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voldaan worden,onder voorwaarde dat het
reservoir voldoendegevuld is.

Architectuur neurale regelaar
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Insamenwerking metVitensontwikkelde IVitteveen+Boseenneurale regeling voordrmkwaterdistributimetwerken.Ze moet lietdistributieproces zooptimaliseren datliet energieverbruik minimaliseert. Her distributienet van de regioApeldoorn diende als casevoorde ontwikkeling van deneurale
regelaar. Met behulp van Kunstmatig Neurale Netwerken wordt dedrinkwatervraag voorspeld die
als uitgangspunt dient voor de regelaar. Vervolgenswordt perdagdeel voor iederpompstation een
constant te leveren debiet berekend. Doordeconstante winning ontstaat eenoptimale waterkwaliteit
waarbij de regelaar tevens de leveriugszckerhcid waarborgt. Daarnaast kan deneurale regelaar eenvoudig ahmouitoringsysteem enaLsprocesbewakervan liet distributienetwerk }ungcren. In deontwerpfase van distributiesystemen kan de neurale regelaar worden ingezet voordedimensioucriugvan
decapaciteiten van pompstations en waterreservoirs.
Het toepassen van anticiperende optimalisatietechnieken biedt goede mogelijkheden
voordrinkwaterdistributiesystemen om efficiënt aandehedendaagse eisen tekunnen voldoen.Waterleidingbedrijven hebben de maatschappelijke verplichting om deproductie en
distributie van drinkwater steeds efficiënter
uit tevoeren en daarnaast tevoldoen aan de
stringentere kwaliteitseisen. Vitens en Witteveen+Bosontwikkelden een neurale regelaar
ontwikkeld opbasisvan zelflerende KunstmatigNeurale Netwetken (KNN)s).Door toetsing
vandit algoritme op het distributiesysteem
vanApeldoorn isduidelijke inzicht ontstaanin

A/b.i:

de meerwaarde van neurale netwerken als
voorspelmodel en de toepassingsmogelijkheden vanderegelaar binnen dedrink- waterdistributiesystemen.
Drinkwaterdistributie in Apeldoorn
Het drinkwaterdisttibutiesysteem van
regioApeldoorn wordtgevoed dooreen drietal
pompstations met eigen wingebieden (zie
afbeelding 1).Tweepompstations leveren
direct aan het distributienet; het derde pompstation kan zowelaan destad alsaan het hoogreservoir leveren.Door deligging van dit reservoir kan aan dedrukeis voor regioApeldoorn

Schematischeweergavevanhetdrmkwaterdistributienet vanApeldoorn.
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Het doel van deneurale regeling ishet zo
constant mogelijk distribueren van drinkwater door optimalisatie van de pompsttatcgie.Aandit regeldoel liggen twee duidelijke
redenen ten grondslag welkebetrekking hebben op het energieverbruik en de waterkwaliteit.Alsrandvoorwaarde zijn de levermgszekerheid endrukeis meegenomen.
Bijeen toenemend debiet neemt het benodigde vetmogen(energie) voor distributie met
een derdemacht toe.Daatuit volgt dat het verpompen van degemiddelde dagvraag energetisch vooideliget isdan het volgenvan het
gevtaagde profiel doorgrote debietverschillen.
Het disttibutiesysteem vanApeldoorn biedt de
mogelijkheid om water tebufferen inhet
hoogteservoir. Dit reservoir kan, bij voldoende
inhoud, het piekverbruik opvangen.Door de
hoge ligging van het reservoir, ishet bufferen
van water energetisch ongunstig;ermoet dus
optimaal gevuld worden.
druk =a xdebiet2+ statische opvoerhoogte
vermogen=

debiet xdtuk
rendement

idebietï

Naast minimalisatie vanhet energieverbruik vormtdegepresenteerdeaanpak een
garantie vooreengoedewaterkwaliteit. Door
eenconstantedistributie isnamelijk constante
waterwinning realiseerbaar,waardoor hetzuiveringrendement toeneemt.Daarnaastkan de
inzetvanwinputten constant gehouden
worden waardoorzuiveringsverstoringen, veroorzaaktdoor het bij-enafschakelen van putten,kunnen uitblijven. Deneurale regelingis
ontwikkeld voorhet optimaliseren vande
gemeenschappelijke pompstrategievanalle
pompstations inhet systeem.Daartoe bepaalt
het simultaan deoptimale instellingen vooralle
pompstations,opbasisvaneen anticiperend
voorspelmodel endeactuele watervoorraad.
Afbeelding 2geeft eenschematisch overzicht
vandearchitectuut vandeneurale regelaar.
Deregelaar isopgebouwd uit een dtinkwatet vootspelmodelen optimalisatietoutine.
Het niveau inhet hoogreservoir wordt continu
gemeten voordeoptimaliseringen monitoring
van het distributiesysteem.Tenslottewordt het
werkelijke drinkwaterverbruik periodiek
teruggekoppeld naar deneurale regelaar.De
neurale regelaar anticipeert niet alleenopde
toekomstigedynamiek, maar corrigeert daarmeetevensvoordehistorische realisaties.

