.2007 18:00 7117.22 6956.84 160.38 
13.02.2007 19:00 7593.63 7084.12 509.51 
13.02.2007 20:00 8108.15 7435.23 672.92 
13.02.2007 21:00 7906.56 7941.75 35.19 
13.02.2007 22:00 8615.72 7776.26 839.46 
13.02.2007 23:00 7299.14 8352.14 1053.00 
13.02.2007 24:00 5762.45 7284.19 1521.74 
31.07.2007 8:00 6780.75 6129.16 651.59 
31.07.2007 9:00 7204.25 6823.78 380.47 
31.07.2007 10:00 7297.25 7191.54 105.71 
31.07.2007 11:00 7125.75 7282.75 157.00 
31.07.2007 12:00 6984.25 7094.53 110.28 
31.07.2007 13:00 6939.50 6955.58 16.08 
31.07.2007 14:00 6767.00 6926.34 159.34 
31.07.2007 15:00 6739.75 6812.87 73.12 
31.07.2007 16:00 6721.75 6790.36 68.61 
31.07.2007 17:00 6745.00 6775.11 30.11 
31.07.2007 18:00 6773.50 6794.77 21.27 
31.07.2007 19:00 6920.50 6818.07 102.43 
31.07.2007 20:00 7547.25 6914.97 632.28 
31.07.2007 21:00 7939.25 7403.72 535.53 
31.07.2007 22:00 8030.50 7799.60 230.90 
31.07.2007 23:00 7840.75 7867.59 26.84 
31.07.2007 24:00 8020.00 7720.95 299.05 

  SUMA: 8815.71 

Z powyższego zestawienia widać, że prognoza oparta tylko i wyłącznie na aktualnej wiel-
kości godzinowego zużycia wody ma dość dobry efekt, jednak zauważyć trzeba opóźnienie 
prognozy. Efekt ten zaobserwowano już wcześniej, a więc nasuwa się wniosek, że w tych 
przypadkach sieci brakuje wiedzy na temat zmian zapotrzebowania wody. Opierając się na 
podobnym rozumowaniu, postanowiono zbadać zachowanie sieci, po podaniu jej na wejście 
wartości godzinowego zużycia wody z godziny wstecz oraz z godziny aktualnej. Tak więc 
wektor wejściowy zawiera dwie informacje, taką sieć oznaczono jako SSN LM-2-14-1, a wy-
niki jej predykcji zaprezentowano poniżej: 
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Tabela 43. Wyniki predykcji dla najlepszej SSN uczonej na danych aktualnego godzinowego rozbioru wody oraz 
1 godziny wstecz 

SSN LM-2-14-1 
MSEtr 0.005978 

MSEval 0.011582 
MSEtst 0.006127 

rtr 0.947840 
rval 0.947023 
rtst 0.949989 
ran 0.948015 
rspr 0.784294 

MSEspr 0.008457 
perf_1 96896.2 
perf_2 132552.8 
E_ssn 3.45 
E_spr 3.22 
Suma 6724.98 

 

 

Rysunek 77. Wykres regresji dla sieci 2-14-1, uczonej metodą trainlm 
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Rysunek 78. Wykres regresji dla sieci 2-14-1, uczonej metodą trainlm dla danych sprawdzających. 

 
Rysunek 79. Wykres prognozy sieci 2-14-1, uczonej metodą trainlm 



Politechnika Krakowska WIŚ                                                 Rozprawa doktorska, mgr inż. Krzysztof Muszyński 

Metoda sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bieżącym zapotrzebowania na wodę w Krakowie     155 

Tabela 44. Prognoza godzinowego zapotrzebowania na wodę przy wykorzystaniu SSN LM-2-14-1 

Data Rozbiór 
m3/h 

Prognoza 
TRAINLM 

Moduł róż -
nicy 

13.02.2007 14:00 7366.96 7184.10 182.86 
13.02.2007 15:00 7316.67 7297.80 18.87 
13.02.2007 16:00 7350.07 7237.07 113.00 
13.02.2007 17:00 6986.01 7318.21 332.20 
13.02.2007 18:00 7117.22 6730.87 386.35 
13.02.2007 19:00 7593.63 7184.49 409.14 
13.02.2007 20:00 8108.15 7761.06 347.09 
13.02.2007 21:00 7906.56 8173.06 266.50 
13.02.2007 22:00 8615.72 7584.91 1030.81 
13.02.2007 23:00 7299.14 8424.79 1125.65 
13.02.2007 24:00 5762.45 6107.77 345.32 
31.07.2007 8:00 6780.75 6851.14 70.39 
31.07.2007 9:00 7204.25 7335.71 131.46 
31.07.2007 10:00 7297.25 7441.71 144.46 
31.07.2007 11:00 7125.75 7308.39 182.64 
31.07.2007 12:00 6984.25 6987.12 2.87 
31.07.2007 13:00 6939.50 6884.99 54.51 
31.07.2007 14:00 6767.00 6917.97 150.97 
31.07.2007 15:00 6739.75 6684.20 55.55 
31.07.2007 16:00 6721.75 6775.54 53.79 
31.07.2007 17:00 6745.00 6769.14 24.14 
31.07.2007 18:00 6773.50 6819.12 45.62 
31.07.2007 19:00 6920.50 6844.65 75.85 
31.07.2007 20:00 7547.25 7044.91 502.34 
31.07.2007 21:00 7939.25 7794.70 144.55 
31.07.2007 22:00 8030.50 8003.54 26.96 
31.07.2007 23:00 7840.75 7889.60 48.85 
31.07.2007 24:00 8020.00 7567.75 452.25 

   6724.98 

Powyższa bardzo dobra prognoza nasunęła spostrzeżenie, że dalsze prace badawcze mogą 
zostać rozdzielone, na kierunek pierwszy związany z kombinacją elementów egzogenicznych 
danych kalendarzowych i meteorologicznych w wektorach wejściowych oraz na kierunek 
drugi związany ze zwiększaniem ilości danych dotyczących godzinowego rozbioru wody z 
godzin z przeszłości w wektorach wejściowych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt posia-
dania niewystarczającej ilości danych aby kompleksowo przebadać podejście drugie, jednak 
stwierdzono prognozę dla 6, 12 i 24 elementów opisujących godzinowe zapotrzebowanie na 
wodę w wektorze wejściowym. Najlepsze rezultaty uzyskano przy zastosowaniu 24 - godzi-
nowego wektora z wielkościami rozbioru wody z godziny aktualnej oraz 23 godzin poprze-
dzających. Wektory 6 i 12 - godzinowe dają dobre wyniki, lecz nieznacznie lepsze od przed-
stawionej powyżej sieci SSN LM-2-14-1. Wyniki eksperymentu przedstawiono w tabeli nr 45 
poniżej wraz z poprzednimi prognozami. 
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Tabela 45. Zestawienie wyników prognozy SSN opartych na wektorach zawierających tylko wartości godzino-
wego rozbioru wody z poprzednich godzin 

