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Optimalisatie van een afvalwatersysteem m.b.v. een genetisch algoritme

Samenvatting
Huidige situatie
Een afvalwatersysteem is het systeem dat afvalwater inzamelt en transporteert naar een
rioolwaterzuiveringinstallatie, waar het afvalwater wordt gezuiverd.
Eén van de richtlijnen waaraan een afvalwatersysteem moet voldoen is de basisinspanning. Volgens
deze richtlijn mag van een afvalwatersysteem niet meer afvalwater over de overlaat gaan dan de
basisinspanning, hetgeen in veel gemeenten niet het geval is. Om een afvalwatersysteem te kunnen
laten voldoen aan de basisinspanning zijn verbeteringen aan het afvalwatersysteem noodzakelijk.
Een afvalwatersysteem kan op een groot aantal onderdelen gewijzigd/verbeterd worden. De kans dat
de optimale verbetering wordt gevonden is zeer klein. Om het zoeken naar de beste maatregel te
vereenvoudigen, kunnen functies opgesteld worden waarin de kosten van de maatregelen en de
prestaties van het afvalwatersysteem staan beschreven. Door middel van standaard rekenmethoden
kan het optimum van de functies worden gevonden. Vaak blijkt dat het gevonden optimum een
locaal optimum is. Dit komt doordat de gebruikte methoden moeite hebben met het vinden van het
globale optimum in een functie die meerdere optima heeft en die tevens discreet en/of discontinu
kan zijn. Van de kosten-prestatie functie voor een afvalwatersysteem wordt verwacht dat die
meerdere optima heeft en tevens discreet en/of discontinu kan verlopen. Een genetisch algoritme is
wel instaat voor een dergelijke functie het globale optimum te vinden [Beasley, 1993].
Op dit moment is nog weinig ervaring met het optimaliseren van een afvalwatersysteem met behulp
van een genetisch algoritme. In deze studie wordt meer inzicht verworven in de mogelijkheden om
met behulp van een genetisch algoritme een afvalwatersysteem te optimaliseren.

Optimalisatie
Voor dit project zal naar kosten-prestatie worden geoptimaliseerd. De kosten moeten geminimaliseerd worden bij een vaste prestatie-eis. De kosten komen voort uit de verbeteringen aan het
systeem en de prestaties worden ook in kosten uitgedrukt. De belangrijkste prestatie-eis is dat de
overstorthoeveelheden moeten voldoen aan de basisinspanning.
Voor het vinden van de optimale oplossing in de kosten -prestatie functie van het afvalwatersysteem
wordt een genetisch algoritme toegepast. Een genetisch algoritme is een zoekprocedure gebaseerd
op de mechanismen van natuurlijke selectie. Van oplossingsmogelijkheden wordt bepaald hoe goed
de mogelijkheden zijn aan de hand van de kosten -prestatie functie en gaan door naar de volgende
generatie via de operatoren cross-over en mutatie. Via de cross-over operator worden twee
oplossingsmogelijkheden gekruist. Via de mutatie operator wordt variatie in de eigenschappen van de
oplossingsmogelijkheden gebracht zodat ook nog niet aanwezige eigenschappen kunnen worden
meegenomen in de optimalisatie.
Als casestudie is gebruik gemaakt van de aangepaste tak Callantsoog-RWZI, waarin de berging en de
pompcapaciteit van de woonkernen worden gevarieerd. Het genetisch algoritme is gesimuleerd in
een zelf geschreven Fortran programma. De neerslagsimulaties worden gedaan in het
hydrodynamisch programma HydroWorks, dat wordt aangestuurd door een Macro Scheduler.

Analyse resultaten
Uit de gedane simulaties blijkt dat het vinden van een oplossing afhankelijk is van de mutatiekans en
de kosten voor het overstortwater. Het vinden van de werkbare mutatiekans en overstortkosten bleek
niet moeilijk te zijn. Minder van invloed zijn de cross-over methode en de beginpopulaties. Uit het
toepassen op een ander case blijkt dat vele procesvariabelen niet direct overdraagbaar zijn. Tevens
blijkt dat het vrij gemakkelijk is om andere systemen, wel met enige aanpassingen, te implementeren
in het programma.
Conclusie
Een genetisch algoritme kan goed gebruikt worden om een afvalwatersysteem te optimaliseren en de
oplossingen zijn direct te vertalen naar de praktijk. Een knelpunt is de benodigde gedetailleerdheid
van de doelfunctie
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1. Inleiding
Een afvalwatersysteem is het systeem dat het afvalwater inzamelt en transporteert naar de
rioolwaterzuiveringinstallatie, waar het afvalwater gezuiverd wordt. In figuur 1.1 staat een
schematische weergave van een afvalwatersysteem.
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i guur 1.1. Schematische weergave van een afvalwatersyst eem. Een afvalwatersysteem kan worden opgedeeld 1n twee
delen, namelijk inzameling, en transport en zuivering. Twee verschillende overheden zijn verantwoordelijk voor het
beheer van de twee delen.

Eén van de richtlijnen waaraan een afvalwatersysteem moet voldoen is de CUWV0 1 -basisinspanning. Volgens deze richtlijn mag van een afvalwatersysteem niet meer afvalwater over de overlaat
(overstort) gaan dan de basisinspanning van het afvalwatersysteem. De overstorthoeveelheid
mag niet meer zijn dan de berekende hoeveelheid overstortwater van de basisinspanning,
hetgeen in veel gemeenten niet het geval is. Om een afvalwatersysteem te kunnen laten voldoen
aan de basisinspanning zijn verbeteringen aan het afvalwatersysteem noodzakelijk.
Het verbeteren van een geheel afvalwatersysteem is zeer gecompliceerd. Een afvalwatersysteem
kan namelijk op meerdere onderdelen gewijzigd worden. De kans dat de optimale oplossing
wordt gevonden uit al die mogelijkheden is zeer klein. Om het vinden van verbeteringen aan het
systeem te vereenvoudigen, zijn functies opgesteld waarin de kosten van de aanpassingen en de
prestaties van het systeem na aanpassingen staan beschreven. Door middel van standaard
rekenmethoden kan het optimum van de functies worden gevonden. Vaak blijkt dat het
gevonden optimum een locaal optimum (optimum in een bepaalde inteNal) is, in plaats van een
globaal optimum (optimum van de hele functie). Dit komt doordat de gebruikte methoden
moeite hebben met het vinden van het globale optimum in een functie die meerdere optima
heeft en die tevens misschien discreet en/of discontinu is. Van de kosten-prestatie functie voor
een afvalwatersysteem, wordt verwacht dat die meerdere optima heeft en tevens discreet en/of
discontinu kan verlopen. Een methode die wel het optimum kan vinden in een dergelijke functie,
met eerder beschreven eigenschappen, is een genetisch algoritme [Beasley, 1993].
Op dit moment is nog weinig eNaring met het optimaliseren van een afvalwatersysteem met
behulp van een genetisch algoritme. De doelstelling van dit rapport is dan ook het verweNen van
inzicht in de mogelijkheden om met behulp van een genetisch algoritme een afvalwatersysteem
te optimaliseren.
Dit onderzoek is één van de eerste kennismakingen met het optimaliseren van een
afvalwatersysteem met behulp van een genetisch algoritme en de nadruk zal liggen op het
werkend krijgen van het genetisch algoritme.
In hoofdstuk 2 wordt de optimalisatieproblematiek beschreven en wordt uitgelegd wat een
afvalwatersysteem precies inhoudt en hoe het is ontstaan. Verder vindt u in dit hoofdstuk de
probleemstelling en de doelstelling. In hoofdstuk 3 worden de mogelijke optimalisatiedoelen van
een afvalwatersysteem beschreven. Tevens wordt het optimalisatiedoel van dit project nader
uitgelegd. In hoofdstuk 4 worden de optimalisatietechnieken beschreven en wordt de werkwijze
van het genetisch algoritme uitgelegd, waarna een eenvoudig voorbeeld wordt gegeven. In
1 Coördmatiecomm1ssie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, april 1992
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hoofdstuk 5 wordt het genetisch algoritme uitgelegd dat voor dit project is opgesteld en wordt de
gebruikte doelfunctie uitgewerkt. In hoofdstuk 6 zijn de gebruikte systemen beschreven, de
casestudie, het referentiestelsel, de HydroWorks simulatie en het Fortran programma. Daarna
wordt in hoofdstuk 7 een analyse van de resultaten gegeven. De procesvariabelen,
kostentoerekening en de systeemvariabelen worden besproken. In hoofdstuk 8 wordt beschreven
hoe het genetisch algoritme kan worden toegepast in de praktijk. In hoofdstuk 9 en 10 worden
respectievelijk de conclusies en de aanbevelingen gegeven. In hoofstuk 11 volgt de literatuurlijst.
Bijlage I bevat de afkortingen en begrippen. In bijlage 11 is een eenvoudig voorbeeld beschreven
van een genetisch algoritme toegepast op een afvalwatersysteem. In bijlage 111 wordt het
opgestelde computerprogramma beschreven. In diezelfde bijlage zijn tevens het stappenplan, de
invoer-file, de beschrijving van de structuur, de betekenis van de variabelen, de code van het
programma en de evolutie van de toepassing weergegeven. In bijlage IV zijn de stippengrafieken
van Kuipers weergegeven. Bijlage V omvat de resultaten van de simulaties. In bijlage VI zijn de
adressen van de personen weergegeven die aan dit afstudeerproject hebben meegewerkt.
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2. Optimalisatieproblematiek van afvalwatersystemen
2.1 Algemeen
Een afvalwatersysteem is een systeem dat afvalwater inzamelt en transporteert naar de
rioolwaterzuiveringinstallatie, waar het afvalwater gezuiverd wordt. In figuur 2.1 wordt een
eenvoudig afvalwatersysteem schematisch weergegeven.
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Ft guur 2.1. schematische weergave van een arvalwate rsysteem. ten arvalwate rsysteem kan worden opgedeeld in twee
delen, namelijk inzameling, en transport en zuivenng. Twee verschillende overheden zijn verantwoordelijk voor het
beheer van de twee delen.

Deze onderdelen van een afvalwatersysteem kunnen in twee delen worden onder verdeeld,
namelijk inzameling, en transport en zuivering [zie figuur 2.1].
Het eerste deel van een afvalwatersysteem bestaat uit het rioolstelsel, de bergingsbakken en de
overlaten. Deze onderdelen hebben met het inzamelen van het afvalwater te maken. Het
afvalwater wordt verzameld in het rioolstelsel en het rioolstelsel bestaat uit leidingen. Zodra de
bergings- en afvoercapaciteit van het afvoerende leidingstelsel wordt overschreden, dus wanneer
te veel afvalwater wordt aangeboden, wordt het water opgeslagen in de bergingsbakken. Zodra
de capaciteit van het stelsel niet meer wordt overschreden, wordt het afvalwater weer afgevoerd
via het leidingstelseL Als er zoveel water wordt aangeboden dat de bergingsbakken ook vol zitten,
dan gaat het water over de overlaten het rioolstelsel uit. Het water dat over de overlaat gaat
wordt meestal op het oppervlaktewater geloosd. Niet alle systemen zijn voorzien van
bergingsbakken en bij deze systemen gaat het water meteen over de overlaat het rioolstelsel uit
als de maximale bergings- en pompcapaciteit van het rioolstelsel wordt overschreden.
Het tweede deel bevat pompen, persleidingen en een afvalwaterzuiveringsinstallatie. In dit deel
wordt het afvalwater uit de gemeenten getransporteerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie
(RWZI) via persleidingen. Het afvalwater wordt in de RWZI gezuiverd alvorens het wordt geloosd
op het oppervlaktewater.
In een rioolstelsel kan het getransporteerde afvalwater worden onderverdeeld in; huishoudelijk
en/of industrieel afvalwater (droogweerafvoer, dwa) en regenwater (regenwaterafvoer, rwa). Voor
een rioolstelsel bestaan meerdere typen rioleringsstelsels die het dwa en rwa kunnen vervoeren
naar de RWZI of naar het oppervlakte-water. De belangrijkste typen stelsels zijn:
•
Een gemengd rioolstelsel: bij het gemengde stelsel wordt het rwa samen met het dwa
ingezameld . Voor dit stelsel wordt één leidingsysteem gebruikt. Bij droog weer is de leiding in
principe voor een klein gedeelte gevuld met alleen dwa en bij neerslag wordt de leiding voor
het grootste gedeelte gevuld of helemaal gevuld. Bij dit stelsel worden beide typen
afvalwater naar de RWZI getransporteerd en gaan ook beide typen afvalwater over de
overstort (overlaat) als de bergings- en pompcapaciteit van het stelsel wordt overschreden.
In Nederland zijn in het algemeen de oudere rioolstelsels van het gemengde type [Wiggers,

1998].
•

Een gescheiden rioolstelsel: bij het gescheiden stelsel wordt de dwa en de rwa apart
ingezameld. Voor dit stelsel worden twee leidingstelsels gebruikt. Het regenwaterstelsel
wordt in principe alleen gebruikt voor het afvoeren van het regenwater. Het droogweerstelsel
wordt gebruikt om het huishoudelijk en het industrieel afvalwater in te zamelen en te
transporteren naar de RWZI, waar het afvalwater wordt gezuiverd. Het regenwater wordt
direct geloosd op het oppervlaktewater. Het gescheiden rioolstelsel werd in het begin van de
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20ste eeuw voor het eerst gebruikt om het hoofd te kunnen bieden aan de negatieve invloed
van het gemengde stelsels op de waterkwaliteit.
•
Een verbeterd gescheiden rioolstelsel: bij het verbeterd gescheiden stelsel wordt de dwa en
de rwa apart ingezameld. Aan het eind van beide leidingstelsels wordt de rwa en dwa
samengevoegd om naar de RWZI te worden getransporteerd. Bij een kleine bui en aan het
begin van een grote bui wordt het dwa en het rwa naar de RWZI getransporteerd. Als de
bergings- en pompcapaciteit van het regenwaterstelsel wordt overschreden dan wordt het
regenwater (rwa) overgestort op het oppervlaktewater. Het toepassen van een verbeterd
gescheiden stelsel wordt gedaan omdat de voordelen van een gescheiden stelsel vaak
tenietgedaan worden door foutieve aansluitingen waardoor toch vervuild water wordt
geloosd.
Deze drie typen stelsels zijn de meest voorkomende typen. In het algemeen moet een nieuw aan
te leggen stelsel tenminste een verbeterd gescheiden stelsel zijn [Wiggers, 1998].
Voor het beheer van een afvalwatersysteem kan dezelfde opdeling worden gebruikt, zoals eerder
is beschreven voor een afvalwatersysteem: de inzameling van het afvalwater valt onder het
beheer van de gemeenten waarin het rioolstelsel ligt, het transport en de zuivering van het
afvalwater vallen onder het beheer van de waterschappen [zie figuur 2.1].
In 1998 was 97% van alle huishoudens aangesloten op een afvalwatersysteem [webpagina
Rioned]. Door hun worden de volgende afvalwatersystemen gebruikt:

Van de 85 % van de vrijvervalriolering worden de volgende stelsels gebruikt:

De totale vervangingswaarde van alle riolering in Nederland bedraagt circa 80 miljard gulden. In
1990 werd 93 % van al het huishoudelijk afvalwater behandeld voor lozing en wordt gestreefd
om in 2006 de 100% te naderen [Graaf, 1995].

2.2 Historie
De grootschalige ontwikkeling van de riolering in Nederland is begonnen in de negentiende eeuw.
Vanaf toen werd langzaam met riolering begonnen, eerst om economische redenen en om
straatvuil te kunnen wegspoelen. Fecaliën hadden in die tijd een handelswaarde. De fecaliën
werden bijvoorbeeld gebruikt als gier. Maar later, in de tweede helft van de negentiende eeuw,
werd ontdekt dat de riolering ook hygiënische waarde had en tevens een belangrijke rol speelde
bij het afvoeren van regenwater [Wiggers, 1998].
De hygiënische waarde werd pas ingezien na het uitbreken van een cholera-epidemie in
Engeland . Een Engelse arts, John Snow, legde als eerste een verband tussen de verontreiniging
van het grond- en oppervlaktewater door fecaliën en het uitbreken van een cholera-epidemie
[Bol, 1997]. Dit was een belangrijke reden voor het aanleggen van afvalwatertransportsysteem.
Een andere reden voor het aanleggen van riolering in Nederland is de niet te onderschatten rol
die riolering speelt in het effectief afvoeren van regenwater. Met name in drassige gebieden is de
afvoer van regenwater zeer belangrijk. Toen men dit voordeel inzag, werden de rioleringsstelsels
uitgebreid en steeds meer stedelijke gebieden werden op een rioleringsstelsel aangesloten.
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Het gevolg van het toenemende aantal huisaansluitingen was dat steeds meer afvalwater uit het
stedelijk gebied getransporteerd werd naar het buitengebied, waar het afvalwater werd geloosd
op het oppervlaktewater. Daardoor namen de aanwezige verontreinigde stoffen op de lozingspiek
onrustbarend toe. Het stedelijk water werd daardoor schoner maar in het buitengebied waar het
afvalwater werd geloosd, verslechterde de waterkwaliteit. Daarom werd in 1970 de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewater (VNO) van kracht. De WVO gaf een belangrijke impuls aan de
bouw van afvalwaterzuiveringsinrichtingen. Tegenwoordig zijn bijna alle huishoudens aangesloten
op riolering en wordt bijna al het afvalwater gezuiverd in een afvalwaterzuivering, met uitzondering
van bijvoorbeeld afgelegen huishoudens.
Doordat het afvalwater na 1970 gezuiverd en dus relatief schoon werd, verschoof de aandacht
naar de overstortingen. De kwaliteit van het overstortwater is in het algemeen niet veel slechter
dan de kwaliteit van het effluent van een RWZI doordat het afvalwater met een factor 30 kan zijn
verdund door het regenwater. Maar door de slechte locatie van de overlaten, gaat het afvalwater
vaak op minder geschikte plekken over de overstort. Op deze plaatsen heeft het ontvangende
water vaak niet de zelfreinigende capaciteit om een grote hoeveelheid vuiluitworp te verwerken.
Hierdoor kunnen op lange termijn nadelige gevolgen voor het milieu optreden. Daardoor hebben
overstortingen een negatief effect op het milieu en daarom zijn de ontwikkelingen op dit moment
vooral gericht op het verminderen van de belasting op het oppervlaktewater met overstortwater.
Toen in 1970 de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (VNO) van kracht werd, was dit niet
alleen een impuls voor de bouw van afvalwaterzuiveringen maar ook een voorbode om onderzoek
te doen naar de vuiluitworp van een rioolstelsel. Van 1983 tot 1990 is door de Nationale
Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit (NWRW) onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek zijn
belangrijke conclusies getrokken ten opzichte van systeemeisen en eigenschappen van het
afvalwatersysteem [Leidraad riolering, module 81100]. Een van de richtlijnen die aan de hand
van het NWRW-onderzoek is opgesteld is de CUWV02 -basisinspanning. De basisinspanning is
een richtlijn waaraan ieder stelsel moet voldoen.
Vanuit de WVO is de taak van het zuiveren van afvalwater toebedeeld aan de provincies. De
provincies hebben deze taak weer verder onderverdeeld naar de waterschappen. De provincies
hebben het waterbeheer verder onderverdeeld aan een tertiair overheidsorgaan [zie figuur 2.2].
In Nederland zijn 25 waterschappen en 3 zuiveringschappen verantwoordelijk voor de publieke
zuivering.
regering
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Figuur 2.2. Een schematische weergave van de overheldstructuur 1n Nederland ten opZJchte van het waterbeheer. De
verbinding tussen de gemeenten en de waterschappen is dik gedrukt omdat deze verbinding niet goed verloopt en deze
verbinding is in belangrijke mate de oorzaak is van sub-optimalisatie van een afvalwatersysteem.

De gemeenten regeren op hetzelfde niveau als de waterschappen. Dit is één van de redenen dat
de verbinding tussen de twee overheden niet altijd goed loopt en hierdoor treed sub-optimalisatie
op in het afvalwatersysteem. ledereen is verantwoordelijk voor hun eigen deel en kijkt niet naar
het deel van de buren. De inzameling van afvalwater valt onder het beheer van de gemeenten en
het transport en het zuiveren van afvalwater valt onder het beheer van de waterschappen. De
tweedeling van het afvalwatersysteem is ook weergegeven in figuur 2.1. De gemeente
2
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optimaliseert het rioolstelsel en het waterschap optimaliseert het transportgedeelte van het
afvalwatersysteem en de RWZI. Doordat ieder zijn eigen gedeelte optimaliseert en omdat de
relaties onderling zeer groot zijn, is de kans klein, dat het afvalwatersysteem in zijn geheel
optimaal is aangelegd.

2.3 Actuele problematiek
Bij veel gemeenten voldoet het rioolstelsel niet meer aan de beleidslijnen die door de waterbeheerder zijn opgesteld. Dit betekent dat ze de toetsing in het kader van vergunningverlening
door de waterbeheerder niet doorstaan. De hoeveelheid overstortwater is te groot en met name
de vuilvracht per overstort op het oppervlaktewater is te groot. Vroeger werd vooral naar de
overstortfrequentie gekeken, maar naar aanleiding van het NWRW3 -onderzoek bleek dat de
hoeveelheid vuil per overstort die op het oppervlaktewater wordt geloosd een betere maatstaf is.
Niet iedereen is het erover eens dat deze maatstaf goed is, omdat de hoeveelheid vuil, die over
de overstort gaat, moeilijk te meten is. De emissie-eis, die is afgeleid uit het NWRW-onderzoek,
wordt uitgedrukt in een basisinspanning waaraan ieder rioolstelsel moet voldoen. De
basisinspanning is een richtlijn die aangeeft hoeveel afvalwater van een rioolstelsel per jaar over
de overstort mag.
Daarnaast valt te verwachten dat de emissie-eisen van rioolstelsels in de toekomst alleen maar
strenger zullen worden. Daarom willen gemeenten wanneer ze aanpassingen maken, dat de
aanpassingen ook voldoen aan de toekomstige eisen. Dit om te voorkomen dat elke keer
wanneer de emissie-eisen worden aangepast ook het rioolstelsel moeten worden aangepast.
De verwachting is dat de emissie-eisen van een RWZI in de toekomst strenger zullen worden. De
waterschappen willen eveneens inspelen op de toekomstige strengere eisen. Om beter aan deze
eisen te kunnen voldoen moeten niet alleen aanpassingen worden gedaan aan de
rioolwaterzuiveringsinstallaties maar ook aan de rioolstelsels. De invloed van het rioolstelsel op
de RWZI is groot en daardoor oefenen aanpassingen aan het rioolstelsel een grote invloed uit op
de afvalwaterzuivering.

