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KNN:nieuwedimensie
indata-gerelateerde
bedrijfsvoering?
Op29meij.1.vonrlbijGemccntcwatcrleidiiirjenAmsterdaminsamenwerking metWittevcen+Boseen
workshopoverkunstmatigeneuralenetwerkenplaats.Deworkshopbestonduiteendrietallezingeneneen
uitgebreidediscussie.
FlorisSchulze(Witteveen+Bos)stonduitgebreidstilbijdetheorieendesystematiek
vankunstmatigeneuralenetwerken(zie
kader).Duidelijkwerddatproblemendiemet
traditionele(lineaire)modellenkunnen wordengemodelleerd niet noodzakelijkerwijs
voorKNN-toepassinginaanmerking komen.
KNNkentmetnameeenmeerwaardebij
complexeniet-linaireproblemen,alsmedein
situatieswaartraditionele lineairemodellen
onevenredigveelrekeninspanningvergen.
VincentJansen (GemeentewaterleidingenAmsterdam) lichtteeentweetal toepassingeninAmsterdam toe.GWAenWitteveen+Bosontwikkelen eenKNN-model,
waarbijdedrukverdelingoverhetAmsterdamsedistributienetwerk opbasisvaneen
standaardset invoergegevens wordt voorspeld.Afwijkingen tussen voorspellingen
realiteitzulleneensignaleringactiverendie
deprocesvoeringalarmeert voor mogelijke
incidenten (klepmanipulaties, leidingbreuk
ofanderszins).Howelhetomeencomplexe
samenhang vanvariabelengaatenhettegelijkertijd eengrootaantal samenhangende
lokatiesbetreft, blijkt hetKNN-model uitstekend instaatdedrukverdeling inhetdistributienet tevoorspellen.
Eenanderetoepassingbetreft eenvraagvoorspellingsmodel (DRIVOS).Doordit
modelwordtdegeprognotiseerdevraagvoor
dekomende 168 uur(peruur) vastgesteld,
welkeprognoseenkelemalenperuurwordt
bijgesteld. Daarwaar drinkwaterprognose
voordemiddellange termijn (dagen) binnen
debedrijfstak gangbaar isvoordeoptimalisatievandeproductiecapaciteit, beoogthet
uurmodelDRIVOSeenoprimalisatiemogelijktemaken vanbedrijfsvoering vandedistributiepompstations. GWAhoopt, dankzij
DRIVOS,opeenverbeteringvanhetrendement vandeindividuele pompenvantien
H2O

procent.Hetmodelintegreertzowelreguliere(klimaatseffecten, weekdag-enfeestdageffecten) alsuitzonderlijke incidentele effecten(voetbalwedstrijden) betrouwbaar inhet
voorspellingsmodel.
ErikJansen(Witteveen+Bos)ginginop
deimplementatiemogelijkheden vanKNN
inhetlichtvandestand dertechniekophet
vlakvanautomatisering.Debeschikbare
infrastructuur staateenon-line toepassing
vanKNN niet(meer)indeweg.Jansen
noemdeeenaantalontwikkelingendie
elkaarmogelijk versterken.Zobestaat vanuit procesoptimalisatieenkostenbeheersing
eensterkebehoefte om drinkwaterprocessen
meervanuitcentralelocatiestebewakenen
tebedienen.Ditvraagtommeer 'spanof
control'vandeprocesvoering,hetgeenzich
weervertaaltinandereeisendieworden
gesteldaandeprocesautomatisering.Voorspellingsmodellenenbeslisondersteunende
systemen moeten indezegevallen deprocesvoeringmeerenmeerondersteunen omde
leveringvandrinkwater ineenbeheersgebiedzowelinnormalesituatiesals tijdens
calamiteiten tekunnen waarborgen.
Ookbestaateenduidelijke behoefteom
deveelheid vandatadiedeactueleautomati-