SSN LM-1-14-1 SSN LM-2-14-1 SSN LM-6-15-1 SSN LM-12-16-1 SSN LM-24-16-1 

MSEtr 0.011364 MSEtr 0.005978 MSEtr 0.004584 MSEtr 0.003840 MSEtr 0.002922 

MSEval 0.013195 MSEval 0.011582 MSEval 0.007534 MSEval 0.006067 MSEval 0.008043 

MSEtst 0.013841 MSEtst 0.006127 MSEtst 0.007628 MSEtst 0.005583 MSEtst 0.005330 

rtr 0.903685 rtr 0.94784 rtr 0.953781 rtr 0.956221 rtr 0.973386 

rval 0.884024 rval 0.947023 rval 0.939875 rval 0.950888 rval 0.957974 

rtst 0.878166 rtst 0.949989 rtst 0.933646 rtst 0.954613 rtst 0.961051 

ran 0.894815 ran 0.948015 ran 0.946775 ran 0.954783 ran 0.967984 

rspr 0.595408 rspr 0.784294 rspr 0.779216 rspr 0.849466 rspr 0.868951 

MSEspr 0.014758 MSEspr 0.008457 MSEspr 0.008493 MSEspr 0.005968 MSEspr 0.007119 

perf_1 191632.2 perf_1 96896.2 perf_1 96952.7 perf_1 83928.9 perf_1 58622.1 

perf_2 231315.2 perf_2 132552.8 perf_2 133117.5 perf_2 93535.2 perf_2 89273.1 

E_ssn 4.78 E_ssn 3.45 E_ssn 3.34 E_ssn 3.15 E_ssn 2.64 
E_spr 4.41 E_spr 3.22 E_spr 3.21 E_spr 2.88 E_spr 2.82 
Suma 8815.71 Suma 6724.98 Suma 6594.77 Suma 5935.41 Suma 6015.06 

 

 

Rysunek 80. Wykres regresji dla sieci 24-16-1, uczonej metodą trainlm 
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Rysunek 81. Wykres regresji dla sieci 24-16-1, uczonej metodą trainlm dla danych sprawdzających. 

 
Rysunek 82. Wykres prognozy sieci 24-16-1, uczonej metodą trainlm 
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Tabela 46. Prognoza godzinowego zapotrzebowania na wodę przy wykorzystaniu SSN LM-24-16-1 

Data Rozbiór 
m3/h 

Prognoza 
TRAINLM 

Moduł róż -
nicy 

13.02.2007 14:00 7366.96 7555.91 188.95 
13.02.2007 15:00 7316.67 7434.39 117.72 
13.02.2007 16:00 7350.07 7059.79 290.28 
13.02.2007 17:00 6986.01 7271.90 285.89 
13.02.2007 18:00 7117.22 6980.66 136.56 
13.02.2007 19:00 7593.63 7153.77 439.86 
13.02.2007 20:00 8108.15 7666.51 441.64 
13.02.2007 21:00 7906.56 8327.97 421.41 
13.02.2007 22:00 8615.72 7912.12 703.60 
13.02.2007 23:00 7299.14 7597.83 298.69 
13.02.2007 24:00 5762.45 5719.81 42.64 
31.07.2007 8:00 6780.75 6567.48 213.27 
31.07.2007 9:00 7204.25 6998.68 205.57 
31.07.2007 10:00 7297.25 7227.37 69.88 
31.07.2007 11:00 7125.75 7190.20 64.45 
31.07.2007 12:00 6984.25 6943.94 40.31 
31.07.2007 13:00 6939.50 6933.85 5.65 
31.07.2007 14:00 6767.00 6901.96 134.96 
31.07.2007 15:00 6739.75 6753.27 13.52 
31.07.2007 16:00 6721.75 6812.40 90.65 
31.07.2007 17:00 6745.00 6670.27 74.73 
31.07.2007 18:00 6773.50 6818.16 44.66 
31.07.2007 19:00 6920.50 6868.63 51.87 
31.07.2007 20:00 7547.25 7091.77 455.48 
31.07.2007 21:00 7939.25 7845.96 93.29 
31.07.2007 22:00 8030.50 8185.81 155.31 
31.07.2007 23:00 7840.75 7919.77 79.02 
31.07.2007 24:00 8020.00 7164.78 855.22 

  SUMA: 6015.06 

W wyniku testu oszacowano i wykazano, że konfiguracja sieci uczącej się tylko na wekto-
rach zawierających dane godzinowego rozbioru wody z przeszłości, musi zawierać więcej 
neuronów w warstwie ukrytej. Stwierdzono, że najlepsza konfiguracja sieci to SSN LM-24-
16-1, najlepszy zestaw wektorów to opracowany na podstawie 24 wartości godzinowego za-
potrzebowania na wodę z godzin poprzedzających wartość prognozowaną. Wynikiem działa-
nia tej sieci jest bardzo dobra prognoza, która charakteryzuje się błędem podczas testowania 
MSEtst = 0,0053 oraz bardzo wysokim współczynnikiem korelacji Rtst = 96,10%. Dodatko-
we sprawdzenie sieci, które obrazuje rysunek nr 82 oraz tabela nr 46 powyżej dowodzą, że 
jakość prognozy jest doskonała, a suma wszystkich odchyleń od wartości rzeczywistej wynio-
sła 6015,06 m3 i jest najniższa z dotychczasowych prób. Trening tej sieci trwał 22 epoki, jed-
nak po 15 próbach walidacji, sieć osiągnęła minimum w 7 epoce.  

Kontynuując zaczętą wcześniej myśl rozdziału kierunków badawczych nad ilością i jako-
ścią informacji zawartych w wektorach wejściowych, należy przeprowadzić następującą pró-
bę. Wcześniej, tj. w rozdziale 8.2 w tabeli nr 16 zostały obliczone współczynniki korelacji 
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wszystkich zbiorów względem szeregu czasowego godzinowego rozbioru wody dla miasta 
Krakowa. Do eksperymentu wybrano szeregi, których współczynniki korelacji są znaczące 
względem wartości prognozowanej. Tak więc opracowano wektory, które zawierały następu-
jące informacje: godzina doby, status dnia, temperatura powietrza, wilgotność oraz aktualny 
godzinowy rozbiór wody. Współczynniki korelacji odpowiednio wynoszą 0,5488; 0,1095; 
0,2800; -0,2441. Sieć nauczona na podstawie takich wektorów zachowuje się następująco: 

Tabela 47. Wyniki predykcji dla najlepszej SSN uczonej na wektorach zwierających godzinę doby, status dnia, 
temperaturę powietrza, wilgotność oraz aktualny godzinowy rozbiór wody 

SSN LM-5-15-1 

MSEtr 0.003584 
MSEval 0.004968 
MSEtst 0.004201 

rtr 0.970331 
rval 0.958276 
rtst 0.964737 
ran 0.966846 
rspr 0.833478 

MSEspr 0.006688 
perf_1 62868.3 
perf_2 104831.2 

E_ssn 2.64 
E_spr 3.01 
Suma 6110.15 

 
Rysunek 83. Wykres regresji dla sieci 5-15-1, uczonej metodą trainlm 
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Rysunek 84. Wykres regresji dla sieci 5-15-1, uczonej metodą trainlm dla danych sprawdzających. 