2.4 Huidige praktijk
Om de afvalwatersystemen aan de strengere eisen kunnen te laten voldoen, moeten de
systemen worden aangepast. Aangezien de verantwoordelijkheid van het beheer van de
verschillende onderdelen in de waterketen in verschillende handen ligt, is de kans op suboptimalisatie erg groot. Zoals gezegd, valt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de
riolering onder de gemeenten en de afvoerende leidingen en RWZI vallen onder het beheer van
de waterschappen. Door een betere samenwerking tussen de gemeenten en de waterschappen
kunnen de systemen als geheel worden geoptimaliseerd. Hierdoor kunnen de investeringskosten
voor de aanpassingen aan het afvalwatersysteem in vergelijking met de investeringskosten voor
sub-optimalisatie aanmerkelijk worden gereduceerd. Een andere mogelijkheid is dat een beter
rendement voor het hele afvalwatersysteem wordt behaald bij hetzelfde investeringsbedrag van
de sub-optimalisatie, op bijvoorbeeld vuiluitworp.
Doordat bij een geheel systeem vele aanpassingen kunnen worden gedaan, is er vaak geen
duidelijk beeld wat de uitwerking is van bepaalde aanpassingen. Tevens is er geen goed beeld
wat de relaties van de verschillende onderdelen van het afvalwatersysteem zijn, bijvoorbeeld
tussen de berging en de effluentkwaliteit. Daardoor richten aanpassingen aan een systeem zich
tot nu toe vooral op het verhelpen van de duidelijke zichtbare knelpunten. Dit leidt in de praktijk
tevens tot sub-optimalisatie, waarbij slechts delen van het systeem worden verbeterd in plaats
van het systeem in zijn geheel, net zoals de splitsing van beheer. Terwijl een andere ingreep in
een ander deel van het systeem, of een combinatie van ingrepen, misschien ook kan zorgen dat
het afvalwatersysteem weer voldoet aan de basisinspanning en misschien zelfs tegen lagere
kosten.
Om een afvalwatersysteem in zijn geheel te optimaliseren kan het systeem worden uitgedrukt in
een kosten-prestatie functie. Voor het uitdrukken van afvalwatersysteem in een kosten-prestatie
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functie kan gebruik worden gemaakt van vele variabelen. In de eenvoudige weergave van figuur
2.1 heeft het afvalwatersysteem al 9 variabelen die kunnen worden gewijzigd, namelijk:
De grootte van de berging
De oppervlakte per woonkern dat op de riolering loost
Pompcapaciteit
Inschakelniveau van de pomp
Uitschakelniveau van de pomp
De dimensie van de persleidingen
De hoogte van de overstortdrempel
De breedte van de overstortdrempel
De capaciteit van de RWZI
In een gecompliceerder en groter afvalwatersysteem is het aantal variabelen veel groter.
Het optimaliseren van een afvalwatersysteem naar kosten-prestatie is zoals gezegd gecompliceerd. Niet alleen omdat in een afvalwatersysteem een groot aantal variabelen voorkomt, maar
ook omdat nog geen volledig inzicht bestaat in de interactie tussen de riolering en de
afvalwaterzuivering en de processen die zich daar afspelen. De meest gebruikte aanpak voor het
optimaliseren van afvalwatersystemen naar kosten-prestatie berust voornamelijk op de ervaring
van een ingenieur. De garantie kan niet worden gegeven, dat de ingenieur met de huidige
methode tot het werkelijke optimum kan komen.
De kosten voor het aanpassen van een afvalwatersysteem en de prestaties van het afvalwatersysteem kunnen worden weergegeven aan de hand van een functie. Om deze functie op te
lossen, zijn er veel methoden ontwikkeld die een functie met een groot aantal variabelen kunnen
oplossen. Eén van deze methoden is een genetisch algoritme. Voor een optimalisatie van een
afvalwatersysteem zou een genetisch algoritme een uitkomst kunnen zijn. Volgens de literatuur
[Beasley, 1993] kan een genetisch algoritme de complexiteit van de functie, zoals eerder
gedefinieerd, goed aan. Op dit moment is nog weinig ervaring opgedaan met het uitvoeren van
een optimalisatiestudie van afvalwatersystemen met behulp van een genetisch algoritme.

2.5 Probleemstelling
Op dit moment (08-1999) ontbreekt een gedegen inzicht in de mogelijkheden van een genetisch
algoritme voor het optimaliseren van een afvalwatersysteem. Bovendien ontbreekt inzicht in het
opstellen van een functie waarin de kosten voor het aanpassen van een afvalwatersysteem en de
prestaties van het systeem na aanpassingen zijn weergegeven. Deze functie is een belangrijk
onderdeel voor het toepassen van een genetisch algoritme.

2. 6 Doelstelling
• Het verwetven van inzicht in de mogelijkheden om met behulp van een genetisch
algoritme een afvalwatersysteem te optimaliseren.
2. 7 Context onderzoek
Dit onderzoek is één van de eerste kennismakingen met een optimalisatie van een afvalwatersysteem met behulp van een genetisch algoritme. De nadruk tijdens dit onderzoek ligt op het
werkend krijgen van het genetisch algoritme en op het verkrijgen van zoveel mogelijk data over
de werking van het genetisch algoritme. In dit onderzoek zal dan ook niet geprobeerd worden om
een zo realistisch en nauwkeurig mogelijk genetisch algoritme op te stellen.
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3. Optimalisatiedoelen van een afvalwatersysteem
3.1. Optimalisatiedoelen
Voor dit project zal naar kosten-prestatie worden geoptimaliseerd. Als belangrijkste prestatie
moet de overstorthoeveelheid de basisinspanning naderen door middel van aanpassingen aan
het afvalwatersysteem. De kosten worden gemaakt door de aanpassingen aan het
afvalwatersysteem, die nodig zijn om de basisinspanning te naderen. Tevens worden ook de
prestaties in kosten uitgedrukt, zowel negatief als positief. Deze totale kosten dienen te worden
geminimaliseerd.

Het optimalisatiedoel dat voor dit project is gekozen is één van vele mogelijke optimalisatiedoelen. Alle optimalisatiedoelen hebben hun eigen waarden en gevolgen. De meeste
optimalisaties zullen een kosten-prestatie optimalisatie zijn. In deze paragraaf worden een aantal
optimalisatiedoelen voor een afvalwatersysteem weergegeven en worden beschreven wat de
gevolgen zijn van het bereiken van de optimalisatiedoelen als een verkeerde kosten-prestatie
functie is opgesteld . De verkeerde kosten-prestatie functie wordt weergegeven omdat goed kan
worden duidelijk gemaakt wat de uitwerking is van de optimalisatie. Bij een goede kostenprestatie functie zal er een juiste verhouding ontstaan tussen de kosten en de prestatie van het
afvalwatersysteem. Andere optimalisatiedoelen kunnen zijn:
Overstorthoeveelheden: Bij deze optimalisatie zal worden gestreefd naar vermindering van de
hoeveelheid afvalwater dat over de overstort gaat. Het gevolg van een verkeerde kostenprestatie functie kan een stelsel zijn waarbij de berging zal worden vergroot, zodat het water
kan worden geborgen in plaats van overgestort. Tevens zullen de pompen heel groot worden
zodat het afvalwater bij een piekdebiet (maximale hoeveelheid water per seconde dat de
pomp verpompen kan [m 3/s]) snel kan worden afgevoerd naar de RWZI. Daardoor zal de
influenthoeveelheid ook toenemen, waardoor de RWZI zal moeten worden aangepast om dit
debiet aan te kunnen.
RWZI influenthoeveelheid: Bij deze optimalisatie zal worden gestreefd naar een vermindering
van de influenthoeveelheid die wordt aangeleverd op een bepaald tijdstip (capaciteit van de
RWZI). Het gevolg van deze optimalisatie zal een stelsel zijn met veel berging en kleine
pompen. Op deze manier kan aanbod van influent aan de RWZI over een lange tijd worden
uitgespreid. Daardoor zal bij een groot aanbod van afvalwater veel water overgestorten.
Onderhoud: Bij deze optimalisatie zal worden gestreefd om het onderhoud aan een
afvalwatersysteem zo veel mogelijk te beperken. Daardoor zullen de kosten voor onderhoud
zeer klein zijn maar de investeringskosten hoog, omdat robuustere systemen en
randvoorzieningen moeten worden gebruikt en gebouwd.
Overstortvuilvracht Bij deze optimalisatie zal worden gestreefd naar vermindering van de
vuilvracht van de overstortingen. De gevolgen van deze optimalisatie zullen zijn dat er veel
bergbezinkbassins nodig zijn en dat wordt gestreefd om zoveel mogelijk vuil naar de RWZI af
~e voeren. Dat gebeurt door middel van een grote pompcapaciteit.
Energie: Bij deze optimalisatie zal gestreefd worden naar het zo laag mogelijk houden van de
energiekosten van een afvalwatersysteem. De gevolgen zullen zijn dat er energie-zuinige
pompen en/of kleine pompen worden gebruikt om de energiekosten te drukken. Met kleinere
pompen zal ook meer berging in het afvalwatersysteem nodig zijn anders zal er veel water
over de overstort gaan. Door kleinere pompen te gebruiken zal het debiet naar de RWZI ook
lager zijn waardoor daar ook op energie kan worden bezuinigd.

3.2 Kwantificering van het optimalisatiedoel
De optimalisatie voor dit project is een kosten-prestatie optimalisatie. Voor dit optimalisatiedoel
worden de kosten uitgedrukt in guldens [fl.]. Alle belangrijke eigenschappen van een
afvalwatersysteem zullen uitgedrukt worden in de kosten. De kosten worden gerelateerd aan:
Veranderingen aan het afvalwatersysteem (kosten of bouwkosten).
Negatieve effecten van de extra hoeveelheid afvalwater die wordt geloosd op het
oppervlaktewater ten opzichte van de hoeveelheid afvalwater die in de nul-situatie wordt
geloosd en extra kosten voor de RWZI (prestatiekosten of optimalisatiekosten).
De totale kosten, All-in kosten, worden uitgedrukt in bouwkosten en optimalisatiekosten.
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De belangrijkste prestatie die meespeelt bij het bereiken van het optimalisatiedoel is dat de
overstorthoeveelheid de basisinspanning moet naderen. Aan deze basisinspanning moet elk
rioolstelsel voldoen Zodra niet wordt voldaan aan de basisinspanning worden kosten in rekening
gebracht. De overstorthoeveelheid mag best 1 à 2 procent van de basisinspanning afwijken.
Misschien is het namelijk veel goedkoper als de oplossing net boven de basisinspanning zit.

3.3 Verwerken van alle prestaties
In deze paragraaf worden alle prestaties genoemd. In paragraaf 3.2 is de belangrijkste prestatie,
die meespeelt om de beste kosten-prestatie verhouding te vinden, al genoemd. De andere
prestaties zijn:
Effluent: Door een vermindering van de overstorthoeveelheid zal meer afvalwater naar de
RWZI worden getransporteerd en zal de RWZI ook meer effluent lozen. Het extra lozen van
effluent ten opzichte van de nul-situatie heeft een negatief effect op het milieu en daarom
wordt het extra effluent in kosten uitgedrukt.
lnfluent: Door het extra influent zullen de operationele kosten hoger worden en deze kosten
worden uitgedrukt in de prijs-prestatie functie. De operationele kosten zijn kosten die worden
gemaakt om 1 m 3 afvalwater te zuiveren op de RWZI.
Capaciteit RWZI: Door extra toevoer van afvalwater naar de RWZI zal de capaciteit van de
RWZI moeten worden vergroot. De capaciteitsvergroting zal uitgedrukt worden in bouwkosten
voor het RWZI om de capaciteit te bereiken.

3.4 Verwerken van kosten in het optimalisatiedoel
In
•
•
•

de kostenoptimalisatie worden vijf soorten kostenberekeningen samengevoegd. Dit zijn:
De bouwkosten voor het aanpassen van het afvalwatersysteem.
De toegerekende kosten voor de overstortingen.
De toegerekende kosten van extra influenthoeveelheid naar de RWZI ten opzichte van de
influenthoeveelheid van de nul-situatie.
• De kosten voor vergroting van de effluentlozing van de RWZI door de toename van influent.
• De kosten die de capaciteitsvergroting van de RWZI door de toename van influent met zich
meebrengt.
De gedane bouwkundige veranderingen aan het afvalwatersysteem en materiaalkosten bepalen
de bouwkosten. In dit project zullen de berging, de pompcapaciteit en de diameters van de
persleidingen worden gevarieerd. De bouwkosten zijn dan alleen gerelateerd aan de
vergroting/verkleining van de berging, de pompcapaciteit en de diameters van de persleidingen.
De kosten per overstorting zijn moeilijker te bepalen. Zoals in paragraaf 3.2 reeds is genoemd,
moet de basisinspanning, als belangrijke prestatie, worden genaderd. Als de overstorthoeveelheid boven de basisinspanning is, worden kosten in rekening gebracht per m3 overstortwater.
Ook kunnen soms kosten in rekening worden gebracht als de overstorthoeveelheid onder de
basisinspanning is. Deze kosten worden in deze optimalisatie gebruikt om de oplossing te sturen
naar de basisinspanning. Bovendien worden deze kosten worden empirisch bepaald, omdat in de
maatschappij kosten per m3 overstortwater nog niet bepaald zijn.
Doordat de hoeveelheid overstortwater naar de basisinspanning gaat, zal meer afvalwater naar
de RWZI worden getransporteerd. Door vergroting van het toegevoerde afvalwater naar de RWZI
zullen de volgende extra kosten worden gemaakt ten opzichte van de nul-situatie:
De kosten die worden gemaakt bij capaciteitsvergroting van de RWZI uitgedrukt in kosten per
capaciteitsvergroting (m3/s). Dit zijn bouwkosten van de RWZI.
De kosten voor het lozen van extra effluent uit de RWZI ten opzichte van nul-situatie. Deze
kosten worden uitgedrukt in kosten per m 3 extra effluent.
De kosten die gemaakt worden om het extra aangeleverde influent te zuiveren. Deze kosten
worden uitgedrukt in kosten per m3 te zuiveren water dat meer wordt aangeleverd dan in de
nul-situatie.

•
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4. Optimalisatietechnieken
4.1 A/gemeen
Een afvalwatersysteem kan uitgedrukt worden in een doelfunctie waarin de kosten voor de
aanpassingen en de prestaties van een afvalwatersysteem staan beschreven. Voor het
optimaliseren van een afvalwatersysteem kan gebruik worden gemaakt van die doelfunctie. Om
de optimale oplossing van de doelfunctie te berekenen bestaan vele technieken. De meeste
technieken zijn bedoeld om het optimum te berekenen van een continue functie van een beperkt
aantal verschillende parameters.
Bij een functie met veel parameters is het moeilijk om een globaal optimum (optimum van de
hele functie) te vinden met de standaard 'niet-lineaire functie' optimalisatietechnieken. Het
berekenen van het globale optimum wordt vaak bemoeilijkt doordat met de meeste traditionele
technieken een locaal optimum (optimum in een bepaalde interval) wordt gevonden [zie figuur
4.1]. Deze technieken kunnen het globale optimum niet vinden, omdat ze meteen stoppen met
berekenen zodra een optimum is gevonden. De kans is dan klein , dat dit optimum een globaal
optimum is. Locale optima komen veelvuldig voor doordat in dergelijke functies veel onregelmatigheden zitten zoals meervoudige locale optima, discrete overgangen, discontinuïteiten,
enzovoort. Een functie met veel onregelmatigheden kan wel door een genetisch algoritme
worden verwerkt [Beasley, 1993; Quagliarella, 1997].
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F1guur 4.1 en 4.2. Een cont1nue funct1e en een d1scont1nue, d1screte funct1e. De rondJeS geven de gevonden opt1ma weer
met behulp van een standaard 'niet-lineair' functie en het vierkantje met behulp van een genetisch algoritme.

4.2 Optimalisatietechnieken
Voor het optimaliseren van een functie met veel variabelen zijn er nog andere methoden dan
alleen een genetisch algoritme. Een paar van de methoden zijn bijvoorbeeld:
Monte Carlo optimalisatie: De naam Monte Carlo slaat op het roulettespeL De Monte Carlo
(MC) methode maakt gebruik van random getallen en kansstatistieken om een probleem te
onderzoeken. Met de MC methode wordt een groot systeem beproefd door een aantal
random configuraties. Vanuit die gevonden data wordt vervolgens het hele systeem
beschreven [Geweke, 1995]. In een Monte Carlo systeem kan de tijd worden geëlimineerd.
Indien het tijdsafhankelijk element geëlimineerd is, blijven er voor de toestandsvariabelen
alleen maar kansverdelingen mogelijk [Fishman, 1992].
Simulated annealing: Dit principe wordt vaak uitgelegd aan de hand van de volgende analogie. Als een smid een stuk metaal afkoelt zal hij dit altijd langzaam doen, omdat hij weet
dat die methode hem een beter resultaat oplevert. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat
het metaal tijdens het afkoelen een toestand van lagere energie opzoekt. Snel afkoelen
maakt de kans groot dat het metaal in een lokaal minimum blijft hangen. Daardoor ontstaat
een zwakker metaal. Langzaam afkoelen maakt deze kans kleiner, waardoor het systeem uiteindelijk een grotere kans maakt om op een lager en dus stabieler energieniveau terecht te
komen. Het temperen van het koelproces is een non-greedy methode. Non-greedy betekent
dat de algoritmen een stap naar een andere situatie doen alleen als deze andere situatie
een verbetering inhoudt. Als de situatie daarentegen een gelijkblijvende situatie is of een verslechtering inhoudt, wordt de stap met een bepaalde kans wel en anders niet genomen. Hoe
minder 'greedy' het algoritme is, hoe makkelijker het kan ontsnappen aan lokale minima en
dus hoe groter de kans dat het globale minimum uiteindelijk wordt bereikt [Kirkpatrick,
1983].
Daarnaast bestaan bijvoorbeeld ook nog de fuzzy logic methode zoals neurale netwerken.
Het verschil tussen de beschreven methoden en een genetisch algoritme is dat de beschreven
methoden vooral bedoeld zijn voor continue gecompliceerde functies met meerdere optima. De
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verwachting is dat de opgestelde kosten-prestatie functie een discrete, discontinue functie met
meerdere optima is en voor deze functie zullen de eerder beschreven methoden niet voldoen.
Volgens de literatuur [Beasley, 1993; Quagliarella, 1997] kan een genetisch algoritme deze
eigenschappen wel goed aan.

4.3 Genetische algoritmen
Een genetisch algoritme (GA) kan worden gedefinieerd als een zoekprocedure gebaseerd op de
mechanismen van natuurlijke selectie. Daarmee wordt bedoeld dat de beste oplossing altijd
wordt geprefereerd en dat de beste oplossing de grootste kans heeft op overleven en op
voortplanting. Hierbij worden bepaalde processen uit de genetica toegepast zoals cross-over en
mutatie in combinatie met de natuurlijke selectie. Deze processen worden gebruikt voor het
voortplanten van de ouders om betere nakomelingen te krijgen.
Genereer de
De voortplanting gaat door totdat de beste oplossing is gevonden.
begin
Bij deze zoekprocedure wordt gebruik gemaakt van verschillende
populatie
individuen, ook wel strings genoemd. Een geheel van individuen
van hetzelfde cohort wordt een populatie of een generatie
Bereken de
genoemd. De individuen uit een populatie bestaan allemaal uit
fitheid van elk ._
verschillende elementen (genen) die samen een oplossingsindividu in de
mogelijkheid vormen. In figuur 4.4 is een voorbeeld gegeven van
populatie
een genetisch algoritme. De blokjes zijn de eigenschappen
(genen) van het systeem en het geheel van blokjes is een oplosSorteer de
singsmogelijkheden, ook wel individuen genoemd. Een genetisch
populatie
algoritme begint met een (willekeurige) populatie van individuen
die ook wel parent wordt genoemd. Van deze parent selecteert het
Genereer
algoritme de exemplaren die het best zijn (fitheid) . De fitheid van
nieuwe
een individu wordt berekend aan de hand van een doelfunctie
populatie
(fitness functie). De beste exemplaren komen dan in de mating
m.b.v.
pool. Vanuit deze mating pool kan via een bepaalde selectiecrossmethode de individuen worden gekozen. De eigenschappen van
over en
deze geselecteerde individuen worden vervolgens onderling
mutatie
gecombineerd door de cross-over operator en gewijzigd via de
mutatie operator om zo tot nieuwe, meestal betere, individuen of
Figuur 4.3.
nakomelingen te komen. Van de ontstane populatie wordt na
cross-over de fitheid bepaald en van daaruit wordt door middel van cross-over een nieuwe
populatie gemaakt. De voortplanting van individuen gaat door totdat de beste oplossing is
gevonden.

•
•
•

Cross-over

= 17

= 19

Mutatie

= 14

Figuur 4.4. Voorbeeld van een genetisch algontme met cross-over en mutatie. Bij cross-over worden twee
oplossingsmogelij kheden gemiddeld. In het ontstane individu vmdt mutatie plaat s (het grijze vlakje).

De eigenschappen van de mating pool kunnen per toepassing van het genetisch algoritme
verschillen. Alle individuen kunnen in de mating pool komen of bijvoorbeeld de beste helft van de
individuen. Vanuit de mating pool worden de individuen of genen geselecteerd. De selectiemethode voor de parents te selecteren kan ook per toepassing verschillen. Veel verschillende
methoden zijn bedacht. Bij alle methoden worden de parents random geselecteerd en gekruist.
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De fitheid van een individu wordt door middel van een doelfunctie bepaald. De doelfunctie kan
bij elke toepassing een andere type functie zijn. Het kan bijvoorbeeld een sommatie functie zijn,
of een bepaalde standaard wiskundige functie, of zoals in dit project een kosten-prestatie functie
waar de kosten moeten worden geminimaliseerd. Voor elke toepassing van een genetisch
algoritme dient een andere doelfunctie te worden opgesteld.
Het creëren van een nieuwe populatie gebeurt door middel van de operatoren cross-over en
mutatie uit de genetica. De manier van toepassen van deze operatoren zal per toepassing van
het genetisch algoritme verschillen. Voor sommige toepassingen zal een geheel eigen operator
moeten worden ontwikkeld. Hieronder worden de operatoren kort beschreven en de bekendste
cross-over operatoren en mutatie operatoren uitgelegd.
Cross-over: Met de term cross-over wordt niet alleen de cross-over methode bedoeld die valt
te herleiden uit de genetica, maar ook andere methoden die tot doel hebben om individuen
op een bepaalde manier te kruisen. Cross-over methoden die direct uit de genetica zijn
gehaald , zijn bijvoorbeeld 'single-point cross-over' of 'dual-point cross-over'. Bij deze crossover methoden worden twee individuen gekruist met een snede(n) op (een) willekeurig
plek(ken) in het oplossingsmogelijkheden, met als resultaat twee nieuwe individuen [figuur
4.5]. Een ander voorbeeld van cross-over die niet uit de genetica komt, is de methode
'gewogen gemiddelde'. Hierbij worden via een gewogen kansverdeling (beste individu,
grootste kans) twee individuen geselecteerd en van de twee geselecteerde individuen wordt
het gemiddelde genomen [figuur 4.4]. Het nieuw ontstane individu is een individu van de
volgende generatie. Andere methoden zijn bijvoorbeeld Uniform Cross-over [Beasley, 1993,
b] of cirkel cross-over [Beasley, 1993, b].
Mutatie: Bij veel van de eerder beschreven cross-over methoden zijn de afstammelingen
opnieuw gerangschikte individuen die zijn afgeleid van de parents. De genen die in een
populatie voorkomen zijn letterlijk hetzelfde als de genen van de parents, alleen anders
gerangschikt. Na een paar generaties zullen de genen dan steeds beter gerangschikt zijn.
Maar als de beginpopulatie niet een bepaalde gen bevat, dat misschien beter is, zal de
oplossing nooit optimaal worden. Om variatie in de individuen te bewerkstelligen en om te
voorkomen dat de oplossing voortijdig naar een (locaal) optimum toe gaat, wordt de operator
mutatie toegepast in een genetisch algoritme. Met behulp van mutatie veranderen de genen
van eigenschap. Dit kan zowel negatief als positief zijn. Door middel van de verandering van
de genen wordt het genetisch algoritme op een ander oplossingstraject (pad) gezet. Het
nieuwe pad kan beter zijn. Indien het nieuwe pad niet beter is, is de kans op selectie klein
en wordt het nieuwe pad niet meer geselecteerd en dus geëlimineerd.

•

De voordelen van het toepassen van een genetisch algoritme ten opzichte van de andere
optimalisatie methoden zijn:
Het genetisch algoritme kan worden toegepast voor discrete en/of discontinue functies
[Beasley, 1993; Quagliarella , 1997] .
Het genetisch algoritme kan een grote hoeveelheid variabelen aan .
Het genetisch algoritme doorzoekt met een grote spreiding van punten om het optimum te
vinden .
De nadelen van het toepassen van een genetisch algoritme zijn:
Het is niet duidelijk wanneer gestopt moet worden met berekenen, wanneer dus het globaal
optimum is bereikt.
De onzekerheid van de snelheid waarmee naar het optimum wordt gegaan.
De methode van het genetisch algoritme is een vrij nieuwe methode. De methode werd bedacht
in 1975 door de heer Holland. Ondanks dat het genetisch algoritme een relatief nieuwe methode
is, is het toch al voor veel toepassingen gebruikt. In de rioleringswereld zijn nog niet veel
toepassingen van een genetisch algoritme. Bij het ingenieursbureau Witteveen+Bos wordt het
genetisch algoritme reeds toegepast voor het kalibreren van de invoerparameters van een
hydrodynamisch model. Voorbeelden van andere toepassingen zijn, het modelleren van drainage
modellen [Rauch, 1999; Scot et al, 1995], kalibratie van drinkwaterdistributienetwerken
[Walters et al, 1998], en optimalisatie van drinkwaterdistributienetwerken [Farril, 1996; Frey,
1997].
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4.4 Demonstratie van een genetisch algoritme voor een eenvoudige case
In deze paragraaf wordt een eenvoudig voorbeeld gegeven van een genetisch algoritme. In dit
voorbeeld moeten vier pompen gekocht worden met ieder dezelfde eigenschappen maar met
andere kosten. De keuze uit de pompen varieert in kosten van duizend gulden tot 9 duizend
gulden. De koper denkt slim te zijn en ontwikkelt een genetisch algoritme voor dit probleem. De
koper wil de laagst mogelijk prijs betalen voor de 4 pompen.
De doelfunctie voor deze toepassing is de som van de kosten van de vier pompen. De mutatie
voor deze toepassing is, dat twee genen worden gemuteerd per generatie. De mutatie is elke
keer de helft of het dubbele van de huidige prijs en afgerond naar boven op hele getallen. De
cross-over methode is single-point cross-over en wordt op een willekeurige plek toegepast. De
individuen worden gesorteerd op kosten, het beste individu is de eerste.