EenKunstmatigeNeuraalNetwerk(KNN)
iseenrelatiefnieuweengeavanceerde
mathematischetechniek,dieiteratiefzowel
lineairealsniet-lineaireverbandenkan
weergeventusseneenonbeperktaantal
invoer-(oorzaken)en uitvoerfactoren
(gevolgen).Middelseenmathematisch
algoritmeendeaangeboden voorbeelden
gaateenKNNautomatischopzoeknaar
eenverbandtussenoorzakenengevolg
zonderhetsysteemofproceszelfin
beschouwingtenemen(ookwelzelflerend
genoemd).Hierdoor kunnencomplexeprocessendienietvolledigbekendzijn,toch
wordengemodelleerd.
MetbehulpvaneenKNNishetmogelijk
ominkortetijdeenmodelconceptteontwerpenopbasisvanbeschikbaregegevens.
Eenmaalgedefinieerd ineenmodelconcept
kanviaeengevoeligheidsanalyseworden
onderzochrwelkefactoren significant bijdragenaanhetverklarenvanhetprocesen
kanwordenteruggekoppeld naardefysica.
Daarnaastkanmetbehulpvaneenneuraal
netwerkdebetrouwbaarheid vandeuitkomstenwordenbepaald.

seringsmiddelenmogelijk maken,omtezettennaar 'informatie'. Dezeinformatie moet
indevormvanprestatie-indicatoren worden
aangeleverdaanprocesvoerders,aanhettactischmiddel-management,enaanhetstrategischconcern-management. Indevertaalslagvandatanaarinformatie kanKNN
vanuitdiverseinvalshoeken een belangrijke
rolspelen.Complexesamenhang tussen
diversedara-variabelenkanmetKNN wordengemodelleerd.KNNkanontbrekendeof
onjuiste data 'repareren',enKNNkan,vanuit eenbegrepen samenhang,hetaantal
meetpunten ofmetingen beperken.
Detoepassingvan voorspellingsmethodieken,zoalsKNN,wordtookindedirecte
sturingvandedrinkwaterprocessen steeds
actueler.ZokaneenKNNbijdragen in bijvoorbeeld eenoptimalere kwaliteit,energie-

verbruikenchemicaliënverbruikenismet
namegeschikt bijcomplexereprocessen die
niet-lineairgedrag vertonen.
Doorverdergaande automatiseringvan
dedrinkwaterprocessen zullendetakenvan
deprocesoperator verschuiven van bedienen
naarsupervisie.Hierdoorzalhet menselijk
gedragverschuiven vanopervaringnaarop
kennisgebaseerdgedrag.Bijdeopzetvan
procesautomatiseringssystemen dient hier
terdegerekeningmeeworden gehouden.
Tenslottezaldaarnaast bij verdergaande
automatisering vande drinkwaterprocessen
deprestatie vandeinstallatie toenemen,
maardeaandacht (mentalebelasting) vande
procesvoerder afnemen. Ditbetekent datde
procesvoerder meer tijd overheeft omanderetakendanalleenprocesbewaking opte
pakken.Deprocesvoerders mogen hun ervaringechter nietverliezen.Ingevalvanstoringen indebesturingsinstallatie zalde
mentale belastingopdeprocesvoerder relatiefhoogworden,hetgeen risicometzich
meekan brengen.Ditbetekent datmeer
aandacht besteedzalmoetenworden aan
kennis,ervaringenmotivatie vanprocesvoerders.
Degepresenteerde informatie vormde
aanleiding toteenuitgebreide discussie
onderdeaanwezigen.Belangrijke bevindingenuit dezediscussie zijn:
• Het instrument KNN heeft grotepotentie,metnamedaar waar traditionele
modellengeenoplossingbieden ofonevenredigveelreken-inspanning vergen;
• Terughoudendheid bestaat ten aanzien
vanhet 'black box-gehalte van neurale
netwerken. Hoewelneurale netwerken
uiteindelijk mathematisch doorzichtige
formules betreffen, wordtde samenhang
tussen variabelen nietopbasisvan
'fysisch inzicht' gemodelleerd;
• Vandezijde vanprocesvoerders bestaan
bedenkingen vooreentegrote afhankelijkheid vanautomatisering,en daarbij
het belangonderstrepend vanervaringsinzicht onder procesvoerders;
• Benadrukt wordtdatkennisrondom de
procesvoeringsteedsbelangrijker wordt
ennadrukkelijk vraagtom kennismanagement bij de waterleidingbedrijven.
Deworkshopvormdevoordeaanwezigeneengoedeaanleidingomverder nate
denken overdebetekenis vanKNN bij
drinkwatertoepassingen.
Fredde Bruijn<f
Voormeerinformatie:FionsSchulze
(0570)697490o/FreddeBruijn(0570]697641
vanWkreveen+Bos.
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Eénnieuw netontwerp
bestaatnog niet
Ruimveertigdeelnemersnamenop15meideelaandedoorprogrammacommissieDvanKVWN
verzorgdethemadag 'Drink-enbluswater, netonnverpnètanders'.Naaraanleiding vandediscussiesnaeendrietalpresentatiesentweeworkshopsconcludeerdendeaanwezigendatéénnieuwnetontwerpnoglangnietbestaat.Elkbedrijjonrwerptopzijneigenmanierhetleidingnet.Dit hangt
samenmetdeeigenhistorie,deomgevings/actorenendenognietuitontwikkeldestandaard. Deverschillendenieuwenetoutwerpenvoldoenaande kwaliteitseisenvoordrinkwaterendekwantiteitseisenvoorbluswater.
'Nieuweontwerprichtlijnen voordistributienetten' vormdedetitelvandeeerste
presentatiedoorMartinevandenBoomen
vanKiwaOnderzoekenAdvies.Onderzoekin
debedrijfstak leiddetoteenfilosofie voorhet
ontwerpen vannieuwenetten:ontwerp
drinkwaternetten naargelangdedrinkwatetvraag.Zo'nontwerpstaatopgespannen
voetmetdetotvootkortalgemeengeldende
bluswatetvtaagvandebrandweer.Depresentatie'Benodigdebluswatercapaciteit'vanJaap
Smit,hoofd vandeafdelingPto-actie&
BrandpreventievandeBrandweerRegioIJsselVecht,ginginopeenmogelijke oplossing.
SamenmetWaterleidingMaatschappij Overijssel(WMO]isinhetproject 'Drinkwateren
bluswater inevenwicht'onderzochtwelke
bluswaterbehoefte debrandweer heeft enof
datdoorhetnieuwenetontwerpgeleverdkan
worden.Uitkomst vanditonderzoekisdat
eenbrandkraan 60kubiekemeterwaterper
uur moet kunnen leveren,maardatonder
omstandigheden ditomlaaggebtacht kan
wordentotdehelft. Reductiekanmetname
wordentoegepastbijnieuwbouwvanwoningen,lagewoongebouwenenkleinekantoren
enwinkels.Doordeaangepastebluswaterbehoefte ishetmogelijkomeennieuwonrwerp
temakendat tevensvoldoetaandebrandweerwensen.Inhetgezamenlijke project
bleekdat88procentvandebranden met
minderdan30kubiekemeterwaterper uur
wordtgeblust.
Voordelaatstelezing'Voldoendewater
bijsnelontwerp'wasMennovanDam,coördinatorDistributiebijWMO,verantwoordelijk.SamenmetcollegaebinnenWMOisde
filosofie vanhetnetontwerpvertaaldnaareen
werkbareonrwerpmethode.Hartvande
methodiek ishetaantalaantesluiten woningenendesnelheidvanhetwater.WMOwerkt