 
Rysunek 85. Wykres prognozy sieci 5-15-1, uczonej metodą trainlm 
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Tabela 48. Prognoza godzinowego zapotrzebowania na wodę przy wykorzystaniu SSN LM-5-15-1 

Data Rozbiór 
m3/h 

Prognoza 
TRAINLM 

Moduł róż -
nicy 

13.02.2007 14:00 7366.96 7223.29 143.67 
13.02.2007 15:00 7316.67 7223.87 92.80 
13.02.2007 16:00 7350.07 7206.21 143.86 
13.02.2007 17:00 6986.01 7274.06 288.05 
13.02.2007 18:00 7117.22 7106.11 11.11 
13.02.2007 19:00 7593.63 7293.12 300.51 
13.02.2007 20:00 8108.15 7766.81 341.34 
13.02.2007 21:00 7906.56 8226.68 320.12 
13.02.2007 22:00 8615.72 8025.17 590.55 
13.02.2007 23:00 7299.14 8209.83 910.69 
13.02.2007 24:00 5762.45 6686.43 923.98 
31.07.2007 8:00 6780.75 6856.64 75.89 
31.07.2007 9:00 7204.25 7127.78 76.47 
31.07.2007 10:00 7297.25 7202.68 94.57 
31.07.2007 11:00 7125.75 7138.95 13.20 
31.07.2007 12:00 6984.25 6961.31 22.94 
31.07.2007 13:00 6939.50 6839.53 99.97 
31.07.2007 14:00 6767.00 6806.28 39.28 
31.07.2007 15:00 6739.75 6664.92 74.83 
31.07.2007 16:00 6721.75 6637.95 83.80 
31.07.2007 17:00 6745.00 6639.72 105.28 
31.07.2007 18:00 6773.50 6733.78 39.72 
31.07.2007 19:00 6920.50 6904.19 16.31 
31.07.2007 20:00 7547.25 7234.87 312.38 
31.07.2007 21:00 7939.25 7979.31 40.06 
31.07.2007 22:00 8030.50 8324.63 294.13 
31.07.2007 23:00 7840.75 8205.28 364.53 
31.07.2007 24:00 8020.00 7729.88 290.12 

  SUMA: 6110.15 

Wyniki prognozy są tylko nieznacznie gorsze od SSN LM-24-16-1, z czego płynie wnio-
sek, że zastosowane tutaj wektory uczące zwierają ilość informacji, porównywalną ze znajo-
mością rozbioru wody na 24 godziny poprzedzające prognozowane zapotrzebowanie. Nasuwa 
to pewną myśl, że warto jest archiwizować, oprócz szeregu godzinowego rozbioru wody, in-
formacje towarzyszące, czyli takie, które mogą mieć wpływ na przyszły rozbiór wody. W tym 
przypadku są to: godzina doby, status dnia, temperatura powietrza, wilgotność. Jak widać z 
powyższego eksperymentu bazując na takich informacjach można uzyskać bardzo dokładną 
prognozę. Pozostałe informacje takie jak: dzień tygodnia, opad, kierunek i prędkość wiatru 
nie mają znaczenia, tak więc zostaną pominięte w następnej próbie.  

Ostatnia próba, która została przeprowadzona, polegała na połączeniu wektorów uczących 
z dwóch najlepszych sieci, tzn. rozbioru wody z 23 godzin wstecz, aktualnego godzinowego 
rozbioru wody oraz godziny doby, statusu dnia, temperatury powietrza i wilgotności. Sieć, 
która została nauczona przy użyciu tych wektorów oznaczono SSN LM-28-14-1, a jej wyniki 
zaprezentowano poniżej. 



Politechnika Krakowska WIŚ                                                 Rozprawa doktorska, mgr inż. Krzysztof Muszyński 

Metoda sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bieżącym zapotrzebowania na wodę w Krakowie     162 

Tabela 49. Wyniki predykcji dla najlepszej SSN uczonej na wektorach zwierających godzinę doby, status dnia, 
temperaturę powietrza, wilgotność oraz aktualny godzinowy rozbiór wody i rozbiór wody z 23 godzin wstecz 

SSN LM-28-14-1 
MSEtr 0.002493 

MSEval 0.009015 
MSEtst 0.005947 

rtr 0.973749 
rval 0.949750 
rtst 0.958372 
ran 0.966160 
rspr 0.914271 

MSEspr 0.004381 
perf_1 65735.8 
perf_2 54942.2 
E_ssn 2.85 
E_spr 2.25 
Suma 4689.66 

 

Rysunek 86. Wykres regresji dla sieci 28-14-1, uczonej metodą trainlm 
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Rysunek 87. Wykres regresji dla sieci 28-14-1, uczonej metodą trainlm dla danych sprawdzających. 

 
Rysunek 88. Wykres prognozy sieci 28-14-1, uczonej metodą trainlm 
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Tabela 50. Prognoza godzinowego zapotrzebowania na wodę przy wykorzystaniu SSN LM-28-14-1 