Cross-over

Mutatie

= 17

= 19

= 14

=22

=14

=22

=11

= 19

=11

= 19

= 12

= 19

Optimum

=6

=7

=4

Figuur 4.5. Voorbeeld van een simpel genetisch algontme, met s1ngle-po1nt cross-over en mutat1e.

=7

•

Optimalisatie van een afvalwatersysteem m.b.v. een genetisch algoritme

Van tevoren was al duidelijk dat 4 pompen van duizend gulden de optimale oplossing zou zijn. De
gevonden oplossing met behulp van een genetisch algoritme is dan ook de optimale. Voor dit
probleem is natuurlijk geen genetisch algoritme nodig om tot een optimale oplossing te komen maar
voor problemen die niet zo overzichtelijk en gecompliceerder zijn, is een genetisch algoritme een zeer
goede methode.

•
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5. Een genetisch algoritme voor optimalisatie van een afvalwatersysteem
5.1 Algemeen
Bij de toepassing van het genetisch algoritme voor dit project worden zowel de cross-over als de
mutatie operator toegepast. De doelfunctie die wordt toegepast is een kostendoelfunctie en de
totale kosten uit deze functie moet geminimaliseerd worden. In de doelfunctie worden de
aanpassingen aan het afvalwatersysteem en de prestatie uitgedrukt in kosten. Bij het vinden van
de optimale oplossing moet rekening worden gehouden met de prestaties [paragraaf 3.2 en 3.3]
waarvan de belangrijkste de basisinspanning is waar naartoe de overstorthoeveelheid moet gaan.
Het genetisch algoritme wordt toegepast door middel van een computerprogramma.
Als mating pool wordt de hele generatie genomen zodat geen eigenschappen verloren gaan bij
het selecteren van de genen uit de mating pool. Als in de populatie slechtere genen zitten,
worden deze genen vanzelf uit de generatie verdrongen, doordat de beste individuen de grootste
kans hebben om geselecteerd te worden voor vermenigvuldiging.
De beginpopulatie die gebruikt wordt voor het opstarten van het genetisch algoritme is een
generatie die door de gebruiker van het algoritme zelf moet worden bedacht. De voorkeur bij dit
onderzoek ging uit naar een zelf bedachte beginpopulatie, boven een random gegenereerde
populatie. Doordat bij een zelf bedacht beginpopulatie al relevante oplossingen staan voor het
afvalwatersysteem en is er al een stap in de goede richting gemaakt naar het vinden van de
optimale oplossing. De beginpopulatie bestaat uit de nul-situatie en een aantal verschillende
variaties van oplossingsmogelijkheden waarmee het afvalwatersysteem geoptimaliseerd kan
worden.
In bijlage 11 is een eenvoudige optimalisatie opgenomen van een afvalwatersysteem. De
optimalisatie is uitgevoerd met behulp van een spreadsheet.

5.2 De gebruikte operatoren
De operatoren cross-over en mutatie worden toegepast bij het voorplanten van de individuen.
Het beste individu van de populatie wordtongemuteerd doorgegeven naar de volgende generatie
om te zorgen dat de goede genen van dat individu niet verloren gaan.
Cross-over: Bij de 'middelen per individu' cross-over operator worden twee random individuen
geselecteerd uit de mating pool aan de hand van een kansverdeling. Bij deze kansverdeling heeft
het beste individu de grootste kans om geselecteerd te worden en daarna het één na beste, en
daarna de twee na beste, enzovoort. Deze kansverdeling is een vaste kansverdeling die
opgesteld wordt aan de hand van het aantal individuen van de populatie. Van de twee
geselecteerde individuen worden de genen gemiddeld per eigenschap van het individu om een
nieuw individu te creëren. In figuur 4.4 is een voorbeeld weergegeven van de cross-over methode
'middelen per individu'.
Mutatie: De mutatie vindt plaats per gen. Voor elk gen wordt random bepaald of die wel of niet
moet worden gemuteerd. Dit gebeurt aan de hand van de 'mutatiekans', dit is een percentage
dat aangeeft hoe groot de kans op mutatie is. In de literatuur [met name Beasley, 1993;
Quagliarella, 1997] wordt veel met een kans van 4% gewerkt en in het begin van dit project is dit
percentage ook toegepast.
Als een gen wordt gemuteerd, wordt een random getal gegenereerd . Dit getal is de factor
waarmee een gen wordt gemuteerd. Deze factor kan tussen de - 1 en !liggen. De factor wordt
vermenigvuldigd met de huidige waarde van het gen en bij de huidige waarde van de gen
opgeteld. De waarde van het gen na mutatie kan nooit lager zijn dan de waarde van het gen in
de nulsituatie. Immers, het is niet logisch om de berging en de pompcapaciteit te verkleinen.
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In Tabel 5.1 zijn de gebruikte mehtoden en gehanteerde begrippen kort samegevat.
Tabel 5.1. Samenvatting van de gebruikte methoden voor de operatoren.
'Middelen per individu'. In paragraaf 7.1.1 en in bijlage V, simulatie 5 wordt gekeken wat de
Cross-over:
meest optimale operator is.
MatiMpool:
De hele populatie, zodat ~een ei~nschappen venoren ~aan.
Mutatie:
'Mutatie per gen'. De beste parent wordt meegenomen naar de volgende generatie en wordt
niet gemuteerd. In paragraaf 7.1.2. en in bijlage V, simulatie 2 wordt bepaald wat de ideale
mutatiekans is.

5.3 De gebruikte doelfunctie
De doelfunctie die bij dit project wordt gebruikt is een kosten-prestatie functie. Zoals eerder is
beschreven in paragraaf 3.2 zijn de kosten opgedeeld in bouwkosten en optimalisatie kosten. In
deze functie moet het minimum gevonden worden voor beide kosten samen. De belangrijkste
randvoorwaarde bij deze functie is de overstorthoeveelheid, die zo dicht mogelijk de
basisinspanning moet naderen
In deze doelfunctie worden de volgende bouwkostenvariabelen meegenomen:
Vergroting van de berging [~B]
Vergroting van de pompcapaciteit [~POC]
Vergroting van de leidingdiameter van de persleidingen [~0]
Deze drie bouwkostenvariabelen zijn in deze studie de belangrijkste parameters voor een
afvalwatersysteem. In paragraaf 2.4 staan nog meer variabelen voor een afvalwatersysteem
maar die worden in deze studie niet meegenomen omdat de invloed van deze variabelen op een
afvalwatersysteem niet erg groot zijn.
Met optimalisatiekosten worden de kosten bedoeld die in rekening worden gebracht voor:
Het verschil tussen de basisinspanning en de werkelijke overstorthoeveelheid [~Basis].
De extra effluentuitstoot van de RWZI omdat meer afvalwater wordt toegevoerd als de
overstortvolume afneemt [~Effluent].
De capaciteitsvergroting die nodig is door de vergroting van de hoeveelheid afvalwater die
wordt aangevoerd [~Capa].
lnfluent verandering met betrekking tot de operationele kosten voor een afvalwaterzuivering
[~I nfl uent].
De bouwkosten en de optimalisatiekosten worden samen genomen in de All-in kosten [K]. De
hele doelfunctie ziet er dan als volgt uit.
K=

~B

+

~POC

+

~0

+

~Basis+ ~Effluent+ ~Capa

+ ~lnfluent

[fl.]

formule 5.1

Formule 5.1. De doelfunctie schematisch weergegeven.
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Voor dit project zOn twee doelfuncties opgesteld.
Deze twee doelfuncties zijn opgesteld om te kijken
hoe het genetisch algoritme zich gedraagt bij
verschillende doelfuncties. De twee doelfuncties
hebben allerbei een verschillende realiteitswaarde.
De doelfunctie zijn:
Doelfunctie waarbij de investeringskosten
worden uitgezet tegen een maatgevende bui.
Doelfunctie waarbij de jaarlijkse kosten
worden uitgezet tegen een maatgevende bui ,
die is vermenigvuldigd met een factor die de
bui relateert aan de jaarneerslag.
De tweede doelfunctie staat dichter bij de praktijk
dan de eerste en is dan ook realistischer. De
omrekening van investeringskosten naar jaarlijkse
kapitaalkosten wordt met de formule 5.2 gedaan
zoals beschreven in figuur 5.1. Bij de eerste
doelfunctie worden de operationele kosten

Omrekening van investeringkosten naar
jaarlijkse kapitaalkosten:
Voor de afschrijvingstermijn is 50 jaar
genomen en voor de rente 8 %. De
volgende formule is daarvoor gebruikt:

K =I*

rt

r*(1 +
(1 + r )" -1

formule 5.2

K = jaarlijkse kapitaalkosten
I = investeringskosten van het
onderdeel [fl.]
r = rentevoer [-]
n = afschrijvingsperiade [j]
Figuur .1.
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[t.lnfluent) niet meegenomen, omdat deze kosten ten opzichte van de andere kosten te
verwaarlozen zijn.
In de doelfunctie wordt gebruik gemaakt van een maatgevende neerslag omdat de simulaties te
lang zouden duren als gewerkt zou worden met een jaarneerslag. De bepaling van de maatgevende bui wordt beschreven in paragraaf 6.4. Om de factor te bepalen om een maatgevende bui
om te rekenen naar jaarneerslag wordt gebruik gemaakt van de stippengrafieken van Kuipers. Zie
uitleg overstortkosten, paragraaf 5.3.
Bij voorbaat moet gezegd worden dat de doelfunctie die hier gepresenteerd wordt niet de
absolute is. Dit onderzoek heeft niet tot doel om een zo realistisch mogelijke doelfunctie op te
stellen, maar te kijken of een genetisch algoritme toegepast kan worden voor het optimaliseren
van een afvalwatersysteem.
In de rest van deze paragraaf worden de verschillende onderdelen van de doelfunctie verder
uitgewerkt waarna de doelfunctie als geheel wordt gegeven.
t.B . berging:
Voor het berekenen van de kosten voor vergroting van de berging is gebruik gemaakt van de
formule die in de Leidraad Riolering4, module D1100 wordt gegeven. Deze formule geldt voor
een nieuw aan te leggen bergbezinkbassin (bbb). Bij deze formule moet de extra berging groter
zijn dan 25m3 om reële waarden te krijgen. De variabele Bn-Bo in deze functie is de verandering
in berging (m3 ). De berging kan alleen worden vergroot, omdat verkleining van de berging in de
praktijk niet realistisch is.
Voor de eerste doelfunctie is de volgende formule gebruikt:
formule 5.3
Voor de tweede doelfunctie is de formule omgerekend naar jaarlijkse investeringskosten met
formu le 5.2:
formule 5.4
waarin:
ÖB
Bn
Bo
9250 en 756

= kosten voor de bergingsverandering [fl.).

= berging in de woonkernen na optimalisatie [m3).
= berging in de woonkernen in de nuloptie [m3 ).
= empirische kosten per m3 berging [f/ m3 •0 ·75].

t.POC. pompovercapaciteit
Voor het berekenen van de kosten voor vergroting van de pompovercapaciteit is gebruik gemaakt
van de formule die in de Leidraad Riolering, module D1100 wordt gegeven. Deze formule geldt
voor het vervangen van het mechanisch-elektrische deel van de pomp. Om de formule te
vereenvoudigen is het bouwkundig deel van het gemaal niet meegenomen. Dit is vaak de
grootste kostenpost maar zodra het bouwkundig deel wordt meegenomen, zal het verloop van de
kosten-capaciteitsgrafiek discreet verlopen, aangezien in een bouwkundig deel meerdere
pompsoorten kunnen worden geplaatst. Zodra de pomp echter te groot wordt, zal het
bouwkundig deel ook moeten worden aangepast. De kosten-capaciteitsgrafiek zal per gemaal
verschillen. Deze kostenverloop is dan ook nog te ingewikkeld om mee te nemen in deze
optimalisatie. Maar voor toepassen van het genetisch algoritme in de praktijk moet dat deel
natuurlijk wel mee worden genomen.
De formule voor het mechanisch-elektrische deel dat wordt gebruikt voor deze toepassing, is een
continue functie. Voor elk gemaal wordt dezelfde formule gebruikt. Aangenomen wordt dat de
pompovercapaciteit alleen wordt vergroot, omdat verkleining van de pompovercapaciteit in de
praktijk niet realistisch is.

• Leidraad Riolering = uitgebrachte handleiding over rioleringen door RIONED
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Voor de eerste doelfunctie is de volgende formule gebruikt:
~POC

= 0.12 *

78000

* C"0·46

formule 5.5

Voor de tweede doelfunctie is de volgende formule gebruikt:
~POC

= 0.12 * 6376 * Cn°· 46

formule 5.6

waarin :
~POC

en

0.12
78000 en 6376

= kosten voor de pompcapaciteitsverandering [fl.].
= capaciteit van de nieuwe pompen [m3/h].

= empirisch bepaalde factor [-].
kosten voor een pomp van 100 m3/h [tl ./100 m3 ' 0 ·46 / h] .

=

~0 . persleiding:
Voor het berekenen van de kosten voor de vergroting van de persleidingen is gebruik gemaakt
van de formule die in de Leidraad Riolering, module D1100 wordt gegeven. In dit project wordt
er vanuit gegaan dat de persleidingen altijd aan een pomp zijn gekoppeld en dat de diameter van
de persleiding ook van de pompcapaciteit afhankelijk is. Voor de persleidingen is aangenomen
dat het allemaal drukleidingen zijn van de drukklasse 0. 75 MPa PVC [Dyke drukleidingen,
handleiding] . Aangezien de pompcapaciteit nooit zal worden verkleind wordt de diameter van de
persleiding ook nooit verkleind.

Voor de eerste doelfunctie is de volgende formule gebruikt:
~0

=0pn * 1.25 * ln

formule 5.7

Voor de tweede doelfunctie is de volgende formule gebruikt:
~0

=0pn * 0.1 * ln

formule 5.8

waarin:

= kosten voor de diameterverandering [fl.].
= diameter van de nieuwe persleiding [mm].
= lengte van de persleiding [m].

~0

0pn

Ln

1 .25 en 0.1

= empirisch bepaalde factor[-].

overstorthoeveelheid:
De kosten voor de hoeveelheid overstortwater worden uitgedrukt per m 3 overstortwater. De
kosten van een m3 overstortwater wordt gerelateerd aan de basisinspanning van de CUWVO. De
basisinspanning dient als een nulpunt. Als het aantal m3 overstortwater groter is dan de
basisinspanning, worden kosten in rekening gebracht. Maar ook als het aantal m3 overstortwater
kleiner is dan de basisinspanning, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Het verschil
tussen de basisinspanning en de werkelijke overstorthoeveelheid wordt uitgedrukt in kosten. De
verhouding van de kosten van de overstorthoeveelheid boven en onder de basisinspannmg is niet
gelijk. Als de overstorthoeveelheid onder de basisinspanning komt, moeten er meestal meerdere
of grotere aanpassingen worden gedaan waardoor de bouwkosten veel hoger zijn. Daarom is het
niet nodig om hoge kosten voor de overstortingen in rekening te brengen. De kosten voor onder
de basisinspanning zijn dan een klein percentage van de kosten boven de basisinspanning.
Misschien zijn ze zelfs 0. Dus eigenlijk hebben de bouwkosten dan al een sturende kracht naar
de basisinspanning toe.
~Basis.

Basisinspanning
Te hoge kosten
Figuur 5 .2. De overstortverdeling.

boete
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In de praktijk is nog niet goed bepaald wat de kosten per m 3 overstortwater moeten zijn. In de
doelfunctie voor dit project worden de kosten per m3 overstortwater dan ook empirisch bepaald
[paragraaf 7.2; bijlage V, simulatie 1]. De overstortkosten moeten worden gezien als een
sturende factor naar de basisinspanning toe. Zodra de basisinspanning wordt genaderd worden
de kosten steeds kleiner en uiteindelijk zijn de kosten 0 zijn, als de basisinspanning wordt
bereikt.
Voor de eerste doelfunctie is de volgende formule gebruikt:
formule 5.9
Voor de tweede doelfunctie worden de overstortkosten uitgedrukt in standaard
vervuilingseenheden maal een empirisch bepaalde factor. Aangenomen is dat het overgestort
afvalwater dezelfde vervuilingseenheid heeft als huishoudelijk afvalwater van 0.023
vervuilingseenheid per m3 afvalwater zoals die wettelijk is bepaald. De kosten per
vervuilingseenheid verschillen per waterschap. De prijzen variëren tussen 80 en 130 gulden. De
prijs voor een vervuilingseenheid in het waterschap 'Uitwaterende Sluizen' , waarin de casestudie
onder valt, is fl. 100,- per vervuilingseenheid. Omdat de kosten per m 3 overstortwater nog erg
laag zijn en geen sturend effect hebben op de oplossingen van het genetisch algoritme, worden
de kosten vermenigvuldigd met een empirisch bepaalde factor. De factor is bepaald in bijlage V,
simulatie 1 en wordt nader toegelicht in paragraaf 7.2.
De overstorthoeveelheid van de maatgevende bui wordt in deze formule teruggerekend naar de
overstorthoeveelheid van een jaarneerslag door middel van de factor n 0 • Deze factor wordt nader
uitgelegd in paragraaf 5 .3 .2. Voor de tweede doelfunctie is de volgende overstortformule
gebruikt met daarin Kc = 0.023 * kosten per vervuilingseenheid * factor:
formule 5.10
waarin:
als Vb > Vbas.s dan
llbasis

Kon=
Kop=
vbasis =
Vn =

no=

=

Kc = Kor, anders Kc= KoP
kosten voor de hoeveelheid overstortwater [fl.].
kosten voor een m3 overstortwater, boven de basisinspanning [fl./m 3 ].
kosten voor een m3 overstortwater, onder de basisinspanning [fl./m3 ] .
toegestane overstortvolume volgens de basisinspanning [m 3] .
het overstortvolume [m3 ] .
omrekenfactor van maatgevende neerslag naar jaarlijkse neerslag [ -].

llEffluent. Effluent RWZI :
De kosten die in rekening kunnen worden gebracht voor de vergroting of verkleining van de
hoeveelheid effluent van de RWZI zijn gerelateerd aan de kosten per m3 overstortwater. Bij een
overstorthoeveelheid boven de basisinspanning worden kosten in rekening gebracht voor het
extra vervuilen van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd en bij een effluent vermeerdering
worden de kosten in reken ing gebracht voor het meer lozen van effluent op het oppervlaktewater.
Aangezien het vervuilen van het oppervlaktewater door effluent minder groot is dan door
overstortwater, zijn de kosten gerelateerd aan het percentage vuilvrachtverschil van de
verschillende types water, overstortwater en effluent. Voor de berekening van het percentageverschil is gekeken naar het B.Z.V.-concentratie verschil (Biologische zuurstofverbruik). Het
effluent van een RWZI moet voldoen aan een B.Z.V.-concentratie van 20 mg/1 of lager [Graaf,
1995] en de B.Z.V.-concentratie van afstromend regenwater is ongeveer 120 mg/1 [Breugel,
1991]. Aangenomen is, dat dit de concentratie is van het afvalwater dat over de overstort gaat.
Het percentage is dan Pe=20/120 * 100 % = 17 %.
Voor de eerste doelfunctie is de volgende formule gebruikt:
formule 5.11
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Voor de tweede doelfunctie is de volgende formule gebruikt:
formule 5.12
waarin:
áEffluent

no=

Koo=

Pe =

vb =
vrwZJ =

=

kosten voor extra effluent [fl.].
omrekenfactor van maatgevende neerslag naar jaarlijkse neerslag[-].
kosten voor een m3 overstortwater, boven de basisinspanning [fl./m3 ].
percentage voor verandering van het volume effluent van de RWZI [%].
volume effluent dat geloosd wordt na veranderingen aan het stelsel [m 3 ].
volume effluent in de nuloptie [m3 ).

áCapa, capaciteit RWZI:
De kosten voor het aanpassen van de RWZI zijn bepaald aan de hand van het project
'Optimalisatie afvalwatersysteem Stolpen' [Witteveen+Bos, 1999]. De kostprijs van vergroting
van RWZI Stolpen in ditzelfde project is gedeeld door de capaciteitsvergroting [m3/ hl van de RWZI
Stolpen. Deze kosten [fl./m3/h] worden in de doelfunctie vermenigvuldigd met de
capaciteitsvergroting van de RWZI in de simulatie. De capaciteitsvergroting in de simu latie wordt
berekend door het piekdebiet van de pompen , die direct aangesloten zijn op de RWZI , te
sommeren minus de capaciteit van RWZI in de nulsituatie. De capaciteit kan alleen maar worden
vergroot. Verkleining van de capaciteit van de RWZI is niet realistisch.
In een later stadium moeten deze kosten worden uitgedrukt in tabelvorm. Aangezien de
kostenverdeling van het vergroten van RWZI in de praktijk niet lineair loopt maar discreet. Als de
capaciteit van de RWZI boven een bepaalde waarde uitkomt zal er bijvoorbeeld een extra
bergbezinkbassin nodig zijn. In deze tabel zal de capaciteitvergroting uitgedrukt worden in kosten.
Deze kosten zijn RWZI afhankelijk.
In de eerste doelfunctie is de formule met het kostenkengetal ~

= 1200 fl ./m3/h gebruikt.

formule 5.13
Tweede doelfunctie
Het kostenkengetal, dat gebruikt is in de tweede doelfunctie voor de jaarlijkse kapitaalkosten bij
de optimalisatie van afvalwatersysteem Stolpen, is K. = 96 fl./m3/h.
formule 5.14
waarin:
áCapa =

•

K.=
=

QrwZJ

kosten voor vergroten van de RWZI [fl.].
kosten vergroting van de RWZI per m3 [fl./m3 /h].
het debiet van de RWZI in de nuloptie (som pompen die op RWZI lozen)
[m 3/h].
het debiet dat naar de RWZI gaat na veranderingen aan het stelsel (som
pompen die direct op RWZI lozen) [m3/h].

álnfluent, influent RWZI:
De kosten die in rekening worden gebracht voor het extra influent ten opzichte van de nulsituatie, zijn de operationele kosten. De operationele kosten zijn de kosten voor het zuiveren van
1 m3 afvalwater. Bij deze kosten wordt gedacht aan de elektriciteitskosten, kosten voor
toegevoegde stoffen, enzovoort. De kosten worden berekend over het verschil in influent in de
nulsituatie en tijdens de simulaties. De operationele kosten voor de RWZI Stolpen zijn fl. 2,- per

m3.
In doelfunctie 1 zijn deze kosten niet meegenomen omdat de operationele kosten kunnen
worden verwaarloosd ten opzichte van alle andere kosten.
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In doelfunctie 2 is de volgende formule gebruikt:
formule 5.15
waarin:
.lllnfluent

K"=

=

kosten voor extra influent in de RWZI [fl .].
operationele kosten van RWZI per aangeleverde m3 afvalwater [fl./m3 ).
omrekenfactor van maatgevende neerslag naar jaarlijkse neerslag [-].
volume effluent dat geloosd wordt na veranderingen aan het stelsel [m3 ] .
volume effluent in de nuloptie [m3 ].

Samenvoeging deelfuncties:
De formule voor de doelfunctie weergegeven in formule 5.1 kan als volgt worden samengevat:
K =.llB + .llPOC + .ll0 + .llBasis + .llEffluent + .llCapa + .lllnfluent

formule 5.1

Formule 5.1. De doelfunctie.