Neuraal netwerk voorspelmodel
Het drinkwatergebruik iseen complex
H20

25/26-2002

PLATFORM

. Vakanties, feestdagen,etc

~l
verpompt/
werkelijk

Optimalisatie
routine

Prognose
model

— •

PS 3

J

proces waarop menselijke handelingen en
externe meteorologische factoren van grote
invloedzijn. Dezeafhankelijkheid isechter per
afnemer anders.Huishoudens volgen een relatiefvastpatroon waarin weekdagen, feestdagen,vakantietijden en het weereen belangrijkerolspelen. Industrie daarentegen kent deze
dynamiek veelminder. Naast het complexe
karakter van het verbruik isher distributienetwerk zelfook dynamisch alsgevolg van
veranderingen in ofuirbreiding van het net.
Om niet alleen nu maar ook in de toekomst
het drinkwarervcrbruik blijvend goed te kunnen voorspellen, moet het voorspclmodel in
staat zijn zichaan te passen aan systematische
veranderingen. Daarom isgekozen voorde

Historische verbruiksgegevens

niveauverandering 1
hoogreservoir li
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Schematischeweergavevandearchitectuurvanhet regdcdgoritme.
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Terugkoppeling modelfout

Afb.3:

Schematischontwerpvaneenvoorspclmodel.

reedsgenoemde zelflerende Kunstmatig NeuraalNetwerken (KNN)43),sj.KNN staat voor een
wiskundige techniek die,door het leren van
voorbeelden,zelfrelaties kan onderscheiden
tussen verklarende en teverklaren factoren
zonder daarbij het systeemzelfin beschouwing te hoeven nemend).
In afbeelding 3ishet voorspelmodel schematische weergegeven. Het bestaat uit een
expertsysteem eneen 'nieuwe generatie KNN',
die beschreven isin het H 2 0-artikel vanVan
derWielen e.a/1.
Het expertsysteem bepaalt op basis van
landelijk en regionaal gebonden data (vakanties, feestdagen, brugdagen, weekdagen) een
gemiddeld overall-patroon. Het KNN bepaalt

dedaadwerkelijke verbruiksvoorspelling op
basis van het overallpatroon,actuele meteorologischevoorspellingen en historische realisaties.Doordat in het KNN tevens een tijdreekscomponent 1 !eneen interne terugkoppeling is
opgenomen, kan het voorspelmodel zich aanpassen aan toekomstige systematische veranderingen en kan het zichzelfcorrigeren voor
voorspelfoutcn. Demeerwaarde van een KNN
ten opzichte van conventionele statistische of
fysische modellen isenerzijds het anticiperendeen zelflerende karakter en anderzijds de
kwaliteit van het voorspellen van pieken of
extremen in het verbruik. Hierbij moet
gedacht worden aan het verbruik bij bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden.

Resultatenenprestatiesvanhetvoorspelmodcl.
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KNN: Prognose dagverbruik van een maand

KNN voorspelprestaties (op onafhankelijke data)
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Werkelijke afname en totaal verpompt debiet
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Inafbeelding 4zijn degemiddelde weekdagpatroncn afgebeeld dieonder andere door
het expertsysteem zijn onderscheiden. Deze
patronen dienen, samen met andere tijdsafhankelijke patronen alsfeestdagen en vakanties,alsbasis voor het gemiddelde overallpatroon. Daarnaast zijn devoorspelde waarden
van een weeken van een maand uitgezet tegen
gemetenwaarden.Degetoonde voorspellingen
zijn voor een week opuurbasis en voor een
maand op basis van dagtotalen.

Optimalisatieroutine
Om vooriederpompstation afzonderlijk
een constante distributie mogelijk te maken,
dient devoorspelde drinkwatervraag als uitgangspunt. Doorgebruik te maken van de
buffercapaciteiten in het hele distributiesysteem kandevoorspelde vraag vertaald worden
naar een optimale pompstratcgic met constantedebieten. Dedynamiek van deactuele vraag
kan bijApeldoorn worden opgevangen door
het hoogreservoir. Deoptimalisatreroutine
heeft twee regelmomenten per dag waarop een
dag- ofnachtinstclling wordt berekend. Dit
gebeurt op basis van de voorspelde vraagvan
24uur vooruit en de actuelewatervoorraad in
het hoogreservoir. Het teverpompen debiet
bestaat uitdegemiddeldedrinkwarervraag en
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banden de vereistewatervoorraad om deleveringszekerheid tegaranderen. In afbeelding 6
isde invloed van de voorspelnauwkeurigheid
opdebufferinhoud gegeven bij een nauwkeurigheid van90en 97procent en eenzelfde
drinkwatervraag.