Data Rozbiór 
m3/h 

Prognoza 
TRAINLM 

Moduł róż -
nicy 

13.02.2007 14:00 7366.96 7315.53 51.43 
13.02.2007 15:00 7316.67 7341.66 24.99 
13.02.2007 16:00 7350.07 7219.22 130.85 
13.02.2007 17:00 6986.01 7288.84 302.83 
13.02.2007 18:00 7117.22 7154.77 37.55 
13.02.2007 19:00 7593.63 7402.52 191.11 
13.02.2007 20:00 8108.15 7738.48 369.67 
13.02.2007 21:00 7906.56 7920.89 14.33 
13.02.2007 22:00 8615.72 8263.00 352.72 
13.02.2007 23:00 7299.14 7698.65 399.51 
13.02.2007 24:00 5762.45 6077.18 314.73 
31.07.2007 8:00 6780.75 6810.91 30.16 
31.07.2007 9:00 7204.25 7300.68 96.43 
31.07.2007 10:00 7297.25 7474.88 177.63 
31.07.2007 11:00 7125.75 7291.78 166.03 
31.07.2007 12:00 6984.25 6933.64 50.61 
31.07.2007 13:00 6939.50 6943.65 4.15 
31.07.2007 14:00 6767.00 6885.61 118.61 
31.07.2007 15:00 6739.75 6707.87 31.88 
31.07.2007 16:00 6721.75 6747.91 26.16 
31.07.2007 17:00 6745.00 6798.54 53.54 
31.07.2007 18:00 6773.50 6751.82 21.68 
31.07.2007 19:00 6920.50 6968.79 48.29 
31.07.2007 20:00 7547.25 7189.06 358.19 
31.07.2007 21:00 7939.25 7919.93 19.32 
31.07.2007 22:00 8030.50 8414.90 384.40 
31.07.2007 23:00 7840.75 8094.72 253.97 
31.07.2007 24:00 8020.00 7361.12 658.88 

  SUMA: 4689.66 

Spośród wszystkich przeprowadzonych prób otrzymano najlepszy model, którym jest SSN 
LM-28-14-1. Prognoza przy użyciu tej sieci daje doskonałe rezultaty. Dodatkowy zbiór 
sprawdzający, składający się z 28 pomiarów został zaprognozowany z błędem 2,25% i współ-
czynnikiem korelacji otrzymanego szeregu do szeregu rzeczywistego wynoszącym 91,43%.  

Rezultatem przeprowadzonych symulacji, jest otrzymanie podstawowej architektury sieci 
zdolnej do poprawnej predykcji godzinowego zapotrzebowania na wodę. Została pokazana na 
poniższym rysunku nr 89. Jest to diagram Hintona, czyli graficzna reprezentacja siły połączeń 
międzyneuronalnych, zatem jest to wykres wartości wag i biasów nauczonej sieci neurono-
wej. Im większy kwadrat koloru zielonego tym wartość wagi połączenia jest większa dodat-
nio, natomiast im większy kwadrat czerwony, to waga jest większa ujemnie. Część niebieska 
reprezentuje biasy. Dolna część diagramu, przedstawia połączenie neuronów wejściowych, 
których jest 28. Przekazują one dane z wektorów uczących w kolejności od 1 do 28: godzina, 
status, temperatura, wilgotność oraz godzinowy rozbiór wody począwszy na rozbiorze aktual-
nym i kończąc na rozbiorze 24 godziny wstecz, z warstwą ukrytą, w której jest 14 neuronów 
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ukrytych. Każde połączenie reprezentowane jest odpowiednio dużym kwadratem. Górna 
cześć diagramu, prezentuje połączenie pomiędzy wektorami ukrytymi z 1 neuronem wyjścio-
wym, który bezpośrednio prezentuje wynik prognozy.  

Sygnał przekazywany jest do 14 neuronów ukrytych, gdzie jest sumowany i przeliczany za 
pomocą funkcji tansig, czyli tangens hiperboliczny. Przetworzone sygnały, kierowane są 
do jednego neuronu wyjściowego, gdzie następuje sumowanie oraz przekształcenie przy wy-
korzystaniu purelin, czyli funkcji liniowej. Opracowano prognozy przy użyciu innych 
funkcji aktywacji, jednak uzyskane wyniki były obarczone bardzo dużymi błędami i niskimi 
współczynnikami korelacji, stąd nie zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu.  

Wykres pokazany na rysunku nr 88, jest odpowiedzią najlepszej sieci, na zadany jej pro-
blem, czyli zaprognozowanie 28 godzin w przyszłość zapotrzebowania na wodę. Wartości jej 
podane na wejściu, są złączeniem 11 danych z lutego oraz 17 danych z lipca 2007 r. Jak wi-
dać, na omawianym wykresie prognoza (simulation) jest bardzo zbliżona do danych rzeczy-
wistych (targets), co stanowi o bardzo dobrym wyniku predykcji. Należy zauważyć, że po-
mimo bardzo niewielkiej ilości danych z lutego, SSN poradziła sobie z wartością najniższą 
oraz najwyższą godzinowego rozbioru wody z danych testujących z lutego. Zauważalny pro-
blem pojawia się jednak dla 3 ostatnich wartości szeregu czasowego z lipca. Problem ten, jest 
jednak zauważalny dla zdecydowanej większości przebadanych sieci, stąd można przypusz-
czać, że sieci popełniają pewne błędy. Zdaniem autora, błędy te są związane z niewielką ilo-
ścią danych oraz zaangażowaniem w prognozie informacji z miesiąca lutego, co w pewnym 
sensie zakłóca sieciom ocenę sytuacji. Godziny nocne w lutym posiadają zdecydowany pik 
maksymalny oraz minimalny, czego nie zaobserwowano w pozostałych miesiącach. Stąd 
błędna interpretacja sieci. Jednak problem ten powinien zniknąć, po pokazaniu sieci miesięcy 
pośrednich, czyli pomiędzy lutym, a majem. Jest to dodatkowy dowód, że w przeprowadzo-
nym badaniu znajduje się niewystarczająca ilość danych pomiarowych godzinowego zapo-
trzebowania na wodę. Otrzymana na tej podstawie prognoza, posiada bardzo niewielkie róż-
nice od wartości obserwowanych, co jest wynikiem wysoce zadowalającym. Poprzez zwięk-
szenie ilości informacji, prognoza może się tylko poprawić. Jednak jest to temat na osobne 
badania. Niżej zestawiono wyniki prognozy najlepszej sieci oraz pozostałych modeli predyk-
cyjnych.  

- SNN LM-28-14-1: 
dla lutego rspr = 0.95153, perf_2 = 60906.02, E_spr = 2.72 oraz suma = 2189.72 

 dla lipca rspr = 0.89255, perf_2 = 51082.54, E_spr = 1.94 oraz suma = 2499.93 
 dla całości rspr = 0.91427, perf_2 = 54941.76, E_spr = 2.25 oraz suma = 4689.65 

Z powyższego można wnioskować, że im więcej informacji historycznych otrzyma sieć, 
tym lepszą prognozę generuje. Wynika, że najgorsza prognoza jest dla danych z lutego, gdzie 
błąd względny wynosi 2.72%, natomiast dla informacji z okresu maj – lipiec, błąd spada do 
1.94%. Świadczy to o tym, że sieć za mało poznała przebieg procesu rozbioru godzinowego 
zużycia wody w lutym. Podsumowując, SSN daje dobre rezultaty prognozy pod warunkiem 
otrzymania dobrze przygotowanych wektorów uczących z jak najdłuższego okresu historycz-
nego. 
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Rysunek 89. Diagram Hintona dla SSN LM-28-15-1  

Reasumując, przebieg symulacji wypadł pomyślnie, ponieważ została sformułowana od-
powiednia architektura SSN. Jednocześnie określono optymalny zbiór danych opisujących 
proces rozbioru wody w Krakowie. Oprócz tego sprecyzowano algorytm uczenia sieci, inicja-
lizacji wag, procesingu danych oraz wykazano konieczność stosowania szeregów czasowych 
z jak najdłuższego okresu z przeszłości. Zweryfikowano przy tym pracę sieci, alternatywnymi 
metodami prognostycznymi, które wykazują wyższość stosowania SSN do tego typu działań.  