De doelfuncties kunnen dan als volgt worden geschreven:
Doelfunctie 1
K = .:i)zso• (B,- B0 )

0

"

+ i;o.12 •7sooo·c~ .. + i;0".. •1.25 • L, + K. ~(v.

I

I

- v..,,J +K.. • P, •(v.- v~ )+ K , • (Q. + Q,...)

I

Formule 5.16. Doelfunctie 1.

Doelfunctie 2
K = Î756* (B, -s,f" + i;o.t2•6376•c:" + i;0,. •o.t • L, +n. • K, -l(v, - v._..)+n. • K.. • p, • (v, -v..,..)+K, •(Q, +Q,..")+n. • K. •(v, -v_)
I

0

0

Formule 5.17. Doelfunctie 2.

Waarin
als Vb >

K=
Bn

=

Bo =
Cn

=
=

0pn

L"=

Koo=
~=

vn =
VbaSls

=

=
vb =
vrwzJ =
Pe

1\=

QrwzJ =

VbaSls

dan ~ =

Koo anders~= K"p

optimalisatiekosten [ft.] .
berging in de woonkernen na optimalisatie [m3].
berging in de woonkernen in de nuloptie [m3 ].
capaciteit van de nieuwe pompen [m3/ h).
diameter van de nieuwe persleiding [mm].
lengte van de persleiding [m].
kosten voor een m3 overstortwater boven de basisinspanning [fl ./m3 ].
kosten voor een m3 overstortwater onder de basisinspanning [fl ./m3].
het overstortvolume [m3 ].
toegestane overstortvolume volgens de basisinspanning [m3 ] .
percentage voor verandering van het volume effluent van de RWZI [%].
volume effluent dat geloosd wordt na veranderingen aan het stelsel [m3 ].
volume effluent in de nuloptie [m 3 ].
kosten vergroting van de RWZI per m3 [fl./m3/h].
het debiet van de RWZI in de nuloptie (som pompen die op RWZI lozen)
[m3/ h].
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Ko=
no =

k=

m=

n=

•

het debiet dat naar de RWZI gaat na veranderingen aan het stelsel (som
pompen die op RWZI lozen) [m3/h).
operationele kosten verandering op de RWZI per extra aangeleverde m 3
afvalwater [m3 ].
omrekenfactor van maatgevende neerslag naar jaarlijkse neerslag [ -].
aantal knopen [ -].
aantal pompen [-).
aantal persleidingen [ -].
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6. Beschrijving case
6.1 Casestudie Callantsoog (aangepast)
Als casestudie is gebruik gemaakt van een aangepaste tak van het afvalwatersysteem Stolpen.
Dit afvalwatersysteem is gekozen, omdat in 1999 een optimalisatie van dit afvalwatersysteem
heeft plaats gevonden [Witteveen+Bos, 1999]. Daardoor zijn veel gegevens bekend van het
afvalwater-systeem Stolpen. Tevens leent dit afvalwatersysteem Stolpen zich goed voor het
gebruik van het genetisch algoritme door de complexiteit van het systeem. Een genetisch
algoritme kan deze complexiteit zeer goed aan [Beasley, 1993; Quagliarella, 1997].
Het afvalwatersysteem Stolpen bestaat uit de volgende gemeenten; Callantsoog, 't Zand,
Schagen, Niedorp, St. Maartensbrug, Harenkarspel, Burgerbrug en Petten. Voor de modellering
van het afvalwatersysteem is gekozen voor het bakken-model. Alle rioleringsstelsels van de
stadskernen worden gezien als bakjes, waarin de berging van het stelsel en de overstorten van
de kern zijn opgenomen. Als de overstortdrempels van een kern allemaal ongeveer even hoog
zijn, worden de overstorten samengevoegd tot één overstort. De laagste overstortdrempel wordt
als maatgevend genomen. De verbinding tussen de kernen en de RWZI wordt gemaakt door
persleidingen. De opvoerhoogte (druk) in de persleidingen wordt bewerkstelligd door 40 pompen.
In figuur 6 .1 is het afvalwatersysteem weergegeven.
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Figuur 6.1. Een schematische weergave van het afvalwatersysteem Stolpen. In het kader wordt de tak Callantsoog-RWZI
weergegeven. Deze tak wordt na aangepassingen gebruikt tijdens de simulatie van de genetisch algoritme.

Om meer inzicht te krijgen in de werking van het genetisch algoritme, is gekozen om het
afvalwatersysteem Stolpen te vereenvoudigen naar een tak van het afvalwatersysteem [figuur
6.1]. De tak Callantsoog-RWZI is gekozen om mee verder te gaan, omdat deze direct afwatert op
de RWZI en omdat de tak niet te lang en niet te gecompliceerd is. Bij de simplificatie is reken ing
gehouden met de voorwaarde, dat wanneer het genetisch algoritme is uitontwikkeld, het gehele
systeem gemakkelijk weer moet kunnen worden toegepast in het genetisch algoritme. Tevens is
ervoor gekozen om de RWZI te betrekken in deze optimalisatie om te voorkomen dat de
optimalisatie van de tak Callantsoog-RWZI een sub-optimalisatie wordt.
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Om de tak meer interactie te geven, zijn een paar aanpassingen aan de tak gemaakt. De tak
Callantsoog-RWZI voldoet in de nulsituatie al redelijk aan de basisinspanning en voor deze tak is
een kleine aanpassing al goed om te voldoen aan de basisinspanning. De volgende
aanpassingen zijn gemaakt:
De berging in Callantsoog Noord is vergroot van 4.45 mm naar 5 mm berging en de berging
van Callantsoog Midden is verkleind van 14 mm naar 7 mm. Hierdoor zijn de overstorthoeveelheden groter en zijn de overstorthoeveelheden beter verdeeld over de knopen.
De vrijvervalleiding, die aan Callantsoog Midden was verbonden, is er tussenuit gehaald.
Callantsoog Midden is nu direct verbonden met de RWZI. Na een eenvoudige genetisch
algoritme (GA) simulatie wordt al snel duidelijk dat bij vergroting of verkleining van de
vrijvervalleiding de kosten groter zijn dan de baten ooit zouden kunnen zijn. Tevens is de
extra berging in deze leiding een negatieve factor op het verkrijgen van begrip van het
genetisch algoritme in het systeem. Dit komt doordat de berging die deze leiding bevat
moeilijk te vertalen is in de basisinspanning.
Na de veranderingen ziet de tak Callantsoog-RWZI er als volgt eruit
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Figuur 6.2. Aangepaste tak Callantsoog-RWZI.

6.2 HydroWorks simulatie
De neerslagsimulaties van het afvalwatersysteem worden uitgevoerd in HydroWorks. In figuur 6.2
staat de tak Callantsoog-RWZI in planvorm weergegeven, zoals die wordt gebruikt in HydroWorks.
De planvorm is een representatie van een worksheet waar alle data van de tak instaat. De
worksheet komt overeen met de file waar de data voor HydroWorks instaat. In deze file worden
de gegevens veranderd tijdens het toepassen van het genetisch algoritme.
In de doelfunctie [formule 5.1] is te zien dat, voor veranderingen aan een tak, kosten per type
verandering in rekening worden gebracht. De veranderingen kunnen worden aangebracht aan de
berging van een woonkern, aan de pompcapaciteit en aan de diameter van de persleidingen. Om
de waarden van die drie voorzieningen te veranderen, moeten in de datasheet-file (-.dsd file) de
volgende variabelen worden gewijzigd:
De berging wordt gewijzigd in de datasheet-file door de oppervlakte van de berging van een
knoop te veranderen. Hierbij wordt aangenomen, dat een bergingsverandering altijd een
vergroting is van de bestaande berging en dat van deze berging de hoogte niet kan worden
veranderd. Tevens is het programmeertechnisch beter inpasbaar.
De capaciteit van een pomp wordt gewijzigd door de pompcapaciteit te veranderen .
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De verandering van de diameter van de persleidingen gebeurt niet in de datasheet-file (-.dsd
file). In de datasheet-file kan de diameter van de persleiding niet worden veranderd.
Aangenomen is dat zich achter elke pomp een persleiding bevindt, en dat de diameter van
de persleiding afhankelijk is van de capaciteit van de pomp. De diameter van de persleiding
wordt in het Fortran programma berekend en veranderd.
In de HydroWorks-file worden dus eigenlijk alleen de oppervlakte grootte van de berging en de
capaciteit van de pompen gewijzigd.
Per verandering in de datasheet-file wordt een neerslagsimulatie gemaakt. De uitvoer van de
simulatie gebeurt in een uitvoer-file (-.prn file). In deze file kan het aantal m3 water, dat over de
overstort gaat, worden afgelezen en ook de hoeveelheid afvalwater die naar de RWZI is
getransporteerd. Deze waarden zijn nodig om de optimalisatiekosten te kunnen berekenen.
Bij de optimalisatieprocedure is geen gebruik gemaakt van reeksen neerslagen, omdat het
doorrekenen van het afvalwatersysteem met neerslagreeksen te lang zal duren. In plaats daarvan
wordt gebruik gemaakt van een maatgevende neerslag. De maatgevende neerslag, die is
toegepast, is de neerslag van 06/06/ 1961. Dit is een korte, heftige bui waarbij veel afvalwater
over de overstort gaat, waardoor goed de verschillen in verbeteringen kan worden gezien door
overstort-hoeveel hei dverm inderi ng.
De HydroWorkssimulatie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om het afvalwatersysteem te
kunnen gebruiken. Deze voorwaarden zijn:
Het afvalwaterstelsel moet gemodelleerd zijn aan de hand van het bakken-model.
De pomp(en) die het afvalwater rechtstreeks naar de RWZI pomp(t)(en) moet altijd een 'fixed
pump' zijn, omdat dit programmeertechnisch op dit moment nog niet anders kan. De naam
van de pomp(en) moet(en) altijd eindigen op een 3. Zodat de pomp herkent worden als de
pomp die het water rechtstreeks naar de RWZI pompt. De knoop (woonkern) waar de pomp
bijhoort moet altijd worden meegenomen in de simulatie als bergingsvariabele. Ook als de
knoop niet hoeft te worden veranderd. De oorspronkelijke waarde van de berging van de
knoop kan worden vastgezet door restricties.
De namen van de knopen (woonkernen) moeten altijd uit 8 karakters bestaan. De namen
van de pompen moeten uit 10 karakters bestaan.
Om een overstort in de berekeningen mee te kunnen nemen, moet in de simulaties de
knoop (woonkern) waar de overstort bijhoort, worden meegenomen als bergingsvariabele.
Ook als de berging van deze knoop niet aangepast hoeft te worden. De oorspronkelijke
waarde van de berging van de knoop kan worden vastgezet door restricties.
In datasheet-file (-.dsd file) moet het einde van de file gemarkeerd zijn door de datasheetfile te valideren.
Tevens zijn er bepaalde beperkingen in de HydroWorks simulatie waarmee rekening moet worden
gehouden, namelijk:
In de simulaties kunnen alleen gemengde systemen en verbeterd gescheiden systemen
worden meegenomen. Hierbij wordt verbeterd gescheiden ook als gemengd gezien.
De diameters van de persleidingen kunnen niet worden veranderd. De diameter is afhankelijk
van de pompcapaciteit De diameter zal berekend worden in het Fortran programma.
Het afvalwatersysteem zelf is een grote beperking. Oplossingen kunnen alleen gevonden
worden in veranderingen van de bestaanden voorzieningen. Het plaatsen van nieuwe
voorzieningen, bijvoorbeeld een extra gemaal of een nieuwe leiding is niet mogelijk. Het is op
dit moment nog niet mogelijk om het genetisch algoritme nieuwe voorzieningen te laten
plaatsen.
In de optimalisatie kunnen alleen maar 'fixed pumps' worden meegenomen als variabelen.
Andere soorten pompen zijn nog niet mogelijk.

6.3 Fortran computerprogramma
Het genetisch algoritme is in een zelf geschreven Fortran programma gesimuleerd. De koppeling
tussen het programma en de neerslagsimulaties in HydroWorks wordt aangestuurd door een
Macro Scheduler van het bedrijf MJT Net Itd.
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Als eerste moet in het Fortran programma de invoer voor het genetisch algoritme gedaan . De
beginpopulatie en de gegevens van de nulsituatie worden daar ingevoerd, samen met de andere
benodigde gegevens. Van de beginpopulatie worden de diameters van de persleidingen bepaald ,
die bij de pompen behoren . Daarna kan begonnen worden met de simulaties in HydroWorks. De
datasheet-file (-.dsd file) van HydroWorks wordt voor elke individu veranderd. Door middel van
Macro Scheduler wordt de neerslagsimulatie in HydroWorks uitgevoerd. Als alle neerslagsimulaties voor de generatie zijn berekend, worden in het Fortran programma de All-in kosten
berekend en wordt de populatie gerangschikt. Van de gerangschikte populatie wordt dan via de
operatoren cross-over en mutatie weer een nieuwe populatie gemaakt. Dan begint de cyclus
weer opnieuw met het bepalen van de diameter van de persleiding, enzovoort.
In bijlage 111 wordt het hele programma nauwkeurig uitgelegd. In figuur 6.3 wordt de cyclus
weergegeven.
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6.4 Referentie stelsel (basisinspanning)
Voor het berekenen van de kosten per m3 overstortwater wordt
CUWVO-aanbeveling
ervan uitgegaan dat de basisinspanning van een stelsel moet
worden bereikt. De basisinspanning is een aanbeveling van
Referentie-stelsel (gemengd)
CUWVO (Coordinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging
Berging: 7 mm/ha
Oppervlaktewater, april 1992). Elk rioolstelsel moet volgens de
Bbb: 2 mm/ha
CUWVO richtlijnen aan de basisinspanning voldoen. De basisPoe 0.7 mm/ha/h
inspanning is een richtlijn die aangeeft hoeveel afvalwater van
een rioolstelsel over de overstort mag per jaar. Deze richtlijn is
gebaseerd op de vuilvracht, die over de overstort gaat.
De basisinspanning van het bestaande stelsel wordt berekend aan de hand van de
stippengrafieken van Kuipers. Een schatting wordt gemaakt van het aantal m 3 water dat volgens
de richtlijnen van de CUWVO overgestort mag worden. Om een afvalwatersysteem te kunnen
laten voldoen aan de basisinspanning, is het niet nodig dat een afvalwatersysteem dezelfde
waarden heeft voor de berging en de pompcapaciteit als het referentie-stelsel. Een stelsel met
bijvoorbeeld 20 mm berging en een poe van 0.4 mm/ ha/h kan ook aan de basisinspanning
voldoen. In dit project wordt alleen gewerkt met gemengde stelsels, dus wordt gebruik gemaakt
van de basisinspanning voor een gemengd stelsel.
De richtlijnen van de CUWVO zijn bedoeld voor een gemeentelijk rioolstelsel. Het toepassingsgebied is voor dit project hetzelfde. Het toepassingsgebied zal niet worden vergroot naar een
geheel afvalwatersysteem. Hoewel in dit project wordt geoptimaliseerd op het hele
afvalwatersysteem is toch gekozen om de basisinspanning per woonkern te berekenen. Dit komt
voort uit het onderzoek dat gedaan is om de basisinspanning toe te passen op het hele
afvalwatersysteem. Daaruit blijkt dat het berekenen van de basisinspanning voor het hele
afvalwatersysteem niet voldoet.
Berekening basisinspanning:
Zoals gezegd wordt voor het berekenen van de basisinspanning gebruik gemaakt van de
stippengrafieken van Kuipers. Het retentiestelsel van de CUWVO heeft een berging van 7 mm en
daarnaast een berging van 2 mm in een bergbezinkbassin. Dat is in totaal 9 mm berging. De
pompovercapaciteit van het stelsel moet minimaal 0.7 mm per uur zijn. Uit de stippengrafieken
is dan te halen dat de overstorthoeveelheid per jaar ongeveer 26.8 mm is bij een bos (berging
op straat) van 1 mm. In figuur 6.4 is dit weergegeven voor een berging van 9 mm. In bijlage IV
staan alle stippengrafieken.
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pompovercapaciteit (mm/h)
Figuur 6.4. De stippengrafiek voor 9 mm berging. Bij een pompca paciteit van 0 .7 mrn'h wordt een overstorthoeveelheid
van 26.8 mm gevonden.

De jaarlijkse basisinspanning is dan het aantal millimeters dat mag worden overgestort, maal het
aantal m 2 afstromend oppervlak van het afvalwatersysteem. Voor het omrekenen van de
basisinspanning van de jaarlijkse neerslag naar een maatgevende bui moet eerst worden bepaald
wat de jaarlijkse overstorthoeveelheid van het te optimaliseren afvalwatersysteem is. Dit wordt
gedaan met behulp van de stippengrafieken. De jaarlijkse overstorthoeveelheid moet per
woonkern apart worden bepaald en dan bij elkaar worden opgeteld om toch de jaarlijkse
overstorthoeveelheid van het hele afvalwatersysteem te krijgen. Als de jaarlijkse
overstorthoeveelheid van het afvalwatersysteem is bepaald kan de overst orthoeveelheid van de
maatgevende bui worden bepaald met HydroWorks.
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De basisinspanning is nu het verhoudingsgetal van de overstorthoeveelheid van de maatgevende
neerslag gedeeld door de overstorthoeveelheid per jaar van het afvalwatersysteem , maal de
jaarlijkse basisinspanning van het afvalwatersysteem [zie formule 6.1].
. .
.
. overstorthoeveelheid maatgevende bui
baszs znspannmg maatgevende buz =
. ..
.
Jaarlzjkse overstorthoeveelhezd

.

..

. .

.

* Jaarlqkse baszs znspannmg

Formule 6.1. Basisinspanning berekeningvan de maatgevende bui.

Voorbeeld berekenen basisinspanning:
Een systeem met een afstromend verhard oppervlak van 10 hectare.
2680 m3
De jaarlijkse basisinspanning is 100.000 m2 * 26.8 mm
De jaarlijkse overstorthoeveelheid van het systeem is 3200 m3
De overstorthoeveelheid van de maatgevende bui is 1600 m 3

=

De basisinspanning voor de maatgevende bui is dan:

1600
* 2680 = 1340 m 3
3200
Figuur 6.5. Voorbeeld van het bepalen van de basisinspanning.

6.5 Bepaling omrekenfactor (n.J van maatgevende bui naar jaarneerslag
Voor het omzetten van een maatgevende bui naar jaarlijkse neerslag wordt gebruik gemaakt van
de stippengrafieken van Kuipers [zie bijlage IV]. In deze grafiek staat de jaarlijkse
overstorthoeveelheid uitgedrukt per bos (berging op straat), berging in de riolering en de
pompovercapaciteit (poe). De waarden van de bos, de berging en de poe zijn afgeronde getallen.
Aan de hand van de stippengrafieken kan nu voor een afvalwatersysteem de
overstorthoeveelheid worden bepaald door de grafieken te inter- en extrapoleren, zoals staat
beschreven in paragraaf 6.4. De overstorthoeveelheid van een afvalwatersysteem moet per
woonkern worden bepaald omdat bepaalde woonkernen geen relatie hebben met andere
woonkernen. Daarna moet via HydroWorks worden bepaald wat de overstorthoeveelheid voor
hetzelfde afvalwatersysteem is bij de maatgevende bui.
De omrekenfactor (n 0 ) kan berekend worden door de jaarlijkse overstorthoeveelheid te delen
door de overstorthoeveelheid van de maatgevende bui. Het getal dat is verkregen, is de factor
waarmee de maatgevende neerslag is om te rekenen naar jaarlijkse neerslag. Deze factor is per
maatgevende neerslag verschillend. Voor dit project zal in paragraaf 6.6 de omrekenfactor
worden bepaald voor de maatgevende bui.

jaarlijkse overstorthoeveelheid
overstorthoeveelheid maatgevende bui

n =-__;:",- ---''------------0

formule 6.2

Formule 6.2. De omrekenfactor.

6. 6 Berekenen van de basisinspanning en omrekenfactor voor de casestudie
Basisinspanning:
De basisinspanning voor Callantsoog-RWZI wordt berekend aan de hand van de methode die in
paragraaf 6.4 is uitgelegd . De jaarlijkse basisinspanning is 26.8 mm bij een bos van 1 mm. Voor
de tak Callantsoog-RWZI met een verhard oppervlakte van 9.84 ha. is de jaarlijkse
basisinspanning 2580 m 3 . Hierbij is het verhard oppervlak genomen van de woonkernen die een
verbeterd gescheiden stelsel en/of een gemengd rioolstelsel hebben. Callantsoog Noord en
Callantsoog Midden hebben respectievelijk een verbeterd gescheiden stelsel en een gemengd
stelsel en Callantsoog Zuid heeft een gescheiden stelsel. Callantsoog Zuid is dan ook niet
meegenomen in de bepaling van de basisinspanning omdat al het regenwater (rwa) rechtstreeks
naar het oppervlaktewater wordt getransporteerd.
De jaarlijkse overstorthoeveelheid van de tak Callantsoog-RWZI is volgens de stippengrafieken
van Bijlage IV, 3142 m 3 . Door het int er- en extrapoferen van de gegevens uit de stippengrafieken
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is gevonden dat de overstorthoeveelheid van Callantsoog Noord 110 mm is en de
overstorthoeveelheid van Callantsoog Midden 16 mm. Callantsoog Zuid is hier ook niet
meegenomen. De overstorthoeveelheid in mm per kern moet vermeningvuldigd worden met de
oppervlakte van de kern en dan gesommeerd worden zodat de jaarlijkse overstorthoeveelheid van
het hele afvalwatersysteem is verkregen. Voor de tak Callantsoog-RWZI is de jaarlijkse
overstorthoeveelheid 3142 m3 .
Aangezien in de simulaties in HydroWorks niet wordt gewerkt met een jaarneerslag maar met een
maatgevende neerslag moet de jaarlijkse basisinspanning worden omgerekend naar
basisinspanning voor de maatgevende bui. De overstorthoeveelheid van de maatgevende bui
wordt berekend via HydroWorks en is 3783 m3 . De overstorthoeveelheid van de bui is veel groter
dan de jaarlijkse overstorthoeveelheid, dat komt omdat de jaarlijkse overstorthoeveelheid
bepaald is door middel van de stippengrafieken van Kuipers. Deze stippengrafieken zijn
gebaseerd op een gemiddelde van 37 jaar en de maatgevende bui komt uit een heel nat jaar dat
eens in de 20 jaar voorkomt.
De basisinspanning is voor de maatgevende bui van de tak Callantsoog-RWZI:
. .
.
... b .
bas1s 1nspannmg maatgevenu: u1

,
oversrortlrJeveelheidmaatgevendebui *.
..ks b . .
· .
3783.
Jaar1IJ e asrs 1nspannmg = - 2580 =3100 m
jaarlijkse overstortirJeveelheid
3142

Formule 6.3. Basisinspanning maatgevende bui.