eencorrectie ten behoeve van de leveringszekerheid.Om aan deleveringszekerheid te kunnen voldoen, wordt rekeninggehouden met de
voorspelnauwkeurigheid en iseen absoluut
voorraadminimum gedefinieerd. Devoorspelnauwkeurigheid wordt vertaald ineen voorspelband, twee voorspclgrenzen waartussen
het werkelijke verbruik zichgegarandeerd zal
bevinden.Tussen tweeregelmomenten wordt
niet bijgeregeld, waardoor de voorspelband
divergeert.Dezedivergentie vertaalt zich in
een inhoudsband in het hoogreservoir. Afbeelding 5geeft van twee opvolgende dagen de
drinkwatervraag, het verpompre debiet en het
niveau in het hoogreservoir weer.

Het resultaat vaneen betere voorspelling
iseensmallere voorspelband en daarmee een
lager noodzakelijk niveau van het reservoir
zonder dat de leveringszekerheid in gevaar
komt.Dat houdt indat minder gebufferd
hoeft teworden en dat een mogelijke niveauaanpassing, om het reservoir op het gewenste
niveau tehouden, lager wordt. Naast deze
energiewinsten, voor het bufferen en distributie,kan bovendien volstaan worden met een
kleiner buffer. In het ontwerp en dimensionering van nieuwe buffers kan hiermee dus al
rekeninggehouden worden.Tenslotte isde
monitoringskwaliteit voor procesafwijkingen
sterk afhankelijk van de voorspelnauwkeurigheid.Omdat devoorspelband bij de neurale
regelaar aanzienlijk smaller isdan bij conventionele statistische voorspelsystemen kunnen
afwijkingen en calamiteiten zeer snel en
gericht worden gedetecteerd.

Doorde neurale regelaar wordt het waterniveau in het hoogreservoir zo laag mogelijk,
doch boven het gestelde minimum, gehouden.
In afbeelding 5isookeen theoretisch maximum weergegeven.Dit stelt de werkelijke
maximale benodigde buffercapaciteit voor
Apeldoorn voor.

Voorspelnauwkeurigheid
Deprestatie van deneurale regelaar isvoor
het grootste deel afhankelijk van de voorspelnauwkeurigheid van het model.De optimalisatieroutine bepaalt opbasisvande voorspel-

Toepassingsmogelijkheden

Invloedvandevoorspelnauwkeurigheidopde regelaar enhetniveauvanhetreservoir.
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Doormiddelvaneennauwkeurigvoorspelmodelendooroptimaalgebruik temaken
vandebuffers indistributiesystemen kan,met
deneuraleregelaar,dewaterkwaliteitgeoptimaliseerd wordennaarminimaleenergieconsumptie.Depotentiëleoptimalisatiewordt
bepaalddoordenauwkeurigheid vanhetvoorspelmodel.Daartoeiseenzelflerend neuraal
netwerktoegepast,zodatde regelaarook op
toekomstigesystematischeveranderingenkan
anticiperen.
Deneuraleregelaarkanrekeninghouden
mcrdespecifieke randvoorwaarden,condities
enervaringskennis vanprocesvoerders.Denk
hierbij aanwinvergunningen enonderhoud
aanpompstations.Eventuele procesafwijkingenkunnen,aldanniet geautomatiseerd,
wordenondervangendoorverschuivingen in
depompstrategiezonderdathetregeldoelof
deleveringszekerheid ingevaarkomt.Daarnaastkanderegelaarhetprocesmonitoren
doorconstantebewakingenvandedynamiek

indebuffers. Wanneereenpiekafname isvoorspeld,kanhieropvantevorenwordengeanticipeerd.Eenonverwachre,ennietvoorspelde,
piekafname indebuffers kanechtertemaken
hebbenmetprocesverstoringen ofleidingbreuk.Dezemomenten resultereninalarmeringenaanprocesvoerders.Doordevoorspelnauwkeurigheid vandeneuraleregelaarkan
eensnellerengerichter monitoringsysteem
wordengerealiseerddanmetconventionele
statistischevoorspelsystemen.Deneurale
regelaarisgeschiktvoorinbedding inallerlei
automatiseringsystemen enmaaktprocesvoeringenmonitoringop afstand goed mogelijk.
Tenslottekanderegelaarreedsindeontwerpfasevaneendistributienetwerk toegepast
worden.Doorderelatiefkorteinregel-enkalibratietijd endesnellesimulatiemogelijkheden,kunneneenvoudigverschillendescenario'swordendoorgenomen.Hiermeekaneen
goedeinschattinggemaaktwordenvande
dimensiesvannieuweofbestaandebuffers en
reservoirs.
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