Jednak arbitralnie uważa się, że należy zbadać możliwości SSN do predykcji godzinowego 
zapotrzebowania na wodę w Krakowie dla danych historycznych z co najmniej kilku lat 
wstecz.  
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12. ZESTAWIENIE WYNIKÓW SYMULACJI PROGNOZY 
GODZINOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ  DLA 
KRAKOWA  

Spośród wykonanych symulacji prognozy bieżącej, godzinowego zapotrzebowania na wo-
dę dla miasta Krakowa, które zostały założone na początku badań, zdecydowanym liderem 
okazała się sieć neuronowa, którą nauczono prezentując jej wektory uczące zawierające in-
formacje o rozbiorze wody dobę wstecz oraz podstawowych informacji pogodowych (tempe-
ratura powietrza oraz wilgotność) i kalendarzowych (godzina i status dnia). Pozostałe infor-
macje z posiadanej bazy wiedzy, którymi uczono sieci, nie poprawiały rezultatów. Słabsze 
rezultaty symulacji prognozy otrzymano, przy zastosowaniu modeli alternatywnych ARIMA, 
które zostały opracowane jako porównawcze. Wszystkie najlepsze wyniki w formie tabela-
rycznej zaprezentowano poniżej w tabeli nr 51.  

Dalej, na wykresach na rysunkach nr 90 i 91 zestawiono przebieg procesu uczenia dla sieci 
neuronowej, aproksymację wykonaną przy zastosowaniu modelu ARIMA oraz ekstrapolację. 
Ostatni wykres jaki zaprezentowano w tym rozdziale to rysunek nr 92 i jest to porównanie 
wyników prognozy bieżącego godzinowego zapotrzebowania na wodę, które otrzymano sto-
sując model SSN, ARIMA i ekstrapolację. 

Jak widać z zaprezentowanych wyników, prognoza godzinowego zużycia wody, którą 
osiągnięto stosując SSN jest najlepsza. Różnica nie jest duża, jednak znacząca, biorąc pod 
uwagę charakter operacyjny tego procesu. Wszystkimi dostępnymi i możliwymi sposobami, 
należy dążyć do osiągnięcia jak najbardziej trafnej wartości krok naprzód. Należy jednak za-
uważyć, że do potrzeb operacyjnych, niezbędna jest wartość ekstrapolacji jednego kroku, a 
więc wartość zapotrzebowania na wodę o godz. 14:00 13.02.2007 roku oraz o godz. 8:00 
31.07.2007 roku. Te dwie wartości wynikają z charakteru próby, jaką poddano sprawdzeniu 
zbudowane modele. Właściwie, wynika to tylko z ograniczenia modelu ARIMA i ekstrapola-
cji. Są to kolejne wartości zapotrzebowania na wodę, które prognozowano poza szereg roz-
bioru wody w lutym oraz lipcu dla modelu odpowiednio (1,0,0)(1,1,1)24 oraz (2,0,2)(2,1,1)24. 
W przypadku prognozy opartej o SSN nie występuje takie ograniczenie i każda wartość może 
być następną. Jednak w tym przypadku, gdy podano sieci odpowiednie informacje o rozbio-
rach z godzin poprzedzających, wartości te również są kluczowe. Lepsze wyniki towarzyszą 
prognozie opartej na SSN. Różnica względem wartości rzeczywistej dla prognozy o horyzon-
cie czasowym równym 1 godzinie wynosi: 13.02.2007 godz. 14:00 – 51,43 m3 dla SSN 
(43,20 m3 dla ARIMA), 31.07.2007 godz. 8:00 – 30,16 m3 dla SSN (184,10 m3 dla ARIMA). 
Podobnie, prognoza oparta na ekstrapolacji szeregu czasowego, również generuje niezadowa-
lające wyniki, dla których różnice w wartościach względem rzeczywistości wynoszą: 
13.02.2007 godz. 14:00 – 642,16 m3 oraz 31.07.2007 godz. 8:00 – 55,77 m3.  

Poniżej przytoczono najważniejsze informacje o najlepszych modelach. Spośród nich, naj-
trafniejszą prognozę uzyskano dla danych z lutego przez model ARIMA (1,0,0)(1,1,1)24 oraz 
dla danych z lipca przez model SNN LM-28-14-1. Natomiast najgorszą prognozę wygenero-
wał model ARIMA (2,0,2)(2,1,2)24. Jednak rozpatrując uniwersalność modelu to zdecydowa-
nie najlepsze prognozy uzyskano stosując model SNN LM-28-14-1. Prognoza dla obu szere-
gów czasowych charakteryzuje się niewielkimi błędami.  
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- SNN LM-28-14-1:  
dla lutego rspr = 0.95153, perf_2 = 60906.02, E_spr = 2.72 oraz suma = 2189.72 

 dla lipca rspr = 0.89255, perf_2 = 51082.54, E_spr = 1.94 oraz suma = 2499.93 
 dla całości rspr = 0.91427, perf_2 = 54941.76, E_spr = 2.25 oraz suma = 4689.65 
- ARIMA (1,0,0)(1,1,1)24 dla lutego i (2,0,2)(2,1,1)24 dla maj – lipiec: 

dla lutego rspr = 0.97393, perf_2 = 36555.28, E_spr = 2.01 oraz suma = 1703.67 
 dla lipca rspr = 0.85397, perf_2 = 122285.25, E_spr = 3.11 oraz suma = 4029.32 
 dla całości rspr = 0.90678, perf_2 = 88605.62, E_spr = 2.68 oraz suma = 5732.99 
- ARIMA (2,0,2)(2,1,2)24: 

dla lutego rspr = 0.88866, perf_2 = 223455.07, E_spr = 4.57 oraz suma = 3727.35 
 dla lipca rspr = 0.82904, perf_2 = 178106.08, E_spr = 4.01 oraz suma = 5161.65 
 dla całości rspr = 0.78975, perf_2 = 195921.75, E_spr = 4.23 oraz suma = 8888.99 
- EKSTRAPOLACJA: 