Hoeveelheid effluent bij de basisinspanning:
De hoeveelheid van het effluent'influent van de RWZI is dan de overstorthoeveelheid in de
nulsituatie van de maatgevende bui minus de basisinspanning. Het verschil is de extra
effluent'influenthoeveelheid dat de RWZI loost nadat de basisinspanning is genaderd ten
opzichte van de nul-situatie. Hierbij is aangenomen dat het aantal m 3 overstortwater
vermindering naar de RWZI wordt getransporteerd. De basisinspanning voor het effluent'influent
is dan:
(overstorthoeveelheid maargevende bui- basis inspanning maargevende bui)+ effluent nulsituatie ={3783- 3100}r 1541 =2225 m'
Formule 6.4. Hoeveelheid effluent RWZJ.
Tabel 6.1. De basisins
Overstorthoeveelheid
lnfluenVeffluent RWZI

3100 m3
2225 m3

Omrekenfactor maatgevende neerslag naar jaarneerslag:
Voor het berekenen van de omrekenfactor van maatgevende neerslag naar j aarneerslag wordt
eveneens gebruik gemaakt van de stippengrafieken van Kuipers. Voor het berekenen van de
omrekenfactor zijn de overstorthoeveelheid van de maatgevende bui en de overstorthoeveelheid
van de jaarneerslag nodig van de tak Callantsoog-RWZI. Deze overstorthoeveelheden zijn bij de
berekening van de basisinspanning reeds bepaald. De overstorthoeveelheid van de maatgevende
bui uit de HydroWorks simulatie is 3783 m 3 • De overstorthoeveelheid van de jaarneerslag is
3142 m3 , zoals blijkt uit de voorgaande berekening van de basisinspanning.
De omrekenfactor {n 0 ) wordt volgens formule 5.18 bepaald en is dan:
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7. Analyse van de resultaten
In dit hoofdstuk worden de bevindingen en de gegevens weergegeven en nader toegelicht, die
zijn gevonden door middel van de simulaties die beschreven staan in bijlage V. In dit hoofdstuk
wordt eerst weergegeven welke procesvariabelen zijn gevarieerd voor de toepassing en wordt
beschre-ven wat hun invloed is op het verloop van het genetisch algoritme. Daarna wordt
uitgelegd, wat de invloed is van variatie van de kostentoerekening op de oplossing van het
genetisch algoritme. Als laatste worden gekozen procesvariabelen en kostentoerekening voor de
toepassing uitgelegd en wordt een analyse gegeven van de variatie van systeemvariabelen

7.1/nvloed van variatie van procesvariabelen

7.1.1Cross-over
In paragraaf 5.2 staat beschreven dat in het begin de cross-over methode 'middelen per individu'
is gebruikt zonder te toetsen of deze methode wel de beste is. Daarom is in bijlage V simulatie 5
bekeken welke cross-over methode het beste is. In de literatuur [Beasley, 1993,a] staat dat
tussen de cross-over methoden weinig verschillen zitten. De oplossingen blijven hetzelfde, maar
de toepassingsgebieden van de cross-over methoden kunnen verschillen. Om te toetsen of de
keuze van de cross-over methode uitmaakt voor het vinden van de optimale oplossing, zijn drie
cross-over methoden toegepast. De cross-over methoden zijn 'middelen per individu', 'middelen
per gen' en 'single-point cross-over'. Bij alle cross-over methoden wordt het beste individu van
een populatie ongemuteerd doorgegeven aan de volgende generatie.
De drie cross-over methoden werken als volgt:
'Middelen per individu': Bij deze cross-over methode worden twee individuen random
gekozen via een bepaalde kansverdeling (het beste individu heeft de meeste kans om
geselecteerd te worden). Van deze twee individuen wordt het gemiddelde genomen over het
individu, zoals weergegeven staat in figuur 7 .1.

Cross-over

Figuur 7.1. 'Middelen per individu'.
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'Middelen per gen': Bij deze cross-over methode worden random twee genen voor een
eigenschappen van een individu geselecteerd via een bepaalde kansverdeling. Van deze twee
genen wordt het gemiddelde genomen. Dit gebeurt voor alle eigenschappen van het individu
en daarna worden de nieuwe eigenschappen weer aan elkaar verbonden om een individu te
vormen, zoals beschreven staat in figuur 7 .2.

Cross-over

Figuur 7.2. 'Middelen per gen'.

afstudeerverslag

'Single-point cross-over': Bij de 'single-point cross-over' methode wordt in twee random
geselecteerde individuen een snede geplaatst op een random plaats. De snede is in allerbei
de individuen op dezelfde plaats. De ontstane delen van de individuen worden uitgewisseld,
zoals beschreven staat in figuur 7 .3..

Cross-over

Figuur 7.3. 'Single-point cross-over'

De simulaties in bijlage V, simulatie 5 sluiten aan bij de literatuur [Beasley, 1993]. De beste
oplossing wordt door alle drie methoden gevonden. Wel blijkt dat er een verschil in snelheid is,
waarmee de optimale oplossing wordt gevonden. Uit de simulatie blijkt dat de operator 'middelen
per gen' de snelste is. Dit komt doordat deze methode een grotere variatie van genen gebruikt
om naar het optimum te komen, omdat van elk gen apart het gemiddelde wordt bepaald en niet
per individu of per snede in het individu wordt gekruist.
Tevens blijkt uit de simulatie dat de 'single-point cross-over' operator het minst wordt beïnvloed
door onregelmatigheden van HydroWorks.

7.1.2 Mutatie kans
De mutatiekans is de kans dat een gen wordt gemuteerd. In de literatuur [Beasley, 1993;
Quagliarella et al, 1997] wordt gesproken van een mutatiekans van 4 %, maar na de eerste
simulaties blijkt dat de mutatiekans niet groot genoeg is voor het stimuleren van de oplossing om
naar een ander pad toe te gaan. Een pad is een traject vanaf de beginpopulatie naar de
oplossing. Als dit pad te snel convergeert of naar een niet optimale oplossing convergeert, moet
de mutatie eNoor zorgen dat een ander traject wordt gelopen, dat wel of niet beter is.
In bijlage 2 , simulatie 2 wordt met de mutatiekans gevarieerd en wordt geanalyseerd wat de
uitwerkingen zijn van de verschillende mutatiekansen op de optimale oplossing.
Het is moeilijk te zien welke mutatiekans het best gebruikt kan worden voor de optimalisatie. Wel
vallen, bij het variëren van de mutatiekans, omslagpunten op, waar de mutatiekans een extra
waarde geeft aan de optimalisatie.
Het blijkt dat, tot een mutatiekans van 30 %, niet alle bestaande paden worden belopen en het
is duidelijk te zien dat naarmate de mutatiekans hoger wordt, de oplossingen beter worden.
Bij een mutatiekans boven de 30 % worden de oplossingen niet beter, maar wordt wel sneller
het optimum bereikt. Het verloop van het genetisch algoritme fluctueert sterk boven de 30% [zie
figuren 7.7-7.91 waardoor soms over het optimale pad wordt gelopen . Zodra het eerste individu
van een generatie ongemuteerd naar de volgende generatie wordt meegenomen, wordt het
genetisch algoritme wel onder controle gehouden. Deze methode moet al bij een mutatiekans
van 40 % worden toegepast.
Bij een mutatiekans van 50 % blijkt het tweede omslagpunt te liggen. Vanaf dit punt was de
cross-over operator niet meer dominant over de mutatie operator. Wel wordt boven de 50%
mutatiekans sneller de optimale oplossing bereikt, maar de kans op niet relevante gegevens
wordt veel groter. In figuur 7.5 en 7.6 staan de oplossingen bij een mutatiekans van 50 %. In
figuur 7 .5 staan de oplossingen die gevonden zijn als de oplossingen fluctueren en in figuur 7.6
staan de oplossingen als de beste parent blijft behouden voor de volgende generatie.
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Figuur 7.4 en 7 .5 . Grafieken van de oplossingen van 50 % mutatiekans. Zonder en met behoud van de beste parent

Het genetisch algoritme verloop ziet er als volgt uit bij bepaalde mutatiekansen:
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Figuur 7.6, 7.7, 7.8 en 7.9 (v.l.n.r. en v.b.n.b.). Grafieken met verschillende mutatiekansen. In de grafieken is te zien
dat de fluctuaties bij oplopende mutatiekans ook beduidend toenemen. In figuur 7. 7 is een trendlijn weergegeven.

In de grafieken is duidelijk te zien dat de fluctuaties naarmate de mutatiekans groter wordt
toenemen. In figuur 7.9 is te zien dat de fluctuaties zeer dominant zijn. De niet-relevante
informatie in de populaties is bij een mutatiekans van 80 % zeer groot.
In de grafiek 7.9 is een trendlijn weergegeven waar omheen de oplossing fluctueerd. De andere
mutatiekansen hebben ongeveer dezelfde vorm de trendlijn. Bij grafiek 7.6 loopt het begin van
de trendlijn minder steil en na de bocht loopt de trendlijn veel steiler. In figuur 7. 7 loopt het
begin steiler, de bocht is veel langer en loopt het tweede gedeelte veel vlakker. Het eerste stijle
gedeelte betekent dat in dat traject veel verschillende paden worden bekeken en grote stappen
vooruit worden gedaan. In de bocht en het tweede gedeelte worden het 'optimale pad' verder
belopen en de oplossing verfijnd.
De gevonden omslagpunten staan kort beschreven in tabel 7.1.
Tabel 7.1. Conclusie mutatiekans

Mutatiekans
<30%
30%
40%

> 50%

Bij hogere mutatiekans, betere oplossingen. De kans op voortijdige convergentie naar locaal
optimum is zeer groot.
Omslagpunt, de oplossingen worden niet meer beter bij hogere mutatiekans, de snelheid
wordt wel groter.
De functie fluctueert dermate, dat de beste parent niet meer moet worden gemuteerd om de
fluctuatie tegen te gaan.
De mutatiekans is dominanter dan cross-over.

Zoals in deze simulatie blijkt verschilt de mutatiekans voor deze toepassing erg ten opzichte van
de mutatiekand die in de literatuur staat beschreven. Maar de mutatiekans kan eveneens
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verschillen binnen de toepassing van het genetisch algoritme zelf. De mutatiekans is onder
andere afhankelijk van:
De kosten per m3 overstortwater: Vooral de hoge kosten voor een m3 overstortwater zullen
een grote invloed hebben op het verloop van het genetisch algoritme. Bij een lage
mutatiekans zullen die kosten dermate dominant zijn over de mutatiekans dat voortijdig naar
een (locaal) optimale oplossing zal worden gegaan. De oplossing convergeert naar één punt
zonder naar andere oplossingspaden bekeken te hebben.
De populatiegrootte: Naarmate de populatie groter wordt, zou de mutatiekans ook lager
kunnen zijn. Doordat in een grote populatie al veel variatie in de individuen voorkomt, is het
creëren van variatie door middel van mutatie minder nodig.
Het aantal variabelen: Naarmate meer variabelen worden meegenomen in de optimalisatie
wordt de mutatie steeds belangrijker. Doordat er veel variabelen zijn, zullen er ook veel
oplossingsmogelijkheden zijn. Om de goede oplossing te vinden is veel variatie nodig in de
individuen. De variatie moet dan geleverd worden door mutatie.
De cross-over methode: Zoals blijkt uit paragraaf 7.1.1 verschillen de verschillende crossover methoden in variatie in de populaties. Bij een cross-over methode met veel variatie kan
de mutatiekans veel lager zijn.
Uit de simulaties blijkt dat de gekozen mutatiekans van 50 %voor veel gevallen zal voldoen.
Maar bij iedere nieuwe toepassing is het nodig om te kijken wat de optimale mutatiekans is.

7 .1.3 Beginpopulatie
In deze toepassing is gekozen om de beginpopulatie, de eerste generatie van een genetisch
algoritme, door de gebruiker te laten bedenken. Omdat uit één van de eerste simulatie is
gebleken, dat het bedenken van een technisch relevante beginpopulatie beter is dan het random
laten genereren van een beginpopulatie. Doordat de oplossingsmogelijkheden werkelijk relevante
mogelijkheden zijn (zinvolle bouwstenen), is er al een belangrijke stap gezet naar het vinden van
het optimum.
Om te bepalen welke invloed de beginpopulatie heeft op de optimale oplossing zijn vier
verschillende beginpopulaties opgesteld en getest. De vier beginpopulaties zijn:
Een beginpopulatie waarbij de berging sterk vergroot is ten opzichte van de pompcapaciteit.
Een beginpopulatie waarbij de pompcapaciteit sterk vergroot is ten opzichte van de berging.
Een beginpopulatie waarbij zowel de pompcapaciteit als de berging sterk vergroot zijn.
Een beginpopulatie met alle gevonden optimale waarde van de eerste drie beginpopulaties.
In bijlage V, simulatie 3 zijn de simulaties met deze beginpopulaties uitgevoerd.
Uit de simulaties die gedaan zijn met de vier verschillende beginpopulaties blijkt dat er weinig
verschil is in de oplossingen van de verschillende beginpopulatie. Alle vier de simulaties komen
ongeveer op dezelfde optimale oplossing uit. De verschillen tussen de oplossingen zijn heel klein
en als de simulaties misschien iets langer waren doorgelopen waren de oplossingen
waarschijnlijk allemaal hetzelfde geweest.
De snelheid waarmee het genetisch algoritme naar de optimale oplossing loopt verschilt wel. Bij
de laatste beginpopulatie wordt de optimale oplossing veel sneller gevonden. Er zit weinig
verband tussen de snelheid, waarmee de andere drie beginpopulaties de optimale oplossing
vinden. Bij sommige simulaties wordt snel naar het optimum toegelopen en bij andere simulaties
duurt het iets langer. Dit komt doordat in het proces veel random bepaalde bewerkingen worden
gedaan.
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Om tijd te besparen kan gebruik worden gemaakt van de methode die in figuur 7.10 staat
beschreven. Eerst drie korte simulaties en daarna nog een korte simulatie met de gevonden
optimale waarden in de beginpopulatie. Deze methode is beter dan één lange simulatie. Deze
methode is in feite ook toegepast met de vier verschillende beginpopulaties en het blijkt dat deze
methode zeer handig is voor het snel vinden van de optimale oplossing met name voor systemen
waarvan nog geen notie is hoe de optimale oplossing er ongeveer moet uit zien.

Xgenl Xgenl Xgen.l
4X gen.

Xgen.l
Figuur 7 .10. Methode om snel tot een optimale oplossing te komen.

In tabel 7.2 staan het resultaat weergegeven met de snelle methode en het resultaat van één
lange simulatie. De resultaten zijn de All-in kosten waarbij de basisinspanning is bereikt.

Het aantal individuen waaruit een populatie bestaat, heeft ook invloed op de snelheid waarop
naar een optimale oplossing wordt gegaan. In de literatuur [Beasley, 1993] wordt altijd
gesproken over een ideale populatiegrootte tussen 8-12 individuen. In het begin van deze
simulatie is gewerkt met 6 individuen en dat blijkt inderdaad te weinig te zijn. Het duurt lang
voordat naar de optimale oplossing wordt gegaan en de kans op convergentie naar een locaal
optimum is ook groter. Daarna is gewerkt met 10 individuen in een generatie en dit aantal
voldoet goed. Naarmate de populatiegrootte toeneemt, is de kans op niet relevante informatie in
een generatie groter. De snelheid zal groter worden naar de optimale oplossing toe naarmate de
populatiegrootte toeneemt omdat de variatie in een populatie groter wordt. Bij een populatie van
10 individuen blijkt dat snel naar de optimale oplossing wordt gegaan en dat tijdens de simulatie
niet te veel niet-relevante informatie wordt gegenereerd.

7.2 Invloed van variatie in de kostentoerekening
7 .2.1 De Doelfunctie
Voor de kosten toerekening van deze toepassing van het genetisch algoritme zijn twee
parameters heel belangrijk. Ten eerste is de doelfunctie heel belangrijk. In paragraaf 5.3 zijn
twee doelfuncties opgesteld. Ten tweede zijn de overstortkosten per m3 heel belangrijk voor het
genetisch algoritme. De overstortkosten zijn tevens in de doelfunctie verwerkt. Deze waarden
moeten empirisch worden bepaald en zijn belangrijk voor de sturing van het genetisch algoritme
naar de basisinspanning.
Om de mate van gevoeligheid te bepalen van een doelfunctie voor de realiteit ten opzichte van
het vinden van de optimale oplossing, zijn twee doelfuncties opgesteld. De doelfuncties zijn:
Doelfunctie waarbij de investeringskosten worden uitgezet tegen een maatgevende bui.
Weergegeven in formule 5.16, paragraaf 5.3 .
Doelfunctie waarbij de jaarlijkse kosten worden uitgezet tegen een maatgevende bui, die is
vermenigvuldigd met een factor die de bui relateert aan de jaarneerslag. Deze doelfunctie is
realistischer ten opzichte van de praktijk dan de vorige. Weergegeven in formule 5 .17,
paragraaf 5.3.
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Uit de simulaties van bijlage V, simulatie 3 is gebleken dat de twee doelfuncties dezelfde
optimale oplossing vinden ondanks het verschil in realiteit. Als de bouwkosten en de All-in kosten
van de optimale oplossing van de eerste doelfunctie worden omgerekend naar de jaarlijkse
kapitaalkosten komen ongeveer dezelfde bouwkosten en All-in kosten eruit. Dat is logisch omdat
de tweede doelfunctie een afleiding is van de eerste doelfunctie. Tevens zijn de overstortkosten
per m3 van de beide doelfuncties omgerekend ongeveer hetzelfde.
In simulatie 3 in bijlage V is gebleken dat er weinig verschil is de gevonden optimale oplossing
ondanks het verschil in de mate van realiteit van de twee doelfuncties. Dit geldt alleen voor de
twee doelfuncties zoals die opgesteld zijn voor dit project. Deze twee doelfuncties zijn sterk
vereenvoudigd. In de twee doelfuncties zijn voor de pompcapaciteitskosten en capaciteitskasten
van de RWZI lineaire functie genomen terwijl ze in de praktijk verre van lineair zijn. De kostencapaciteitsgrafiek van de gemalen en de RWZI verlopen discreet en misschien ook discontinu,
waardoor het verloop van het doelfunctie heel anders wordt. Voor een betere toepassing van het
genetisch algoritme voor het optimaliseren van een afvalwatersysteem in de praktijk zal de
doelfunctie veel realistisch moeten worden opgesteld.
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Figuur 7.11. De figuur geeft het vertoop weer van de doelfunctie voor de tak Callantsoog-RWZJ. Hierbij zijn van de 4
variabelen twee vastgezet en de andere twee variabelen staan op de x-as en op de y-as. De z-as geeft de All-in kosten
weer bij de verschillende bergingen en pompcapaciteiten.

In figuur 7.11 is de doelfunctie te zien zoals die gebruikt is voor dit project. De doelfunctie is
getekend aan de hand van gegevens die gegenereerd zijn uit optimalisatie van de tak
Callantsoog-RWZI. Om de doelfunctie weer te kunnen geven zijn n deze optimalisatie de berging
van Callantsoog Noord en de pompcapaciteit van Callantsoog Midden constant gehouden. Deze
variabelen in een normale optimalisatie ook weinig variëren. Door de constant houding van die
twee variabelen zijn er nog twee variabelen over en die staan op x en de y-as. In figuur 7.11 valt
te zien dat verschillende discrete overgangen in de doelfunctie zitten, weergegeven door de
richels. Doordat de discrete overgangen kunnen worden weergegeven in de doelfunctie, wordt
bevestigd dat voor het optimaliseren van een kosten-prestatie functie van een afvalwatersysteem
een genetisch algoritme nodig is.
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7.2.2 Toepassing van de overstortkosten
Zoals eerder al is beschreven zijn de overstortkosten heel belangrijk voor het vinden van de
optimale oplossing. In dit project worden de overstortkosten als stuurfactor gebruikt om de
oplossingen naar de basisinspanning te laten gaan. Als de overstorthoeveelheid boven de
basisinspanning komt worden kosten in rekening gebracht, maar ook als de overstorthoeveelheid
onder de basisinspanning komt worden kosten in rekening gebracht. In figuur 7.12 wordt
grafisch uitgelegd hoe de overstortkosten sturend worden gebruikt. De glooiende lijn is de
doelfunctie zonder de overstortkosten en de rechte lijn geeft de kosten weer met sterk
overdreven overstortkosten.
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bouwkosten zonder
overstortkosten
bouwkosten met
overstortkosten

basisinspanning
overstorthoeveelheid vermindering
Figuur 7 .12. De doelfunctie met sterk overdreven overstortkosten.

De overstortkosten zijn in het begin berekend over totale overstorthoeveelheid van het
afvalwatersysteem. Bij deze methode blijkt dat de goedkoopste oplossing vaak het sterk
vergroten van één voorziening is (pompen of berging) die veel invloed heeft op de
overstorthoeveelheid en goedkoop is. Het is geprobeerd om dit terug te dringen met restricties
op de bepaalde voorziening maar dan blijkt dat een andere voorziening hetzelfde beeld gaat
vertonen. Eén voorziening extreem wordt vergroot en in die knoop (woonkern) wordt dan de
overstorthoeveelheid extreem verlaagd. Hierdoor voldoet het afvalwatersysteem aan de
basisinspanning, maar één woonkern heeft een extreme overstortverbetering en bij de andere
woonkernen is niets veranderd. Dit is schematisch weergeven in figuur 7.13.
Overschrijding basisinspanning
Callantsoog Midden
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Figuur 7 .13. Oneerlijke verdeling overstorthoeveelheden.

Om het scheef trekken van de overstorthoeveelheden tegen te gaan, worden de kosten nu voor
de overstorthoeveelheden per woonkern berekend. Het afvalwatersysteem kan aan de
basisinspanning voldoen, maar als de verdeling niet evenredig is, worden nog steeds kosten in
rekening gebracht. Nu is de basisinspanning weer teruggebracht van een heel afvalwaterstelsel
naar een rioolstelsel van de gemeenten, waarvoor de basisinspanning eigenlijk bedoeld was.

7 .2.3 Variatie van de overstortkosten
De overstortkosten worden empirisch bepaald. Voor deze toepassing is het bepalen van de
overstortkosten in bijlage V, simulatie 1 gedaan. De overstortkosten voor de eerste doelfunctie
zijn empirische getallen zijn en de overstortkosten voor de tweede doelfunctie zijn gebaseerd op
de vervuilingseenheid van 0.023 per m3 . De kosten voor een vervuilingseenheid in waterschap
'Uitwaterende sluizen' is fl. 100 per vervuilingseenheid. Aangezien de kosten per m3
overstortwater te laag zijn om het genetisch algoritme te sturen wordt de 0 .023 * 100 = fl. 2.30
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per m3 vermenigvuldigd met een empirisch bepaalde factor, die tevens in bijlage V, simulatie 1 is
bepaald. In tabel 7.3 is weergegeven welke oplossingen worden gevonden zonder factor en met
factor. De oplossing zonder factor gaat niet naar de basisinspanning toe.

Uit de simulaties is gebleken dat meerdere overstortkosten goed zijn om mee te optimaliseren.
Niet alle overstortkosten hebben dezelfde invloed op de optimalisatie. In de praktijk zal de
gebruiker moeten bepalen hoe belangrijk het is om naar de basisinspanning te gaan en aan de
hand daarvan moeten de overstortkosten worden bepaald. In tabel 7.4 staan een paar
overstortkosten voor de eerste doelfunctie met daarbij de toepassingsgebieden. Deze
toepassingsgebieden gelden ook voor de tweede doelfunctie.
Tabel 7 .4. Kosten per m 3 overstortwater voor doelfunctie 1 .
Onder de basisConclusie
Boven de
inspanning
basisinspanning
Deze parametersetting kan het best gebruikt worden voor het geval er rond de
3000
2000
basisinspanning moet worden gezocht, maar meer boven de basisinspanning.
3000
3000
Deze parametersetting kan het best gebruikt worden voor het geval er snel
4000
2000
naar de basisinspanning moet worden gegaan en als er rond de
basisinspanning gekeken moet worden. (goed voor simulatieproeven)
2000
5000
Deze parametersetting kan het best gebruikt worden voor het geval er snel
4000
3000
naar de basisinspanning moet worden gegaan. Let bij deze parametersetting
4000
4000
wel op dat de mutatiekans hoger moet zijn als de parametersetting hoger is,
3000
5000
anders convergeert de optimalisatie te snel.
5000
4000

5000

5000

De waarden die gevonden zijn in simulatie 1 voor de overstortkosten zijn alleen geldig voor de tak
Callantsoog-RWZI en niet algemeen geldend. De overstortkosten zijn namelijk afhankelijk van:
Het aantal knopen en pompen. Hoe meer knopen en pompen des te hoger worden de
bouwkosten. Daartegen vallen de gevonden overstortkosten voor Callantsoog-RWZI weg.
De mate waarin het systeem van de basisinspanning afwijkt. Als het afvalwatersysteem erg
van de basisinspanning afwijkt, zal het systeem sterker moeten worden aangepast. Hierdoor
stijgen de bouwkosten. De gevonden overstortkosten vallen daartegen weg.
Welke bui gebruikt wordt om te optimaliseren. Als veel water wordt overgestort dan moeten
de overstortkosten per m3 laag zijn, anders wordt te snel een pad gekozen.
Voor elk afvalwatersysteem moeten de overstortkosten opnieuw worden bepaald zoals in
simulatie 1 in bijlage V is gedaan.
Naarmate het genetisch algoritme verfijnd is in de loop van de simulatie, kunnen de
overstortkosten onder de basisinspanning op 0 gesteld worden. In het begin van de ontwikkeling
van het genetisch algoritme zijn kosten voor boven en onder de basisinspanning nodig om de
oplossingen naar de basisinspanning te sturen. Als de overstorthoeveelheid nu onder de
basisinspanning is, zijn de bouwkosten meestal veel groter ten opzichte van de optimalisatiekosten boven de basisinspanning. De bouwkosten hebben dan de sturende werking van de
kosten voor onder de basisinspanning overgenomen. In bijlage V, simulatie 7 staat dit uitvoerig
beschreven.
Zoals blijkt uit tabel 7.4 maakt het niet veel uit welke kosten worden genomen om naar de
optimale oplossing te komen. Zolang de kosten het genetisch algoritme maar naar de
basisinspanning toesturen. De overstortkosten hebben geen invloed op de optimale oplossing.
Dat komt doordat de invloed van de overstortkosten steeds kleiner wordt naarmate de
basisinspanning wordt genaderd. Het verschil tussen de basisinspanning en overstorthoeveelheid
wordt kleiner en daardoor ook de overstortkosten. De kosten gaan zelfs naar 0 toe als de
basisinspanning is bereikt.
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De overstortkosten hebben in deze toepassing dus een specifieke sturende functie in een
genetisch algoritme. De kosten zijn nu niet meer maatschappelijk gerelateerd. Dat is ook niet
nodig omdat zodra de optimale oplossing is gevonden de overstortkosten toch 0 zijn.