mettabellenwaarophetaantalwoningenper
diameter,afhankelijk vandekavelbreedte,is
opgenomen.Metdezebetrekkelijkeenvoudigemethode,diedoorKiwaisgetoetst,worden
ontwerpengerealiseerddievoldoenaande
drinkwater-enbluswatereisen.
Voorzieningen dieten behoevevande
bluswatervoorziening inhet net worden
opgenomen,zijn geheelvoorrekeningvan
deveroorzaker,veelaldegemeente incasude
brandweer.Debesparingin investeringen
voorhet nieuwenetontwerp bedragen ongeveer20procent.WMOendebtandweer kwamen inhetalgenoemde samenwerkingsprojecttotdeconclusiedathetnieuwe ontwerp
eenontwerp istegen de maatschappelijk
laagst mogelijke kosten.
Nadezepresentaties washetwoord aan
PetetMulenPeterHorstvanPWN.PWN
steltdatdekritischestroomsnelheid (zelfreinigend)diameter-afhankelijk isendatdeze
snelheid minimaal eensperweekmoet
optreden.Deontwerpsnelheid wordt vervolgensbepaalddoordekritischesnelheid te
vermenigvuldigen meteensamenstel van
maximum uur endagenmaximum uurop
maximum dag.
Tijdens dethemadagisveelkennis uitgewisseld enzijn diverseafspraken gemaakt
omverderekennisuitwisseling vormte
geven.Inhet kadervanhet Kiwa-bedrijfstakonderzoek wordtgekekennaar verbeteringvandebasisfilosofie. Opdit moment
speeltvooraldegedachtedat snelheidsverschil(versnellingen) wellichteengroter
effect opzelfreinigendheid heeft daneen
hogemaximalesnelheid eenbelangrijke rol.
Bert Bannink en Ronald Hoorman
(programmacommissie D] f