dla lutego rspr = 0.82285, perf_2 = 170634.04, E_spr = 4.47 oraz suma = 3637.16 
 dla lipca rspr = 0.85575, perf_2 = 78513.08, E_spr = 2.86 oraz suma = 3611.25 
 dla całości rspr = 0.82123, perf_2 = 114703.46, E_spr = 3.49 oraz suma = 7248.41 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że model prognostyczny oparty na SSN, pracował na dużo 
mniejszym szeregu czasowym. Jest to skutkiem braku pomiarów danych meteorologicznych 
oraz naturą techniczną metodologii uczenia SSN. Ostatecznie ilość danych uczących SSN, 
była o 25% mniejsza niż wykorzystywana do predykcji dla ekstrapolacji oraz modelu ARI-
MA. Wyniki prognozy godzinowego zapotrzebowania na wodę wskazują jednak na najlepsze 
dopasowanie wartości rzeczywistych i prognozowanych dla metody SSN. 
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Tabela 51. Zestawienie wszystkich najlepszych wyników symulacji prognozy godzinowego zapotrzebowania na 
wodę w Krakowie 

 
*obliczenia zostały wykonane osobno dla szeregu danych z lutego oraz osobno dla danych z lipca 2007, w tabeli przedstawiono wyniki dla 
całego zestawienia 28 danych sprawdzających. 
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Rysunek 90. Przebieg procesu uczenia w okresie rozbioru z 6, 7 i 8 luty 2007 roku, dla najlepszego modelu 
SSN, ARIMA i ekstrapolacji. 
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Rysunek 91. Przebieg procesu uczenia w okresie rozbioru z 2 i 3 maj 2007 roku, dla najlepszego modelu SSN, 
ARIMA i ekstrapolacji. 
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Rysunek 92. Wynik prognozy godzinowego zapotrzebowania na wodę, przy zastosowaniu najlepszego modelu 
SSN, ARIMA i ekstrapolacji. 
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13. WNIOSKI I PODSUMOWANIE  

Prognozowanie bieżące (operacyjne) zapotrzebowania na wodę, jest procesem trudnym ze 
względu na skomplikowaną budowę modeli predykcyjnych. Tradycyjne modele ekonome-
tryczne, są narzędziami wymagającymi od operatora w ZUW, rozległej wiedzy statystycznej i 
matematycznej, co w rzeczywistości jest trudne do osiągnięcia. Modele typu ARIMA, wydają 
się dobrze spełniać rolę narzędzia predykcyjnego, jednak posiadają bardzo duże wymagania, 
stąd ich poprawne działanie zależne jest od odpowiedniego, poprawnego przygotowania da-
nych rozbioru wody z przeszłości, ich kompletności i ilości. Znajomość bardzo skomplikowa-
nych procedur statystycznych, jest niezbędna i jej brak nie pozwala na dostrojenie i kalibrację 
tego modelu.  

W niniejszej dysertacji wykazano, że współczesnym narzędziem, bardzo elastycznym, do-
godnym i prostym w obsłudze i kalibracji, jest sztuczna sieć neuronowa (SSN). Podstawo-
wym argumentem, przemawiającym za stosowaniem modeli SSN jest generowanie lepszych 
wyników prognozy bieżącej zapotrzebowania na wodę dla miasta Krakowa. Dodatkowo ze 
studiów literaturowych wynika, że SSN są z powodzeniem używane w wielu dziedzinach 
inżynierii, a zwłaszcza w inżynierii środowiska. Jednak nie odnaleziono przykładów zastoso-
wania SSN w predykcji godzinowego zapotrzebowania na wodę dla tak dużego podsystemu 
dystrybucji wody, jaki jest w Krakowie. Ponadto większość odnalezionych prognoz operacyj-
nych bazuje wyłącznie na szeregach czasowych zużycia wody, nie uwzględniając dodatko-
wych danych opisowych (egzogenicznych).  

Wyniki obliczeń zrealizowano wykorzystując własny algorytm opracowany w środowisku 
MATLAB. Uwzględniono dane godzinowego zapotrzebowania na wodę oraz dane egzoge-
niczne: meteorologiczne i kalendarzowe do predykcji rozbioru godzinowego. Zastosowano 
metodę SSN do prognozy na podstawie niepełnego cyklu zużycia wody, z 3 kolejnych mie-
sięcy. Symulacje przeprowadzono na bardzo dużą skalę, tj. dla miasta Krakowa o średnim 
dobowym zapotrzebowaniu wynoszącym w 2009 roku 157 627 m3. Na zakończenie porów-
nano prognozę opartą na szeregu czasowym zapotrzebowania na wodę, prognozę przyczyno-
wo skutkową oraz złożenie dwóch wymienionych metod.  

Dowiedziono, że bardzo prosta SSN, jest w stanie poradzić sobie z niepełnymi i szczątko-
wymi danymi zużycia wody w mieście, a ponadto, wykorzystuje informacje egzogeniczne, 
które mają wpływ na proces godzinowego rozbioru wody. Udowodniono, że najlepsze rezul-
taty prognozy osiągnięto dla SSN, uczonej na podstawie następującego wzorca: rozbiór wody 
24 godziny wstecz, temperatura i wilgotność powietrza atmosferycznego, godzina w dobie 
oraz rodzaj dnia, tzw. status – pracujący, wolny lub pośredni. Jednocześnie wykazano, że po-
zostałe dane nie posiadają odpowiedniego, który mógłby zostać wykorzystany przez SSN, 
ładunku informacji o rozbiorze godzinowym wody.  

13.1. Rezultaty badań  
W przeprowadzonych badaniach, posłużono się stworzonym algorytmem SSN w środowi-

sku MATLAB, na podstawie danych godzinowego rozbioru wody z miesiąca maj, czerwiec i 
lipiec oraz kilku dni lutego 2007r. z Krakowa. Dokonano szeregu symulacji, a wynik predyk-
cji zweryfikowany danymi spoza zestawu uczącego jest zadowalający. Osiągnęła go SSN 
LM-28-14-1 posiadająca 28 neuronów wejściowych, 14 neuronów w jednej warstwie ukrytej, 
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które przekształcają potencjał przy zastosowaniu funkcji bipolarnej - tangens hiperboliczny 
oraz jeden neuron wyjściowy z liniową funkcją aktywacji.  

SSN została uczona metodą Levenberg’a-Marquardt’a, a wyniki jej treningu to błąd śred-
niokwadratowy podczas uczenia MSE 2,85% przy korelacji wyników prognozy z rzeczywi-
stymi pomiarami 97,4% oraz podczas sprawdzenia 2,25% przy korelacji 91,4%. Alternatyw-
ny, najlepszy model ARIMA osiągnął błąd podczas sprawdzenia 2,68 % z korelacją 90,7%. 
Wynik ekstrapolacji opartej na dekompozycji szeregu czasowego i względnych wskaźnikach 
sezonowości, odbiegają ilościowo od pozostałych prognoz, a błąd względny wynosi 3,49%, 
przy korelacji 82,12%.  