7.3 Keuze procesvariabelen en kostentoerekening voor de casestudie Ca/lantsoog
In deze paragraaf worden de keuzen voor procesvariabelen en kostentoerekening voor de
casestudie Callantsoog-RWZI weergegeven en uitgelegd waarom deze procesvariabelen en
kostentoerekening zijn gekozen. De procesvariabelen en kostentoerekening zijn bepaald in de
simulaties die beschreven zijn in bijlage V. Zodra bij een simulatie een procesvariabele bepaald
is, worden de opvolgende simulaties ook met die procesvariabele gedaan. Per procesvariabele of
kostentoerekening worden hierdoor de gekozen waarden kort uitgezet.
Cross-over methode: Voor deze procesvariabele is gekozen om verder te gaan met de methode
'middelen per gen'. HieNoor is gekozen omdat de optimale oplossing door deze methode het
snelst wordt gevonden. Het blijkt namelijk uit de simulaties dat de cross-over methode geen
invloed heeft op het vinden van de optimale oplossing.
Mutatiekans: Voor deze procesvariabele is gekozen om verder te gaan met een mutatiekans van
50% waarbij de beste parentongemuteerd wordt meegenomen naar de volgende generatie.
Voor deze mutatiekans is gekozen omdat de cross-over nog dominant is over de mutatie en de
mutatiekans mee werkt aan het verkrijgen van een grote variatie in de individuen. Tevens wordt
bij deze mutatiekans de optimale oplossing relatief snel gevonden.
Overstortkosten: Voor de eerste doelfunctie zijn overstortkosten van 4000 boven de basisbelasting en 2000 onder de basisinspanning genomen en voor de tweede doelfunctie zijn voor
de overstortkosten boven de basisinspanning van 175 * 2.3 en beneden de basisinspanning van
75 * 2.3 genomen. Bij deze kostentoerekening voor de overstortkosten blijkt dat het genetisch
algoritme snel naar de basisinspanning gaat en dat rond de basisinspanning naar de oplossingen
wordt gezocht. Het zoeken rond de basisinspanning is goed om een beter begrip te krijgen van
de werking ven een genetisch algoritme.
Naarmate in de loop van de simulaties het genetisch algoritme verfijnd was, zijn de
overstortkosten voor onder de basisinspanning op 0 gesteld. Zoals beschreven staat in paragraaf

7.2.
Doelfunctie: Voor de doelfunctie is gekozen om verder te gaan met de tweede doelfunctie omdat
deze realistischer is ten opzichte van de praktijk dan de eerste doelfunctie. Qua optimale
oplossing is er geen verschil in beide doelfuncties, maar in de tweede doelfunctie wordt alles op
jaarbasis vergeleken en de eerste doelfunctie niet. In de eerste doelfunctie worden de
investeringskosten vergeleken met een willekeurige maatgevende bui. Tevens worden in de
tweede doelfunctie de operationele kosten meegenomen en in de eerste niet. De tweede
doelfunctie geeft daardoor een completer beeld van de werkelijkheid dan de eerste doelfunctie.
Beginpopulatie: Voor deze procesvariabele is gekozen om verder te gaan met een populatiegrootte van 10 individuen en met een bedachte, technisch relevante beginpopulatie. Want uit
één van de eerste simulaties blijkt dat het bedenken van een technisch relevante beginpopulatie
beter is dan het random laten genereren eNan. Doordat de oplossingsmogelijkheden werkelijke
mogelijkheden zijn, is er al een belangrijke stap gezet naar het vinden van de optimale oplossing.
De uiteindelijke oplossing: In tabel 7.5 staat de uiteindelijk gevonden oplossing.
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Overstort [m3 ]
Effluent [m3 ]
Bouwkosten [fl.]
All-in Kosten [fl.]

3,120.1
1,950.2
112,527
143,160

In tabel 7.5 is te zien dat de overstorthoeveelheid 3120 m3 is. De basisinspanning was berekend
op 3100 m 3 • De 3120 m 3 overstortwater ligt dan ook binnen de nauwkeurigheid marges van
HydroWorks. In de optimale oplossing zijn alleen de bergingen van de twee woonkernen vergroot.
De berging van CaiJantoog Midden is vergroot van 160 m2 naar 266,7 m2 en de berging van
Callantoog Noord is vergroot van20m 2 naar 83,5 m2 • Dit is een vergroting in kubieke meters
van respectievelijk 400.0 m 3 (4.8 mm) en 213.8 m3 (16.9 mm). Deze waarden zijn vrij hoog
maar dat komt doordat de waarden van de berging en pompcapaciteit waren aangepast om
meer interactie te krijgen in het afvalwatersysteem [paragraaf 6.1).

7.4 Invloed van variatie van systeemvariabelen
7 .4.1 Algemeen
In deze paragraaf worden de verschillende systeemvariabelen besproken en hun invloed op het
afvalwatersysteem en op de optimalisatie.
Aantal systeemvariabelen: Het aantal systeemvariabelen(woonkernen, pompen) heeft vooral
invloed op de snelheid waarop het genetisch algoritme naar de optimale oplossing uitkomt.
Naarmate er meer variabelen zijn opgenomen om geoptimaliseerd te worden, zijn er ook
meerdere oplossingsmogelijkheden . Het zal in het algemeen langer duren voordat uit alle
oplossingsmogelijkheden de optimale oplossing is gevonden.
Verandering van de berging: Uit de simulaties blijkt dat de berging-overstort grafiek ten opzichte
van de kosten een lineaire functie is. Om een bepaalde overstorthoeveelheid te bereiken kunnen
verschillende bergingsgrootten genomen worden. Hierbij valt op dat de berging en de
overstorthoeveelheid een lineair verband hebben. Dit is weergeven in de figuren 7.14 en 7.15:
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Figuur 7.14 en 7.15. Bergings-overstorthoeveelheidsgrafieken voor Callantsoog Noord en Midden.
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Zoals is te zien in de figuren 7 .14 en 7 .15 kunnen verschillende bergingsgrootten worden
genomen om een bepaalde overstorthoeveelheid te bereiken. De variatie in berging wordt dan
bewerkstelligd door de pompovercapaciteit van dat punt. Zodra de berging groot is voor een
bepaalde overstorthoeveelheid zal de pompovercapaciteit klein zijn en bij een kleine berging voor
die bepaalde overstorthoeveelheid zal de pompovercapaciteit groot zijn. Tevens is te zien dat de
variatie in bergingsgrootte erg groot is en dat bij een grote berging de overstorthoeveelheid
kleiner wordt.
De rol van de berging op het afvalwatersysteem is erg groot. Er zijn grote veranderingen nodig om
de overstorthoeveelheden te kunnen beïnvloeden, maar doordat de kosten van de verandering
van de berging relatief laag zijn, zijn de veranderingen aan de berging toch maatgevend.
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Verandering van de pompcapaciteit Voor de pompcapaciteit-overstorthoeveelheid is geen
duidelijk verband weer te geven ten opzichte van de kosten. Het blijkt uit de simulaties dat voor
elke overstorthoeveelheid de pompcapaciteit hetzelfde kan zijn. De grootte van de pompcapaciteit hangt af van de grootte van berging om tot een bepaalde overstorthoeveelheid te komen.
Zoals beschreven in figuur 7.16 en 7.17:
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Figuur 7.16 en 7.17. Pompcapaciteits-overstorthoeveelheidsgrafieken voor Callantsoog Noord en Midden.

Zoals te zien is in de figuren 7.16 en 7.17 is er geen duidelijke relatie tussen de pompcapaciteit
en de overstorthoeveelheid ten opzichte van de kosten. Een bepaalde waarde voor de
pompcapaciteit kan voor meerdere overstorthoeveelheden worden gebruikt. De overstorthoeveelheid wordt vooral bepaald door de berging en daarbij speelt de pompcapaciteit de rol van
invloedsfactor op de berging.
De rol van de pompcapaciteit is niet zo groot op het afvalwatersysteem. De veranderingen van de
pompen zijn van grote invloed op overstorthoeveelheden maar omdat de verandering aan de
pompcapaciteit ook grote kosten met zich meebrengt, worden de veranderingen van de
pompcapaciteit zo klein mogelijk gehouden, dat laat zien dat het genetisch algoritme goed werkt.
De duurdere oplossingen worden bekeken maar er wordt niet mee verder gegaan ondanks dat ze
grote veranderingen te weeg brengen in de overstorthoeveelheid.
Relatie berging. pompen en overstorthoeveelheden: Zoals eerder al is beschreven, bestaat er
een relatie tussen de berging, de pompcapaciteit en de overstorthoeveelheden. De berging heeft
de meeste invloed op een afvalwatersysteem. De berging ligt voor een overstorthoeveelheid
tussen bepaalde grenzen. De bergingsgrootte voor een overstorthoeveelheid wordt tussen de
grenzen bepaald door de pompcapaciteit. In figuur 7.18 en 7.19 staan de pompcapaciteit (m3/s)
en de berging (m3 ) uitgezet tegen de overstorthoeveelheden (m3 ) van Callantsoog Midden en van
Callantsoog Noord.
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Figuur 7.18 en 7 .19. Bergings-pompcapaciteits-overstorthoeveelheidsgrafieken voor Callantsoog Midden en Callantsoog
Noord.

De vlakken die in figuur 7.18 en 7 .19 te zien zijn lopen licht dalend weg over de as van de
pompen en loopt sterk dalend weg over de as van de berging.
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De invloed van de maatgevende bui: Uit simulatie 9 blijkt dat bij de toepassing van een andere
bui andere oplossingen uit het genetisch algoritme komen. Dat is logisch omdat elke bu i een
ander effect op het afvalwatersysteem heeft. Hieruit blijkt dat het noodzakelijk is een
neerslagreeks op de optimale oplossingen los te laten om te controleren of de oplossing wel
voldoet aan de jaarbasisinspanning.

7 .4.2 Invloed van de prestaties
De belangrijkste randvoorwaarde voor de oplossingen is het afvalwatersysteem zelf. Alle
voorzieningen (berging, pompcapaciteit, overstortdrempel , enzovoort) zijn in het systeem variabel
maar er is geen mogelijkheid om nieuwe voorzieningen te treffen. De invloed van deze
randvoorwaarde is natuurlijk het grootst. De randvoorwaarde om de berging, pompcapaciteit,
persleidingdiameters en de RWZI niet te verkleinen speelt ook een rol. Door te zorgen dat deze
variabelen niet kleiner worden dan de waarde in de nulsituatie wordt al een selectie gemaakt
waardoor niet relevante informatie wordt genegeerd.
De invloed van de kostentoerekening voor de effluenthoeveelheden op de oplossing is niet heel erg
groot. De oplossing gaat zonder meer naar de basisinspanning toe, maar zodra de basisinspanning
wordt genaderd, wordt de invloed van de kosten voor de extra effluenthoeveelheid veel groter. Dit
komt door de verhouding overstortkosten en effluentkosten. Hierbij valt op, dat een soort evenwicht
ontstaat tussen de twee hoeveelheden. Dichtbij de basisinspanning worden de
effluenthoeveelheden meer gevarieerd om een zo laag mogelijke effluenthoeveelheid te vinden bij
de basisinspanning.
De invloed van extra kosten voor influenthoeveelheidsvergroting is niet erg groot. De operationele
kosten voor extra influent zijn zeer klein ten opzichte van de andere kosten. Dichtbij de
basisinspanning wordt de invloed iets groter, maar de kosten voor extra effluenthoeveelheid blijven
dominant over de operationele kosten.
De invloed van de capaciteitsvergroting van de RWZI op de oplossing is vrij groot, zowel op de
influenthoeveelheid als op de kostentoerekening. De invloed op de kostentoerekening is zo groot dat
capaciteitsvergroting niet wordt toegepast. De pompen die naar de RWZI leiden zijn vaak al zeer
groot om de aangeboden hoeveelheid water te kunnen transporten naar de RWZI. Aangenomen is
dat de capaciteit van de RWZI gekoppeld is aan de capaciteit van de pompen die naar de RWZI
afwateren. En aangezien aangenomen is dat elke verandering aan een pomp een nieuwe pomp
betekent, worden de kosten voor verandering van een pomp direct heel groot. Doordat de kosten
voor een pomp zo hoog zijn worden de oplossingen met grote pompen meteen genegeerd en wordt
de capaciteit van de RWZI ook niet vergroot.
De restricties die in het programma kunnen worden ingevoerd zijn bedoeld als randvoorwaarden uit
de praktijk. De restricties worden nu alleen gebruikt als er bijvoorbeeld voor een bergbezinkbassin
maar ruimte is voor maximaal 30m2 .

Optimalisatie van een afvalwatersysteem m.b.v. een genetisch algoritme

8. Toepassing in de praktijk
8.1 Algemeen
De optimale oplossing die gevonden wordt door het genetisch algoritme zal door de gebruiker
van het programma nog moeten worden geïnterpreteerd en moeten worden vertaald naar een
praktijkoplossing. Als de gevonden optimale oplossing in de praktijk niet de optimale oplossing is
kan aan de hand van de verkregen gegevens worden bekeken in welk pad (een traject van de
beginpopulatie tot aan de oplossing) de oplossing is gevonden. Vanuit het gevonden pad zal de
gebruiker dan kunnen bepalen wat de optimale waarde is voor de praktijksituatie en wat de
werkelijke kosten zijn bij een specifiekere kostencalculatie. De applicatie moet worden gezien als
een ondersteuning voor de gebruiker om sneller tot een optimale oplossing te komen voor een
afvalwatersysteem.
De verkregen gegevens van de optimalisatie hebben ook een zeker nut, zoals al eerder is
beschreven. Aan de hand van de gegevens kan worden gezien hoe het optimale pad is belopen
door het genetisch algoritme. Ook kan gezien worden welke paden er zijn belopen. Zo wordt een
beter beeld verkregen hoe het afvalwatersysteem werkt. Uit de gegevens kan worden gehaald
welke pompen of berging van belang zijn en welke de grootste invloed heeft op de
overstorthoeveel heden.
Aan de hand van de verkregen gegevens kan ook bekeken worden of een andere oplossing
misschien beter in de praktijk kan worden toegepast. Misschien voldoet de gevonden optimale
oplossing net niet aan de randvoorwaarden. Tevens liggen de beste parents vaak heel dichtbij
elkaar waardoor misschien meerdere oplossingen kunnen voldoen.
De overstorthoeveelheden uit HydroWorks moeten niet worden gezien als de werkelijke
overstorthoeveelheden van een afvalwatersysteem, maar meer als een indicatie, dat aangeeft in
welke orde van grootte de overstorthoeveelheid ligt.
Om een realistischer oplossing te krijgen is nog veel onderzoek nodig. Met name moet het
programma veel uitgebreider worden, zodat een heel afvalwatersysteem met alle bestaande
voorzieningen kan worden geoptimaliseerd. Tevens moet de doelfunctie worden verfijnd. Op dit
moment is de doelfunctie te eenvoudig. De doelfunctie voldeed voor dit project zeer goed omdat
dit project een eerste kennismaking is met het optimaliseren van een genetisch algoritme. Maar
om de oplossing realistischer te maken moet de doelfunctie locatie specifiek worden opgesteld.
Dan zal in de doelfunctie meer discrete functies moeten worden opgenomen en meer
kostenberekening-en worden toegepast die alleen gelden voor de bestaande voorzieningen, zoals
al is beschreven in paragraaf 5.3.1.

•

De systemen die bij de optimalisatie zijn toegepast zijn relevant voor de praktijk. Het systeem van
de basisinspanning is bedoeld voor een gemeentelijk stelsel en wordt in deze toepassing gebruikt
voor delen van een geheel afvalwatersysteem. Om de relevantie van de basisinspanning te
vergroten zullen er richtlijnen voor een afvalwatersysteem in zijn geheel moeten komen. De tak
Callantsoog-RWZI is een aangepaste tak van het praktijksysteem Stolpen. De aanpassingen doen
de relevantie van het afvalwatersysteem een beetje teniet maar het systeem kan toch wel gezien
worden als een representatie van een praktijksysteem.

8.2 Andere afvalwatersystemen toepassen
In Hoofdstuk 7 is reeds vermeld dat de gevonden procesinstellingen niet allemaal overdraagbaar
zijn naar andere systemen. Met name de overstortkosten zijn niet overdraagbaar en zullen per
afvalwatersysteem apart moeten worden bepaald. Deze kostentoerekening is zeer belangrijk voor
de sturing van het genetisch algoritme naar de basisinspanning toe. De doelfunctie en de crossover methode zijn wel overdraagbaar [bijlage V, simulatie 10]. Deze instellingen zijn algemeen
geldend voor elk afvalwatersysteem dat wordt gebruikt in deze toepassing. De mutatiekans zal
voor elk ander afvalwatersysteem moeten worden bepaald. De mutatiekans zal niet veel
verschillen van de gevonden waarde omdat de gevonden mutatiekans vrij uniform is voor alle
afvalwatersystemen. Dit gebleken in een optimalisatie van een andere tak [bijlage V, simulatie
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10]. Maar er zijn een paar variabelen waarvan de mutatiekans afhankelijk is. Deze variabelen zijn
in paragraaf 7.1.2 gegeven. In ieder geval moet de basisinspanning opnieuw worden berekend
en de factor voor het omrekenen van de maatgevende bui eveneens.
In tabel 8.1 wordt het geheel samengevat weergegeven.

Basisinspanning
Factor (n 0 )

Bij het toepassen van een willekeurig afvalwatersysteem moet aan de volgende eisen worden
voldaan om het systeem klaar te maken voor optimalisatie:
Het afvalwatersysteem moet gemodelleerd zijn volgens het 'bakken-model'.
De pomp die het afvalwater rechtstreeks naar de RWZI pompt moet altijd een 'fixed pump'
zijn, omdat dit programmeertechnisch nog niet anders kan. De naam van de pomp moet
altijd eindigen op een 3, zodat de pomp kan worden herkend als de pomp die het water
rechtstreeks naar de RWZI pompt. De knoop (woonkern) waar de pomp aan vastzit moet
altijd mee worden genomen in de simulatie als bergingsvariabele, ook al hoeft die niet te
worden veranderd. De waarde van de berging kan worden vastgezet door restricties.
De namen van de knopen (woonkernen) moeten altijd uit 8 karakters bestaan en die van de
pompen uit 10.
Om een overstort in de berekeningen mee te nemen moet in de simulaties de knoop
waaraan de overstort zit worden meegenomen, ook al hoeft deze niet veranderd te worden.
De waarde van de berging kan worden vastgezet door restricties.
De verwachte tijdsduur voor het implementeren van een afvalwatersysteem, waarvan een
werkend HydroWorks simualtie beschikbaar is, zal ongeveer 2 dagen zijn voor het eigenlijk
implementeren van het afvalwatersysteem en 1 dag voor het bepalen van de overstortkosten. De
duur van het implementeren hangt af van de ervaring en kennis van de gebruiker. De
bovenbeschreven tijdsduur is voor een gebruiker die enige ervaring met HydroWorks heeft en in
het optimaliseren van een afvalwatersysteem. De duur van het optimaliseren van een
afvalwatersysteem hangt van veel variabelen af, met name van het aantal gebruikte populaties,
de systeemgrootte, en de snelheid van de computer. Van een afvalwatersysteem zal binnen een
paar dagen een beeld ontstaan waar de optimale oplossing naar toegaat als de methode zoals
beschreven in figuur 7.8 wordt toegepast.

8.3 Mogelijkheden om het computerprogramma meer praktijkgericht te maken
8.3.1 Het model {casestudie) (per programma)
Aanpassingen zullen nodig zijn om de toepassing van het genetisch algoritme meer
praktijkgericht te maken. Het afvalwatersysteem, model en programma, die ontwikkeld is in deze
studie, was een eerste kennismaking met een genetisch algoritme voor het optimaliseren van
een afvalwatersysteem. Het model en het programma zijn erg vereenvoudigd voor de toepassing.
De volgende aanpassingen moeten worden gemaakt om het model en het programma meer
praktijk gericht te maken:
De rotorpomp moet meegenomen kunnen worden als variabele.
De conduit (vrijvervalleiding) moet meegenomen kunnen worden als variabele.
De compounds moeten meegenomen kunnen worden als variabele. Een compound is een
drukleiding waaraan niet direct een pomp zit of voor de compound zit een rotorpomp.

Optimalisatie van een afvalwatersysteem m.b.v. een genetisch algoritme

De overstortdrempel en aan/uit stand van een pomp moeten meegenomen kunnen worden
als variabelen. Hierbij moet erop gelet worden dat de vergroting van een overstortdrempel
veel invloed kan hebben op het afvalwatersysteem en op het model dat is opgesteld van het
afvalwatersysteem.

8.3.2 Doelfunctie
Aan de doelfunctie moet nog veel gesleuteld worden. De doelfunctie die voor dit project is
opgesteld is nog erg eenvoudig. Het ging er bij dit project vooral om of het mogelijk is om een
genetisch algoritme te gebruiken voor een optimalisatie van een afvalwatersysteem . Aan de
doelfunctie moeten de volgende aanpassingen worden gemaakt om die praktijkrealistischer te
maken.
De functies in de doelfunctie zijn kengetallen die voor heel Nederland zijn opgesteld. De
functies zijn gemiddelden . De doelfunctie zal lokatie specifiek moeten worden opgesteld met
de kengetallen uit die regio. Vooral de grondgesteldheid zal van invloed zijn op de uitdrukking
van de kengetallen per regio en bijvoorbeeld de overhead kosten van een gemeente of
bedrijf.
Voor de pompcapaciteitsvergroting en voor de RWZI vergroting zijn in dit project lineaire
functies genomen, terwijl de functies in de praktijk discreet zijn . Tevens is de functie voor
elke pomp en elke RWZI anders. De capaciteit-kosten functie kan het beste in tabelvorm
worden uitgedrukt, waarin voor een bepaalde capaciteit de kosten worden weergegeven en
voor elke pomp en RWZI een andere tabel wordt gemaakt.
Voor alle overlaten gelden in dit project gelden dezelfde overstortkosten, maar in de praktijk
hebben de verschillende overstorten andere effecten op het milieu. In de doelfunctie moet
rekening worden gehouden met de responsfactor van het oppervlaktewater.
Bij de opgestelde doelfunctie is nog geen rekening gehouden met de kwaliteit van het
overstortwater en de kwaliteit van het influent.
De overstortkosten, die in dit project worden gebruikt, zijn geen maatschappelijk gerelateerde
waarden. In de praktijk is ook nog niet nagedacht over de kosten voor een m3 water die over de
overstort gaat. De discussie hierover moet nog worden gevoerd en de kans dat een 100 procent
bevredigend antwoord zal worden gevonden, is heel klein. De waarden van de overstortkosten
zijn voor dit project empirisch genomen omdat de kosten een sturende factor moeten zijn om zo
dicht mogelijk bij de basisinspanning te komen. De kans dat de maatschappelijke kosten voor
een m3 overstortwater anders zijn dan de waarden voor de overstortkosten die in dit project zijn
bepaald, is erg groot. De maatschappelijke kosten verdienen natuurlijk wel de voorkeur om
toegepast te worden, omdat die kosten dan algemeen geldend zijn. Hierbij zal de kostentoerekening van de overstorthoeveelheid anders moeten worden geregeld om toch de oplossingen
de basisinspanning te laten naderen .