13.2. Wykazanie tezy podstawowej i celów cz ąstkowych 
Bazując na wynikach symulacji, które przeprowadzono w oparciu o zebrane dane i które 

zamieszczono w niniejszej dysertacji, autor dowiódł słuszność postawionej tezy: 

Sztuczne sieci neuronowe są alternatywnym (w stosunku do metod statystycznych), ła-
twym i szybkim w konstrukcji oraz prostym w użyciu narzędziem rekursywnym do progno-
zowania godzinowego zapotrzebowania na wodę i nadającym się do praktycznego wykorzy-
stania w pracy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w oparciu o podstawowe 
dane. 

Biorąc pod uwagę wyniki symulacji, stwierdzono, że SSN są skuteczniejszym narzędziem 
predykcyjnym, niż tradycyjne modele ekonometryczne ARIMA, a więc stanowią dla nich 
alternatywę. Łatwość i szybkość budowy algorytmu SSN, jest zależna od podstawowych zna-
jomości teorii obliczeń neuronowych oraz umiejętności programowania, natomiast budowa 
algorytmu ARIMA, jest zależna od zaawansowanej znajomości i umiejętności metod staty-
stycznych, ekonometrycznych i skomplikowanych obliczeń matematycznych oraz umiejętno-
ści programowania. Wykazano możliwości adaptacyjne i rekursywne SSN, które uwidacznia-
ją się poprzez zastosowanie danych z kilku dni lutego, co zostało uwzględnione przez SSN, 
natomiast całkowicie zaburzyło prognozę modelu ARIMA. Posiadanie i ciągłe archiwizowa-
nie podstawowych danych meteorologicznych, kalendarzowych oraz godzinowego rozbioru 
wody warunkuje poprawne działanie i praktyczne wykorzystanie modelu predykcyjnego opar-
tego o SSN.  

1. Określono optymalny zbiór danych opisujących proces rozbioru wody w Krakowie, 
jest to wektor uczący zawierający: rozbiór wody 24 godziny wstecz, temperatura i 
wilgotność powietrza atmosferycznego, godzina w dobie oraz status dnia. 

2. Określono optymalną strukturę SSN służącej do prognozy zużycia wody w Krakowie, 
jest to: SSN posiadająca 28 neuronów wejściowych, 14 neuronów w jednej warstwie 
ukrytej o funkcji bipolarnej tangens hiperboliczny oraz jeden neuron wyjściowy z 
funkcją liniową. 

3. Określono najodpowiedniejszy algorytm uczenia SSN służącej do prognozy zużycia 
wody w Krakowie, dla którego wykazano najwyższą efektywność uczenia dla metody 
Levenberg’a-Marquardt’a. 

4. Zbadano możliwości sztucznych sieci neuronowych do predykcji godzinowego zapo-
trzebowania na wodę w Krakowie. 
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5. Zweryfikowano pracę sieci, alternatywnym, dostępnym i znanym modelem progno-
stycznym. 

13.3. Wnioski ogólne 

1. Z wyników przeprowadzonych symulacji, wynika jednoznacznie, że model SSN pro-
gnozuje godzinowe zapotrzebowanie na wodę w Krakowie, z większą dokładnością w 
porównaniu z alternatywnym modelem ekonometrycznym ARIMA i ekstrapolacją 
opartą na dekompozycji szeregu czasowego i względnych wskaźnikach sezonowości. 

2. Model SSN okazał się uniwersalny, czyli prognozuje jednakowo dobrze, bez względu 
na kolejność prezentowanych mu danych na wejściu. Modele ARIMA nie są uniwer-
salne, dla każdego szeregu czasowego należy sprawdzić kalibrację modelu. Ekstrapo-
lacja oparta na dekompozycji szeregu czasowego, ściśle związana jest z ilością ele-
mentów szeregu, jednak podobnie jak ARIMA, model ten musi być kalibrowany po 
zaktualizowaniu szeregu.  

3. Przeprowadzono 3 rozwiązania modelowania godzinowego zapotrzebowania na wodę: 
w oparciu o szereg czasowy – model ARIMA, ekstrapolacja oraz SSN, model przy-
czynowo-skutkowy – model SSN oraz hybryda obu metod – SSN. Najdoskonalsze 
prognozy uzyskano dla hybrydy, natomiast prognozy z największym błędem uzyskano 
dla modelu przyczynowo-skutkowego. 

4. Optymalnym zestawem uczącym, który należy przedłożyć SSN na wejściu, są wektory 
zawierające informacje o aktualnej temperaturze i wilgotności powietrza, o aktualnej 
godzinie oraz charakterze dnia wolne, pracujące, pośrednie. Dodatkowo niezwykle 
ważna jest informacja o rozbiorze wody z przeszłości. Najlepsze rezultaty uzyskano 
pokazując sieci rozbiór godzinowy z doby poprzedzającej wartość prognozowaną. 

5. Końcowy efekt prognozy przy wykorzystaniu SSN jest lepszy od modelu ARIMA 
oraz ekstrapolacji opartej na dekompozycji. Różnice prognozy względem wartości 
rzeczywistej dla horyzontu prognozy wynoszącym 1 godzinę wynoszą: 13.02.2007 
godz. 14:00 – 51,43 m3 dla SSN (43,20 m3 dla ARIMA, 642,16 m3 dla ekstrapolacji), 
31.07.2007 godz. 8:00 – 30,16 m3 dla SSN (184,10 m3 dla ARIMA, 55,77 m3 dla eks-
trapolacji). 

6. Wyniki symulacji wskazują, że bardzo dużą istotność odgrywa długość szeregu cza-
sowego. Dla modelu SSN oraz ekstrapolacji im jest dłuższy, tym uzyskano lepsze wy-
niki prognoz, natomiast dla modelu ARIMA jest odwrotnie. 

7. W przypadku przeprowadzonych symulacji z przyczyn technicznych SSN uczyły się 
na szeregu czasowym godzinowego rozbioru wody o 25% krótszym aniżeli pozostałe 
modele, ponieważ dane zostały ograniczone przez braki pomiarów meteorologicznych 
oraz przez zmniejszenie zbioru treningowego o dane walidacyjne i testowe. Wyniki 
prognozy, są jednak zadowalające.  

13.4. Wnioski szczegółowe 

1. Dla małej liczby danych z lutego, model ARIMA (1,0,0)(1,1,0)24 prognozuje najlepsze 
wyniki. Dla każdego innego szeregu czasowego, maj-lipiec oraz luty+maj-lipiec osza-
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cowano inne modele odpowiednio (2,0,2)(2,1,1)24 oraz (2,0,2)(2,1,2)24, których pro-
gnozy obarczone są większymi błędami. 