•
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9. Conclusies
•

Uit het gedane onderzoek is gebleken dat een genetisch algoritme een goede methode is om
een afvalwatersysteem te optimaliseren. Uit het algoritme komen realistische oplossingen die
direct kunnen worden vertaald naar de praktijksituatie.

•

De
•
•
•
•

•

Het vinden van de optimale oplossing blijkt afhankelijk te zijn van de overstortkosten en van de
mutatiekans. De overstortkosten zullen elke keer voor een nieuw afvalwatersysteem moeten
worden bepaald. De mutatiekans is overdraagbaar, hoewel de mutatiekans dan waarschijnlijk
niet ideaal is en kan dan ook beter voor elk afvalwatersysteem opnieuw worden bepaald. Het
vinden van de ideale overstortkosten en de mutatiekans voor een afvalwatersysteem blijkt niet
moeilijk te zijn.

•

Minder van invloed op het vinden van de ideale oplossing zijn de cross-over methode en de
beginpopulatie. Bij variatie daarvan zijn geen betere oplossingen gevonden, maar treedt variatie
op in de snelheid van het vinden van de optimale oplossing.

•

Ondanks dat de doelfunctie nog veel realistischer gedefinieerd moet worden, zijn de oplossingen
toch al zeer praktijk gericht. De kosten moeten dan ook meer als een indicatie worden gezien
waarbij de optimale oplossing de beste is. Als de gevonden optimale oplossing in de praktijk niet
de optimale blijkt te zijn, kan de geschiedenis van het genetisch algoritme worden bekeken voor
het vinden van een betere oplossing.

•

Om het genetisch algoritme realistischer te maken en ervoor te zorgen dat meer verschillende
systemen kunnen worden toegepast, moet nog meer onderzoek worden gedaan. Uit dit project
blijkt dat het zeer de moeite waard is om deze applicatie verder te ontwikkelen.

•

Grootste struikelblok in deze optimalisatie zijn de kosten per m3 water dat over de overstort gaat.
Deze kosten zijn niet maatschappelijk bepaald. De overstortkosten worden empirisch bepaald en
worden gebruikt als sturingsfactoren om het genetisch algoritme naar de basisinspanning toe te
laten gaan. Deze methode werkt goed omdat de overstortkosten naar nul gaan wanneer de
oplossing de basisinspanning nadert.

•

Door gebrek aan rekencapaciteit is gebruik gemaakt van een maatgevende bui in plaats van een
neerslagreeks. Uit simulaties blijkt dat voor elke bui andere oplossingen worden gevonden en het
toepassen van een neerslagreeks op de gevonden optimale oplossing noodzakelijk is om te
kijken of de gevonden oplossing voldoet. De gebruikte maatgevende bui voldoet goed voor het
optimaliseren en uit simulaties blijkt dat de gevonden optimale oplossing met de maatgevende
bui ook zal voldoen voor een neerslagreeks.

•

Het optimaliseren met een genetisch algoritme moet op dit moment worden gezien als een
ondersteuningsmiddel voor de gebruiker om tot een goede optimalisatieoplossing te komen. De
gevonden optimale oplossing zal altijd door de gebruiker moeten worden geïnterpreteerd en
worden vertaald naar een praktijkoplossing.

•

Om de rekentijd voor het optimaliseren van een afvalwatersysteem laag te houden kan het beste,
eerst drie korte simulaties worden gedaan met verschillende willekeurige beginpopulaties en
daarna een simulatie met een beginpopulatie die is opgesteld uit de gevonden optimale
oplossingen uit de eerste drie simulaties.

meerwaarde van de optimalisatie met een genetisch algoritme ligt op dit moment vooral in:
De eenvoud waarmee naar de optimale oplossing wordt gegaan.
De grote variëteit van oplossingen die wordt bekeken.
De aanpak waarbij het hele afvalwatersysteem wordt bekeken, zonder sub-optimalisatie.
De mogelijkheid om discrete, discontinue functie te optimaliseren.
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10. Aanbevelingen
De toepassing die in dit rapport is weergegeven, is een eerste kennismaking met het
optimaliseren van een afvalwatersysteem met behulp van een genetisch algoritme. Hoewel dit
een onderzoek is waarbij veel gegevens zijn verkregen van een genetisch algoritme en ervaring is
opgedaan voor het toepassen van een genetisch algoritme, zal er nog meer onderzoek nodig zijn
om de applicatie te perfectioneren.
Naar de volgende onderwerpen kan nog onderzoek worden gedaan om de toepassing van het
genetisch algoritme praktijkrealistischer te maken:
De doelfunctie zal realistischer moeten worden opgesteld zodat bij het vinden van de
optimale oplossing al een indruk wordt gegeven van de maatschappelijke kosten.
De applicatie zal verder moeten worden ontwikkeld om ook grotere en andere systemen te
kunnen implementeren en om die te kunnen optimaliseren.
De applicatie moet verder ontwikkeld worden om ook nieuwe voorzieningen te kunnen
toepassen in een afvalwatersysteem.
De overstortkosten zullen moeten worden bepaald aan de hand van hoe overstortingen zich
gedragen op het te lozen oppervlaktewater.
Het genetisch algoritme is in dit onderzoek direct afgeleid uit de literatuur. Daarbij is van
bepaalde methoden uitgegaan die niet zijn onderzocht. Nader onderzoek zal moeten
plaatsvinden om bepalen of daadwerkelijk de goede methoden zijn gebruikt.
De waterkwaliteitsmodule van HydroWorks moet geïmplementeerd worden in het systeem en
daarvoor moet ook een bijpassende doelfunctie worden opgesteld. Op deze manier wordt
namelijk niet alleen naar de hoeveelheden gekeken, maar ook naar de waterkwaliteit.
De overstortkosten zijn in dit onderzoek niet maatschappelijk maar empirisch bepaald. Dit komt
doordat de maatschappij nog niet heeft nagedacht over hoe de overstorthoeveelheid is uit te
drukken is in kosten. Dit leidt tot de volgende aanbeveling:
Een maatschappelijke discussie moet worden gestart om te bepalen wat de kosten zijn van
één m3 overstortwater.

•
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Bijlage I Afkortingen en begrippen
All-in kosten
Basisinspanning

Bos
B.Z.V.

cuwvo

Dwa
Executable
Fortran
GA
Gen
i.e.
Individu
Integer
Knoop
Logica I
Nulwaarde
NWRW
Optimalisatie kosten
Overstortwater
Pad
Parent
Poe
Populatie
Real
Responsfactor
R.W.Z.I.

Rwa
Script
String
TUD/TU Delft
WVO

De bouwkosten plus de kosten die in rekening worden gebracht voor de
prestaties (overstortingen en het extra effluent naar de RWZI).
De basisinspanning is de jaarlijkse hoeveelheid overgestort water dat uit het
referentiestelsel wordt overgestort. De referentiestelsel is een richtlijn
waaraan de riolering van de gemeenten aan moet voldoen, opgesteld door
de CUWVO.
Berging op straat.
Biologisch zuurstofverbruik.
Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewater,
april1992.
Droogweerafvoer.
Een -.exe file of een applicatie bestand.
Programmeertaal.
Genetisch algoritme.
Eén eigenschap van een individu.
Inwoner equivalent.
Een structuur van genen.
Fortran aanduiding voor een heel getal.
Een op zich zelf staand deel van een afvalwatersysteem, vaak een
woonkern of een bundeling van wijken.
Fortran aanduiding van een True/False variabele.
De oorspronkelijke waarde voor mutatie.
Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit
De kosten die in rekening worden gebracht voor de prestaties (hoeveelheid
overstortwater en effluent hoeveelheid).
Water dat over de overstort gaat.
Het traject dat de oplossing afloopt van beginpopulatie tot de eind
oplossing.
Het origineel van de nieuwe generatie.
Pompovercapaciteit m 3/h.
Een verzameling van individuen uit hetzelfde cohort.
Fortran aanduiding voor een reëel getal.
De invloed die de som van emissie op zijn omgeving weergeeft.
Rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Regenwaterafvoer.
Een lijst van commando's die achter elkaar worden uitgevoerd.
Een individu in een generatie.
Technische Universiteit Delft.
Wet op Verenreiniging van Oppervlaktewater.
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Bijlage 11 Voorbeeld genetisch algoritme
Het voorbeeld dat in deze bijlage wordt beschreven, is een voorbeeld hoe het genetisch algoritme
voor dit project is toegepast. In dit voorbeeld is gebruik gemaakt van een populatiegrootte van 4
individuen, die doormiddel van 'single-point cross-over' worden gekruist [zie paragraaf 4.3]. De plaats
van cross-over is random bepaald. Tevens treedt mutatie op. Mutatie is aan gegeven door een grijs
getint vlakje
Over 4 variabelen wordt cross-over en mutatie uitgevoerd namelijk over berging 1 [m2 ], berging 2
[m 2], pomp 2 [m3/s] en pomp 1 [m3/s]. De diameters [mm] worden herleid aan de hand van de
pompcapaciteit. De overstort en effluenthoeveelheid is berekend door HydroWorks. De bouwkosten
zijn berekend met de tweede doelfunctie en de All-in kosten ook. Nadat alles is berekend zijn de
individuen gesorteerd op All-in kosten. De goedkoopste oplossingsmogelijkheden eerst.
Beginpopulatie
Berging 1
Berging 2
pomp 2
pomp 1
diameter pomp 2
diameter pomp 1
overstort m3
effluent m3
bouwkosten
All-in kosten
Generatie 1
berging 1
berging 2
pomp 2
pomp 1
diameter pomp 2
diameter pomp 1
overstort m3
effluent m3
bouwkosten
All-in kosten

•

Generatie 2
berging 1
berging 2
pomp 2
pomp 1
diameter pomp 2
diameter pomp 1
overstort m3
effluent m3
bouwkosten
All-in kosten
mutatie

280
60
0.007
0.065
71
297
3.179
2.071

320
60
0.006
0.065
103
297
3.008
2.297

180
20
0.010
0.065
103
297
3.641
1.736

200
30
0.002
0.065
59
297
3.603
1.697

118.227
175.831

126.549
183.923

23.244
215.292

43.630
220.810

320
60
0.007
0.065
103
297
2.998
2.332

200
20
0.002
0.065
59
297
3.633
1.697

180
20
0.002
0.065
59
297
3.710
1.619

160
20
0.002
0.065
59
297
3.783
1.541

126.828
187.657

32.403
219.606

19.267
227.628

0
228.206

289
69
0.007
0.065
103
297
3.085
2.207

320
82
0.007
0.065
103
297
2.933

160
20
0.004
0.065
71
297
3.758

2.332

200
20
0.002
0.065
59
297
3.633
1.697

118.616
159.731

138.951
209.101

32.403
219.606

2.560
224.516

1.580
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Bijlage 111 Het computerprogramma
Bijlage 11/.A Stappenplan om de toepassing te laten draaien
Aan de hand van een stappenplan wordt uitgelegd hoe een afvalwatersysteem geïmplementeerd
moet worden in het computersysteem . Hierbij wordt vanuit gegaan dat er enige kennis van
HydroWorks aanwezig is.
Het volgende benodigdheden zijn vereist om het programma te kunnen draaien:

Software
Besturingssysteem
Applicaties

Bestanden
Benodigde bestanden

HydroWorks bestanden

Win 95/98/NT
HydroWorks
Ga.exe
Macro Scheduler, MJT Net Itd.

(ww.v.mjtnet.com)

lnvoer.txt (of gelijk soort)
Verkort.scp
HydroWorks.sCQ_
-.dsd (HydroWorks model)
-.prn (Standaarduitvoer van HydroWorks)
Stand#.lud
Stand#.prm
B6115701.red

De eerste stap is dat goed moet worden bedacht welke berging en welke pompcapaciteit moet
worden gevarieerd. Van de berging wordt alleen de oppervlakte gewijzigd. De hoogte is een
standaard gegeven. Er zijn dus twee typen variabelen, die in de simulatie kunnen worden
meegenomen. Hierbij moeten met de volgende dingen rekening worden gehouden:
• Het afvalwatersysteem moet gemodelleerd zijn volgens de bakken-methode.
• Alle overstorten moeten vast zitten aan een knoop (woonkern). Als de berging van een
woonkern niet hoeft te worden gevarieerd maar de overstort moet wel mee worden
geteld , dan moet deze woonkern toch in de lijst van te variëren knopen (woonkernen)
worden opgenomen. Als de berging van woonkern niet moet worden gevarieerd dan kan
de berging doormiddel van de restricties op de oude waarde gehouden worden.
• Aan de RWZI moet altijd een "Fixed Pump" gekoppeld worden. De pomp moet altijd
eindigen met het getal 3 zodat de pomp als zodanig herkend kan worden. De woonkern
van waaruit de pomp naar de RWZI loopt moet altijd mee worden genomen in de lijst
van te variëren knopen .
• Alle knoopnamen moeten uit 8 karakters bestaan anders herkend het ga.exe de naam
niet en de pompnamen moeten uit 10 karakters bestaan.
De tweede stap is het aanmaken van een HydroWorks simulatie. Met het gewenste systeem en
de HydroWorks bestanden moet een multiple Scheduler simulatie gemaakt worden . De Run-off
Routing moet op 'Desbord es' staan . Zet Run-off time op 300 minuten zodat metingen nadat de
bui gevallen is, doorlopen. De aangemaakte simulatie moet de enige simulatie zijn die in de
'Simulation Manager' staat.
De derde stap is het bepalen van de basisinspanning. Na een HydroWorks simulatie met het nog
niet aangepaste afvalwatersysteem kan uit het -.prn bestand gehaald worden hoeveel water
overstort. Dit gebeurt door alle "Total flows" van de overlaten op te tellen en teven kan afgelezen
worden hoeveel water naar de RWZI gaat. Nu moet de jaarlijkse overstort van het systeem
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•

•

•

•

worden bepaald, dit moet per woonkern worden gedaan met behulp van de stippengrafieken van
Kuipers. De jaarlijkse basisinspanning moet ook worden berekend via de stippengrafieken. De
jaarlijkse basisinspanning kan dan worden omgerekend naar de basisinspanning van de
maatgevende bui. Dat is het verschil van overstorthoeveelheid van de maatgevende bui gedeeld
door jaarlijkse overstorthoeveelheid van het systeem maar de jaarlijkse basisinspanning. Zie
hiervoor paragraaf 6.4 en paragraaf 6 .6 voor een voorbeeld.
Tevens moet de omrekenfactor worden bepaald om een maatgevende bui om te rekenen naar
jaarlijkse neerslag. Dit staat ook paragraaf 6 .5 en 6 .6. Dit is het verschil tussen de jaarlijkse
berekende overstort en de overstorthoeveelheid van de maatgevende bui.
De vierde stap is het invullen van de invoer-file. De invoer-file staat uitgelegd in bijlage 111.8. Let
daarbij op dat alle regels 10 karakters lang zijn. Het voorbeeld in bijlage 111.8 is voor 2 knopen en
2 pompen, de invoer-file moet zo worden aangepast dat alle knopen en pompen erin staan.
De vijfde stap is het inladen van de macro's in de Macro Scheduler. Dit gebeurt door een nieuw
macro aan te maken en daarin de meegeleverde macro's te importeren. De macro "verkort"
heeft een 'Hot Key' nodig zodat deze kan worden opgestart tijdens de simulatie. Zorg er altijd
voor dat de Macro Scheduler aan staat.
De vijfde stap is het uitvoeren van het programma ga.exe. Dit programma vraagt eerst wat
gegevens die ingevoerd moeten worden . Daarna wordt gevraagd of alles goed is ingevoerd, als
dat niet zo kan dat opnieuw gebeuren en anders moet de Macro "verkort" worden opgestart
doormiddel van een hotkey en begint de simulatie. Dus niet op '(J)a' drukken.
De gegevens die berekend worden, worden in tekst-files in de directory gezet waar het
programma ga.exe staat. De namen van de tekst-files zijn 'genetic.txt' en 'grafiek.txt'.

Stappenplan
Bepalen variabelen

t

Hydroworks simulatie aanmaken

t

Basisinspanlng berekenen
Omrekenfactor buien berekenen

t

Invoer-file invullen

t

Macro's importeren

t

Simulaties uitvoeren

Figuur III.A.1.
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Bijlage 111.8 De invoer-file
In figuur 111.8.1 staat de invoer-file 'invoer.txt' met 2 knopen en 2 pompen en 10 individuen.
2
2

10
invoergege
Callan-M
160
280
180
240
320
160
200
160
400
360
280
3.75
800
8.36
Callan-N
20
60
20
80
60
20
30
20
40
80
60
3.65
800
1.46
Callan·N.4
0.002
0.004
0.010
0.008
0.006
0.003
0.002
0.010
0.010
0.002
0.004
460
0.900
Callan-M.3
0.065
0.070
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.070
4600
0.965
735.3
819.1
603
951
0.50

2
2
eindefile
Figuur 111.8.1. 'invoer.txt'

Het aantal knopen (woonkernen, berging) dat meedoet aan de optimalisatie
Het aantal pompen dat meedoet aan de optimalisatie
De groote van de populaties.
De naam van de eerste knoop, altijd 8 letters
De nulwaarde van deze knoop
beginpopulatie 1... individu
beginpopulatie 2d• individu
beginpopulatie 3d• individu
beginpopulatie 4d• individu
beginpopulatie 5de individu
beginpopulatie 6de individu
beginpopulatie ~· individu
beginpopulatie ede individu
beginpopulatie 9de individu
beginpopulatie 1ode individu
De diepte van de berging van de eerste knoop
De restrictie van de knoop, hier geen restrictie
Het aantal hectare die afwatert op die knoop
De naam van de tweede knoop, altijd 8 letters
De nulwaarde van deze knoop
beginpopulatie 4"" individu
beginpopulatie 2d• individu
beginpopulatie 3d• individu
beginpopulatie 4de individu
beginpopulatie 5de individu
beginpopulatie 6de individu
beginpopulatie ~· individu
beginpopulatie ad• individu
beginpopulatie 9de individu
beginpopulatie 1ode individu
De diepte van de berging van de tweede knoop
De restrictie van de knoop, hier geen restrictie
Het aantal hectare die afwatert op die knoop
De naam van de eerste pomp, altijd 8 letters plus punt en een cijfer
De nulwaarde van de eerste pomp
beginpopulatie 1••• individu
beginpopulatie 2d• individu
beginpopulatie 3de individu
beginpopulatie 4d• individu
beginpopulatie 5de individu
beginpopulatie 6de individu
beginpopulatie ~· individu
beginpopulatie ad• individu
beginpopulatie 9d• individu
beginpopulatie 1od• individu
De lengte van de leiding die aan de pomp is verbonden
De restrictie van de pomp, hier geen restrictie
De naam van de tweede pomp, altijd 8 letters plus punt en een cijfer
De nulwaarde van de tweede pomp
beginpopulatie 1ste individu
beginpopulatie 2d• individu
beginpopulatie 3de individu
beginpopulatie 4de individu
beginpopulatie 5de individu
beginpopulatie 6de individu
beginpopulatie ~· individu
beginpopulatie ede individu
beginpopulatie 9d• individu
beginpopulatie 1od• individu
De lengte van de leiding die aan de pomp is verbonden
De restrictie van de pomp, hier geen restrictie
3
Het aantal m dat wordt overgestort in de nulsituatie
Het aantal m 3 dat naar de RWZI wordt gepompt in de nulsituatie
De basisinspanning voor de overstort
De basisinspanning voor het effluent
De mutatiekans
Welke doelfunctie wordt gebruikt
Welke manier van cross-over wordt gebruikt.
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Bijlage III.C Beschrijving programma structuur
Algemeen
Het genetisch algoritme is geprogrammeerd in Visual Fortran. De neerslagsimulaties worden
uitgevoerd in HydroWorks. De interface tussen beide programma's is Macro Scheduler van MTJ Net
Ltd.
Het programma is opgebouwd uit een hoofdprogramma en subroutines. Het hoofdprogramma stuurt
de subroutines aan. In het hoofdprogramma worden geen bewerkingen gedaan.
Deze structuur is gekozen omdat zo verschillende subroutines makkelijk kunnen worden verwijderd of
worden bijgevoegd. Bovendien is het een heldere structuur voor mensen die inzicht moeten krijgen in
het programma. Tevens is gewerkt met lange variabelen-namen, die een referentie hebben met het
doel van de variabele, bijvoorbeeld het aantal knopen in de simulatie heet aantal_knopen.
Structuurdiagram
Het structuurdiagram is weergegeven in figuur III.C.1. Hierin vallen de subroutines te herkennen aan
de verschillende stappen die worden gemaakt in het schema. In dit schema zijn variabelen en
eigenschappen opgenomen die in een later stadium moeten worden ingevoegd. Dit geeft aan dat
andere eigenschappen makkelijk in te voegen zijn in het programma. Met een later stadium wordt
bedoeld : 'Tijdens een ander afstudeerproject'.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

beginpopulatie
berging
pompen
rotorpompen+compounds(later)
alleenstaande compounds(later)
overstorthoeveelheden
effluenthoeveelheid
bouwkosten
All-m
. kosten

tabel diameter
persleidingen

1 ..............
2 ...... ....... .

3 ··············

~,.

checken restricties en
afrondingen

l

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6
gegevens 0-optie

.....

.

+

•

...J

...

tabel met de kosten voor
vergroting van de
capaciteit van de
RWZI.(later)

~

berekening doelfunctie

1

7,8

1

rangorden parents in matrix

.

basisinspanning
tabel met kosten per
capaciteit van de pomp
uitgedrukt staat in
mechanisch-electrische
deel en in de
bouwkundig deel. (later)

.. I 5,6 I

berekening in Hydroworks

vergelijken of de nieuwe
generatie fitter is dan de
parents.
Nee
Ja

.

parents selecteren,
cross-over en plaatsen in
nieuwe matrix

•

r+

stoppen simulatie,
print gegevens

nx

mutatie
tabel met de kosten van
één m3 water dat over de
overstort gaat,
gespecificeerd per
overstort. (later)

tabel met kosten per
strekkende meter
persleiding voor een
bepaalde diameter.
(later)

,,

(

1 .... ... ... . ...
2 .. ...... .. . ...
3 ......... .... .

............ ....
. .. ..............

Figuur III.C.1. Structuurdiagram van het Fortran programma.

I

"

.._

tabel diameter
persleidingen
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Matrices
De data wordt in het programma in twee belangrijke matrices opgeslagen.
matrix 'Parent'
In de matrix 'Parent' worden de nulwaarden opgeslagen. De waarden zijn van het stelsel voor het
begin van de optimalisatie. De matrix bestaat uit n aantal knopen (woonkernen) waaNan de berging
gevarieerd wordt in de optimalisatie, maantal pompen waaNan de pompcapaciteit gevarieerd
worden tijdens de optimalisatie, m aantal lengten die behoren bij de verschillende pompen, de
overstorthoeveelheid van de nulsituatie en de effluenthoeveelheid van de nulsituatie en de
basisinspanning voor de overstorthoeveelheid en voor de effluenthoeveelheid [Zie figuur III.C.2]. Dit
zijn allemaal gegevens die moeten worden ingevoerd voor de optimalisatie. De één na laatste
gegevens in de matrix zijn de diameters van de leidingen. Deze staan ook m maal in de matrix en
deze worden berekend met behulp van het Fortran computerprogramma. Als laatste staan de
hoogten van de berging in de knopen (woonkernen), deze staan er ook n maal in, en de restrictie
waarden, die staan er n+m keer in. De hoogten van de berging en de restrictie waarden staan als
laatste om programmeertechnische redenen.
Als alle waarden eenmaal ingevuld in de matrix 'Parent', dienen de waarden als oproepwaarden die
gebruikt worden in berekeningen van de kosten. Deze waarden worden niet gewijzigd in de loop van
het programma.