2. Przerwa lub błędy w pomiarach są powodem niedokładności predykcji modeli ARI-
MA i ekstrapolacji, natomiast dla SSN nie odgrywa znaczenia, kolejność, brak ciągło-
ści lub pojedyncze błędy pomiaru prezentowanych danych. 

3. Dane meteorologiczne i kalendarzowe o znaczącym współczynniku korelacji, które 
uzupełniają godzinowy rozbiór wody z ostatniej doby, poprawiają jakość prognozy. 
Natomiast dane o niskim współczynniku korelacji względem szeregu czasowego go-
dzinowego rozbioru wody, pogarszają wyniki prognozy. Do danych tych należą szere-
gi czasowe opadu atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru oraz kolejnego dnia 
tygodnia. Przyczyną takiego stanu jest wyraźny brak zależności tych elementów z pro-
cesem zużycia wody, z czego wynika mała istotność tej wiedzy dla sieci, co w konse-
kwencji powoduje zakłócenia uczenia wielkościami nieprzydatnymi. 

4. Optymalna architektura SSN jest ściśle związana z rodzajem prezentowanych wekto-
rów uczących, jednak z doświadczeń wynika, że najlepsze rezultaty na wyjściu sieć 
daje dla liczby około 14 - 15 neuronów w warstwie ukrytej. W eksperymencie okre-
ślono, że wyniki prognozy są optymalne dla metody uczenia opartej o algorytm 
Levenberg’a-Marquardt’a. Pozostałe metody uczenia nie przyniosły zadawalającego 
stopnia dokładności. 

5. Podczas symulacji SSN, próbowano oszacować niektóre parametry, m.in. parametr 
uczenia lub człon momentum, jednak takie próby nie poprawiały w istotny sposób ja-
kości prognoz. Ponadto podejmowano również próby zmiany funkcji aktywacji w neu-
ronach. Na podstawie prób i błędów oszacowano, że najmniejsze błędy prognozy 
otrzymano dla funkcji tangens hiperboliczny (tansig) w neuronach ukrytych oraz 
funkcji liniowej (pureline) w neuronie wyjściowym.  

6. Najlepsze wyniki prognozy otrzymano uwzględniając następujące wielkości parame-
trów dla algorytmu uczenia Levenberg’a-Marquardt’a: net.trainParam.mu – 

0,001; net.trainParam.mu_dec – 0,1; net.trainParam.mu_inc – 10. 
7. Prognoza przyczynowo-skutkowa, czyli oparta tylko i wyłącznie na danych meteoro-

logicznych i kalendarzowych nie przyniosła dobrego efektu. SSN LM-8-15-1 osiągnę-
ła błąd względny prognozy 4,87% przy korelacji 52,76%. Po dodaniu na wejściu roz-
bioru wody z godziny poprzedniej, błąd względny spadł do 3,02%, a korelacja wzrosła 
do 80,14%. 

8. Prognoza szeregu czasowego godzinowego zapotrzebowania na wodę, bez uwzględ-
nienia danych egzogenicznych, SSN LM-24-16-1 daje dobre rezultaty: błąd względny 
sprawdzenia 2,82% oraz korelacja 86,89%.  

9. Gotowy, nauczony model SSN, w każdej chwili może zostać douczony, czyli mogą 
mu zostać zaprezentowane nowe wektory uczące. Model ARIMA, nie jest rekursyw-
ny, jest ograniczony, a każde nowe informacje wymuszają przeprowadzenie nowych 
obliczeń, co może skutkować zmianą parametrów modelu. Podobnie ekstrapolacja 
oparta na dekompozycji szeregu czasowego jest ściśle uwarunkowana równaniem linii 
trendu, która się zmieni po dodaniu lub odjęciu zmiennych. 

10. Archiwizacja danych pomiarowych zużycia wody oraz danych kalendarzowych i me-
teorologicznych prowadzi do lepszego poznania procesu dystrybucji wody i jest wska-



Politechnika Krakowska WIŚ                                                 Rozprawa doktorska, mgr inż. Krzysztof Muszyński 

Metoda sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bieżącym zapotrzebowania na wodę w Krakowie     177 

zana. Korzyści płynące ze stosowania prognozy na ZUW, powodują interwencje „za-
wczasu”, co znacząco wpływa na optymalizację pracy wszystkich urządzeń. SSN mo-
że również prognozować możliwość zdarzenia ewentualnej awarii, jednak to zagad-
nienie stanowi odrębny temat i przedmiot badań. 

13.5. Kierunki dalszych badań  

Istnieje możliwość rozwinięcia tematyki zawartej w niniejszej pracy, która będzie prowa-
dzić do zwiększenia efektywności predykcji godzinowego zapotrzebowania na wodę do ce-
lów operacyjnych. Do ewentualnych działań, mogłyby należeć: 

I. Nauczenie sieci SNN LM 28-14-1 rocznego lub najlepiej wieloletniego rozbioru wo-
dy. Na podstawie takiego zbioru wiedzy sieć należy skalibrować, sprawdzić i użyć do 
prognozy. 

II.  Zastosowanie sieci dla mniejszego obszarowo systemu dystrybucji lub podsystemu w 
systemie krakowskim. Tym sposobem mogą pojawić się informacje o zużyciu wody o 
większym zróżnicowaniu godzinowym, co może zawierać bardziej subtelne informa-
cje dla sieci. Nie ma natomiast pewności, czy do takiego lokalnego podsystemu, będą 
miały zastosowanie dane meteorologiczne. 

III.  Optymalizacja wektorów uczących. W niniejszej pracy pominięto prace nad innym 
przedstawieniem szeregów czasowych posiadanych danych. Istnieje wiele metod ta-
kiej reprezentacji danych, co może, ale nie musi, mieć wpływ na dokładność progno-
zy. Przykładem jest przedstawienie informacji przy pomocy różnicowania, wskaźnika 
wzrostu lub spadku wartości rozbioru wody, itd.  

IV. Użycie bardziej zaawansowanych metod obliczeniowych. Mogą to być metody i tech-
niki sztucznej inteligencji takie jak: systemy neuronowo-rozmyte, systemy eksperckie, 
obliczenia ewolucyjne lub komórkowe sieci neuronowe (ang. CNN - Cellular Neural 
Networks) oraz inne hybrydy obliczeniowe, również te oparte o algorytmy genetyczne 
lub ewolucyjne. Wymaga to jednak specjalistycznej wiedzy głównie z zakresu biocy-
bernetyki oraz logiki rozmytej (ang. Fuzzy Logic). 
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