Knopen (m3)
Pompen (m3/s)
Lengte leiding (m)
Overstort (m3 )
Influent RWZI (m3)
Basisinpanning
Overstort (m3)
Bassinspanning
Influent (m3)
Diameter leiding (mm)
Hoogte berging (m)
Restrictie (m2 + m 3/s)

nx
mx
mx

mx
nx
n+mx

Figuur III.C.2. Matrix 'Parent'

matrix 'Populaties'
In de matrix 'Populaties' worden gegevens geplaatst waarmee wordt gewerkt tijdens het runnen
(uitvoeren) van het optimalisatie programma. De matrix is een vierkantsmatrix. Met horizontaal de
individuen en verticaal de variabelen van de individuen. De variabelen bestaan uit n aantal knopen,
m aantal pompen, m aantal diameters van de persleidingen, de overstorthoeveelheid per individu, de
effluenthoeveelheid per individu, de bouwkosten en de All-in kosten. De All-in kosten zijn de
bouwkosten plus de kosten die in rekening worden gebracht voor de prestaties (overstortingen en het
extra effluent naar de RWZI). Tijdens de optimalisatie wordt alleen gevarieerd met de berging in de
knopen en met de capaciteit van pompen. De rest van de waarden worden per individu door het
Fortran computerprogramma berekend. Alleen de waarden voor overstorthoeveelheden en
effluenthoeveelheden wordt berekend door het hydrodynamisch programma HydroWorks.
Horizontaal bestaat de matrix uit een aantal individuen, het aantal wordt in het programma
populatie_grootte genoemd. Het geheel van individuen wordt een generatie of populatie genoemd.
Het zijn als het waren familie van elkaar. De matrix dient ook als basis voor cross-over. Tijdens crossover wordt de generatie in een tijdelijk matrix geplaatst en worden nieuwe individuen weer in de
matrix 'Populaties' geplaatst.
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Individu 1

Individu 2

(m2)
Pompen (m3/h)
diameter leiding (mm)
Overstort (m3)
lnfluent RWZI (m3)
Bouwkosten (fl.)
All-in kosten(fl.)

Knopen (m2 )
Pompen (m3/h)
diameter leiding (mm)
Overstort (m3)
lnfluent RWZI (m3)
Bouwkosten (fl.)
All-in kosten(fl.)

n...t•vv<>u

Individu 3

nx
mx
mx

Figuur III.C.3. Matrix 'Populatie'

Beschrijving programma
Het programma wordt aan de hand van het hoofdprogramma kort uitgelegd. De code van het hele
programma staat in bijlage III.E. Per subroutine wordt verteld wat de subroutine doet en wat de
subroutine inhoudt. Tevens bevindt zich een lus in het hoofdprogramma die door gaat tot een
bepaalde stop criteria zijn behaald, die gedefinieerd staan in de subroutine stoppen.
In figuur III.C.4 staan de doelfunctie en cross_over subroutines één keer genoemd, in werkelijkheid
zijn er 2 doelfuncties en 3 cross-over methoden.

Program ga
Call invoer
Call initeer
do while (optimum==.false.)
Call afronding
Call herbouw
Call doelfunctie
Call sorteren
Call stoppen
Call cross_over
Call mutatie
end do
end programma ga
Figuur III.C.4. Hoofdprogramma van het Fortran programma

Subroutine invoer: In deze subroutine wordt de invoergegevens ingevoerd. Als eerste wordt gevraagd
hoeveel knopen en hoeveel pompen mee doen met de optimalisatie. Daarna wordt gevraagd hoeveel
individuen (strings) in een generatie zitten.
Vervolgens moet per knoop (woonkern) de naam, berging in nulsituatie, de hoogte van de
bergbezinkbassin , de berging van de knoop per individu en de restricties worden ingevuld . Dit moet
tevens voor de pompen. Bij de pompen moeten de pompcapaciteit voor de nulwaarde en voor de
individuen worden ingevuld, de lengten van de leidingen die bij de pompen horen en de restricties
van de pompen moeten worden ingevoerd. Daarna moet de overstorthoeveelheid en de
effluenthoeveelheid van de nulsituatie en de overstorthoeveelheid en de effluenthoeveelheid van de
basisinspanning worden ingevoerd. Alle voorgegane invoer zijn de gegevens die betrekking hebben op
de casestudie. Daarna moeten nog gegevens worden ingevoerd die betrekking hebben op het
genetisch algoritme, namelijk de mutatiekans, welke doelfunctie en welke cross-over methode
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gebruikt wordt. De keuze is uit 2 verschillende doelfuncties en 3 verschillende cross-over methoden.
Alle voorgaande gegevens staan in een tekstfile (invoer.txt) [Bijlage III.B] opgeslagen en vanuit de file
worden de gegevens in het Fortran programma gelezen. Voor verandering in de beginpopulatie moet
dan ook in deze tekstfile geëdit worden. Als laatste wordt gevraagd of alles goed is ingelezen zo niet
dan moet alles weer opnieuw worden ingevoerd. Dan kan de simulatie beginnen.
Subroutine initieer: In deze subroutine worden bewerkingen gedaan, die maar één keer uitgevoerd
hoeven te worden. De bewerking zijn, het tellen van het aantal regels in de -.dsd file, het berekenen
van de bijpassende diameter van de persleiding in de matrix 'Parent' en ook wordt een matrix
berekend waarin alle kansen staan die worden gebruikt voor de cross-over subroutine. In deze matrix
heeft de fitste de grootste kans om geselecteerd te worden en daarna de tweede meest fitte, enz.
Subroutine afronding: In deze subroutine wordt gekeken of in de matrix 'populaties' waarden staan
die kleiner zijn dan de nulwaarden. Als waarden voorkomen die kleiner zijn, dan worden de waarden
automatisch omgezet in de nulwaarden. Als waarden groter zijn dan de restrictie-waarde dan wordt
de waarde uit de matrix 'populaties' terug gezet op de restrictie waarde.
Tevens worden de pompen(pompcapaciteit) gelezen en wordt de daarbij behorende diameter voor de
leiding opgezocht in een tabel. Dit gebeurt voor de matrix 'Populaties' aangezien dat voor matrix
"Parent" al is gebeurd. Deze subroutine bevindt zich nu in een lus waardoor van elke nieuwe
generatie de pompen de behorende diameter wordt opgezocht. De pompen worden niet afgerond
aan de hand van een tabel, omdat de pompcapaciteit alle waarden kan aannemen.
Subroutine herbouw: In de subroutine herbouw wordt de -.dsd file opnieuw opgebouwd met daarin
de gegevens die behoren bij het individu waarvan een neerslagsimulatie moet worden gedraaid. Per
individu wordt de -.dsd file opnieuw opgebouwd. Daarna wordt de overstorthoeveelheid en de
effluenthoeveelheid berekend in HydroWorks. De overstorthoeveelheid en de effluenthoeveelheid
komen in de -.prn file te staan en de waarden worden uit de prn-file gehaald. Deze waarden komen
dan in de matrix 'Populaties' te staan.
Subroutine doelfunctie: Er zijn meerdere doelfunctie waaruit gekozen kan worden in de subroutine
invoer. Deze doelfunctie zijn onderzocht op hun bruikbaarheid in het genetisch algoritme proces. De
doelfunctie werken beide naar hetzelfde principe.
Vanuit de matrix 'Populaties' en 'Parent' worden gegevens gehaald zoals berging, pompen , diameter,
lengte leiding, hoogte bbb enz. Vanuit deze parameters worden de bouwkosten per individu
berekend. Bij deze bouwkosten hoort tevens de capaciteit vergroting van de RWZI. Deze wordt
berekend aan de hand van de capaciteiten van de pompen die direct op de RWZI zijn aangesloten.
Daarna worden de All-in kosten berekend aan de hand van de gegevens van overstorthoeveelheden ,
influenthoeveelheden en extra operationele kosten van de RWZI, zoals beschreven in de deelfuncties.
Deze kosten worden bij de bouwkosten opgeteld en samen zijn dat de All-in kosten De bouwkosten
en All-in kosten worden in de matrix 'Populaties' weergegeven per individu.
Subroutine sorteren: In deze subroutine worden de individuen gesorteerd op fitheid. De fitheidwaarde
is de All-in kosten van een individu. Er wordt gesorteerd op de beste fitheid, die komt op de eerste
plaats in de matrix. De fitste is het goedkoopste individu van een generatie. Er wordt geminimaliseerd
op de All-in kosten.
Subroutine stoppen: In deze subroutine wordt bepaald of een generatie aan bepaalde criteria voldoet
om te kunnen stoppen met het programma. Als aan deze criteria is voldaan dan is het optimum
behaald en wordt de variabele 'optimum', die is genoemd in het hoofdprogramma, true en wordt de
herhalingslus verbroken. Er worden dan geen simulaties meer gedaan. Voor de simulaties die
beschreven zijn in bijlage V is deze subroutine uitgeschakeld geweest. Er is gebruik gemaakt van een
n x herhalingslus. De subroutine is uitgeschakeld omdat nog geen goede stopvoorwaarden gevonden
zijn [bijlage V, module stoppen].
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Subroutine cross-over: In deze subroutine wordt cross-over gepleegd met de matrix 'Populaties'. Drie
verschillende cross-over methoden zijn opgesteld waaruit gekozen kan worden. Het selecteren van de
individuen wordt aan de hand een random getal gedaan die vergeleken wordt met de kansverdeling
die in de 'kans' matrix staat. De matrix is berekend in de subroutine invoer. Het meest fitte individu
heeft de meeste kans om geselecteerd te worden en daarna de tweede meest fitte, enzovoort. De 3
cross-over methoden bestaan uit het gemiddelde nemen van twee geselecteerde individuen (per
individu of per gen) of uit single-point cross-over en daaruit ontstaan een nieuwe individu (genetisch
termologie: nakomeling). Het aanmaken van individuen wordt zo vaak gedaan als in subroutine invoer
is ingegeven, 'populatie_grootte'. De nakomelingen worden dan weer in matrix 'Populaties' geplaatst
en zijn dan de nieuwe generatie.
Subroutine mutatie: In deze subroutine wordt de nieuw generatie onderworpen aan mutaties. In
subroutine invoer is aangegeven, hoe groot de kans op mutatie is. Per gen wordt een random getal
genomen en als die kleiner is dan ingevoerde mutatiekans dan vindt mutatie plaats. Daarna wordt via
een ander random getal bepaald met welke factor de mutatie zal plaats vinden. De mutatie kan
zowel negatieve mutatie zijn als positieve.
Na de mutatie is de nieuwe generatie klaar om weer van voor af aan te beginnen in de lus, bij de
subroutine afronding.
Beschrijving script:
Het script 'Verkort': Dit script geeft een j(a) als de gegevens correct uit de invoer-file zijn ingelezen.
Het script stuurt daarna elke neerslagsimulatie aan doormiddel van het opstarten van het script
'HydroWorks'.

Het script 'HydroWorks': In dit script wordt de HydroWorks simulator opgestart en wordt een re-run
gemaakt van een bestaande simulatie. De HydroWorks simulator wordt na het uitvoeren van de rerun weer afgesloten en de gegevens worden ingevuld in het fortran simulatieprogramma. Dit script
wordt voor elk individu opgestart. En voor elk individu wordt een HydroWorks simulatie gedraaid.
Bijschrijving Uitvoer-files:
Het bestand 'Genetic.txt': In dit bestand staat de matrix 'populaties' per generatie weergegeven. Ook
wordt aangegeven de hoeveelste generatie het is, welke doelfunctie is gebruikt, wat de mutatiekans
is en welke cross-over methode is toegepast.

Het bestand 'Grafiek.txt': In dit bestand worden de All-in kosten, bouwkosten en
overstorthoeveelheden alle eerste individuen van de generatie weergegeven en, de All-in kosten en
overstorthoeveelheden van het tweede individu van een de generatie.

•
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Bijlage 11/.D Betekenis variabelen in het Fortran programma
Optimum(logical) = geeft aan of het globale optimum gevonden is. Staat standaard op false. Als het
optimum nog niet is gevonden dan blijft die ook false en blijft het programma zoeken naar
het globale optimum.
Parent(matrix) = in deze matrix staat de nulsituatie weergegeven. Eerst de variabelen voor de berging
en de pompen. Daarna staan de lengte van de persleidingen, de nulwaarden voor de
overstort hoeveelheid en de hoeveelheid dat naar de RWZI gaat. Dan volgen door de
waarden voor de basisinspanning, overstorthoeveelheid en het effluent RWZI. Als laatste
staan de diameters van de persleidingen, de diepte van de berging en de restricties.
Aantal_knopen(integer) = een variabele, die de hoeveelheid knopen (woonkernen) weergeeft die
meedoen met de optimalisatie.
Aantal_pompen(integer) = een variabele, die de hoeveelheid pompen weergeeft die meedoen met
de optimalisatie.
Totaal_invoer(integer) = een variabele, die de invoer weergeeft die bestaat uit ingevoerde variabelen
en berekende variabelen m.b.v. het programma. De grootte van deze variabele is afhankelijk
van het aantal knopen en pompen en het aantal leidingen die aan de pompen zitten.
Totaal_variabe/en(integer) = een variabele, die het aantal te variëren variabelen weergeeft in de
matrices. Bestaat uit het aantal_knopen en het aantal_pompen.
Populatie_grootte(integer) = een variabele, die de grootte van de populatie aangeeft.
Popu/aties(matrix) = in deze matrix worden de populaties opgeslagen voor bewerking in het
programma.
Kansmatrix(matrix) = in deze matrix wordt de kansverdeling weggeschreven
Seed(matrix) = in deze matrix worden de variabelen voor een random getal opgeslagen.
Count(integer) = een variabele die een random getal genereert, die is afgeleid van de systeemklok
Kans_mutatie(real) = een invoer variabele, die aangeeft hoe groot de kans op mutatie is.
Generatie(integer) = een teller die het aantal generaties weergeeft, die gesimuleerd zijn.
Keer(integer) = een teller van het aantal populaties.
Unk(40)*10(character) = een karakter matrix waar de namen van de knopen en de berging wordt
opgeslagen.
Primair_link(40)*(character) = een karakter matrix waar de namen van de knopen en de pompen
nog niet rechts gealingneerd zijn.
Pomppers(matrix) = in deze matrix worden pompen tegen diameters uitgezet. Dit is voor de bepaling
van de passende diameter bij een bepaalde pomp.
Aanta/_rege/s(integer) = een variabele, die aangeeft hoeveel regels in een bepaalde -.dsd zitten.
Rege/*202(character) = een variabele, die de regels weergeeft uit een -.dsd file.
Bes/issing_doe/functie(integer) = een variabele die weergeeft welke doelfunctie wordt gebruikt.
Cross_methode(integer) = een variabele, die aangeeft welke cross-over methode wordt gebruikt.
Totaa/_hectare(integer) = een variabele, die de cumulatieve oppeNiakte weergeeft van de knopen in
hectares.
Prnbestand*20000(character) = een variabele, die de totale inhoud weergeeft van de
desbetreffende -.prn file.
String*8(character) = een variabele, die voor elke positie plus de volgende 7 karakters de karakters
weergeeft in een -.prn file.
Vervo/g*2(character) = een variabele, die kijk of de volgende karakters van een knoop in de -.prn file
'ov' zijn, overstort.
RWZ/*4(character) = een variabele, die kijk of de volgende karakters van een knoop in de -.prn file
'RWZI' zijn, de waterzuivering.
Uitkomst(real) = een variabele, die de uitkomst van een overstort of RWZI weergeeft uit de -.prn file.
Overstort(Matrix) = in deze matrix worden alle overstortwaarden per knoop opgeslagen voor elk
individu per generatie.
Pmnaam*100(character) = een variabele, die de naam van het -.prn file weergeeft.
Osdnaam* 100(character) = een variabele, die de naam van het -.dsd file weergeeft.
Kosten_boven(real) =een variabele, die de kosten boven de basisinspanning weergeeft.
Kosten_beneden(real) = een variabele, die de kosten beneden de basisinspanning weergeeft.
Omreken_factor(real) = een variabele, die de omrekenfactor van maatgevende bui naar jaarlijkse
neerslag weergeeft.
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Open(l, file= 'genetic.txt',status='replace')
worden opgeslagen.

= een tekst file, die wordt geopend waar alle gegevens in

Subroutine invoer
Beslissing = 'n'(Character) = beslissing geeft aan of de begin populatie en de ouders matrix goed is
ingevoerd. Staat standaard op 'N'ee als de matrices goed zijn gevoerd wordt de beslissing
'J'a.
String_teller(integer) = een teller voor het aantal individuen.
Knopen(integer) = een teller voor het aantal knopen.
Pompen(integer) = een teller voor het aantal pompen.
Une(integer) = een teller, die de regels van het invoerbestand telt.
Text*10(character) = een variabele, die de ingelezen tekst weergeeft.
Naam*100(character) = een variabele, die de naam van de invoer bestand weergeeft.
Subroutine initeer
Faculteit(real) = een variabele, die de faculteit van de populatie_grootte weergeeft.
Oe/er(real) = een variabele, die 100/faculteit weergeeft.
Einde(logical) = een variabele, die het einde van de regels van een file aangeeft. Wordt gebruikt voor
het teller van het aantal regels in een -.dsd file. Standaard op false.
Open(3,fife=dsdnaam, status='old', rec/=202) = een -.dsd file wordt geopend om het aantal regels
te tellen.
Subroutine afronding
Pompen(integer) = een teller voor het aantal pompen.
Subroutine herbouw
Berging_teller(integer) = een teller voor het aantal knopen.
Regel_teller(integer) = een teller voor het aantal regels uit een -.dsd file.
Berging_teller2(integer) = een tweede teller voor het aantal knopen.
Pompen_teller(integer) = een teller voor het aantal pompen.
Pompen_teller2(integer) = een tweede teller voor het aantal pompen.
Open(2,file=dsdnaam, status='old', rec/=202) = een -.dsd file wordt geopend om de file te
herconstrueren.
Open(4,fife=prnnaam, status='old',rec/=1798) = een -.prn file wordt geopend om overstort
gegevens eruit te halen en effluent gegevens.
Subroutine doelfunctie1
String_te//er(integer) = een teller voor het aantal individuen.
Knopen(integer) = een teller voor het aantal knopen.
Pompen(integer) = een teller voor het aantal pompen.
Kosten(real) = een variabele, die de kosten weergeeft per kostenpost.
Totaal_kosten(real) = een variabele, die de cumulatieve kosten weergeeft per individu.
Berging_verschil(real) = een variabele, die het verschil weergeeft in berging van een individu ten
opzichte van de nulsituatie.
Capaciteit_string(real) = een variabele, die de totale pompcapaciteit weergeeft die op de RWZI is
aangesloten per individu.
Capaciteit_nul(real) = een variabele die de totale pompcapaciteit weergeeft die op de RWZI is
aangesloten in de nulsituatie.
Overstort_verschil(real) = een variabele, die het verschil in overstort aangeeft per individu ten
opzichte van de basisinspanning.
Effluent_verschil(real) = een variabele, die het verschil in effluent aangeeft per individu ten opzichte
van de nulsituatie.
Subroutine doelfunctie2
String_te//er(integer) = een teller voor het aantal individuen.
Knopen(integer) = een teller voor het aantal knopen .
Pompen (integer) = een teller voor het aantal pompen.
Kosten(real) = een variabele, die de kosten weergeeft per kostenpost.
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Totaal_kosten(real) = een variabele, die de cumulatieve kosten weergeeft per individu.
Berging_verschil(real) = een variabele die het verschil weergeeft in berging van een individu ten
opzichte van de nulsituatie.
Gapaciteit_string(real) = een variabele die de totale pompcapaciteit weergeeft die op de RWZI is
aangesloten per individu.
Gapaciteit_nul(real) = een variabele die de totale pompcapaciteit weergeeft die op de RWZI is
aangesloten in de nulsituatie.
Overstort_verschil(real) = een variabele, die het verschil in overstort aangeeft per individu ten
opzichte van de basisinspanning.
Effluent_verschil(real) = een variabele, die het verschil in effluent aangeeft per individu ten opzichte
van de nulsituatie.

Subroutine sorteren
Num(lnteger)= een variabele, die de populatie grootte weergeeft.
Temp(matrix)= een tijdelijk matrix, die wordt gebruikt om individuen te verplaatsen in de
oorspronkelijke matrix.
Sorted(logical) = een variabele, die weergeeft of de matrix gesorteerd is. Standaard staat die
variabele op true.
J(integer) = een teller voor het aantal individuen min het de teller K.
K(integer) = een teller die aangeeft hoe vaak gesorteerd is.
Gen_tel/er(integer) = een teller voor het aantal genen in een individu.
Subroutine stoppen
Teller(integer) = een teller, die aangeeft hoeveel individuen aan de stop voorwaarden voldoen .
Subroutine cross_overl
Nas/ag_tel/er(integer) = een teller voor de populatie grootte.
Gen_tel/er(integer) = een teller voor het aantal genen.
Randoml(real) = het eerste random getal.
Random2(real) = het tweede random getal.
Gen_gemiddelde(real) = een variabele, die het gemiddelde van twee geselecteerde genen weergeeft.
Templ(matrix) = een eerste tijdelijke matrix waarin een geselecteerde individu wordt opgeslagen
voor cross-over.
Temp2(matrix) = een tweede tijdelijke matrix waarin een geselecteerde individu wordt opgeslagen
voor cross-over.
Cross_populaties(matrix) = een tijdelijke matrix, die een kopie is van de matrix 'populaties'. Deze
matrix wordt gebruikt voor cross-over.
Gal/ system _clock(count)
Seed = Count
Gal/ random_seed(put = Seed) = een standaard uitdrukking om een random getal te produceren .

Subroutine cross over2
Naslag_teller(integer) = een teller voor de populatie grootte.
Gen_tel/er(integer) = een teller voor het aantal genen.
Randoml(real) = het eerste random getal.
Random2(real) = het tweede random getal.
Gen_gemiddelde(real) = een variabele, die het gemiddelde van twee geselecteerde genen weergeeft.
Temperaryl(real) = een eerste tijdelijke variabele waarin de geselecteerde gen wordt opgeslagen
voor cross-over.
Temperary2(real) = een tweede tijdelijke variabele waarin de geselecteerde gen wordt opgeslagen
voor cross-over.
Cross_popu/atïes(matrix) = een tijdelijke matrix, die een kopie is van de matrix 'populaties'. Deze
matrix wordt gebruikt voor cross-over.
Gal/ system_clock(count)
Seed = Count
Cal/ random_seed(put = Seed) = een standaard uitdrukking om een random getal te produceren.
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Subroutine cross over3
Nas/ag_tel/er(integer) = een teller voor de populatie grootte.
Gen_tel/er(integer) = een teller voor het aantal genen.
Random1(real)
het eerste random getal.
Random2(real) = het tweede random getal.
Random3(real) = het derde random getal.
Gen _gemiddelde(real)
een variabele, die het gemiddelde van twee geselecteerde genen weergeeft.
Snede(integer)
een variabele, die aangeeft de plaats waar cross-over wordt gedaan in het individu.
Temp1(matrix) = een eerste tijdelijke matrix waarin een geselecteerde individu wordt opgeslagen
voor cross-over.
Temp2(matrix) = een tweede tijdelijke matrix waarin een geselecteerde individu wordt opgeslagen
voor cross-over.
Cross_popu/aties(matrix) = een tijdelijke matrix, die een kopie is van de matrix 'populaties'. Deze
matrix wordt gebruikt voor cross-over.

=

=

=

Cal/ system _clock(count)
Seed = Count
Cal/ random_seed(put = Seed) = een standaard uitdrukking om een random getal te produceren .

Subroutine mutatie
Factor(real) = een variabele, die een random factor weergeeft.
Mutatie_waarschijn(real) = een variabele, die vergeleken wordt met de kans van mutatie. Deze
variabele bepaald of muteert wordt of niet.
Factor2(real) = een variabele, die uiteindelijke vermenigvuldigingsfactor weergeeft, tussen -1 en 1.
Gen_te//er(integer)
een teller voor het aantal genen.
String_teller(integer) = een teller voor het aantal individuen.

=

Optimalisatie van een afvalwatersysteem m.b.v. een genetisch algoritme

Bijlage 1//.E Fortran programma code
program GA

!---------------------------------------------------------------------Dit programma is geprogrammeerd door Niels Willemsen
In het kader van het afstudeerproject
"Optimaliseren van afvalwatersysteem met genetische algoritmen"
Datum 19-05-2000

Delft

!---------------------------------------------------------------------logical :: optirnurn=.false.
real, dirnension( : , : ), allocatable :: Parent
integer aantal_knopen, aantal_pornpen,totaal_invoer, totaal_variabelen
integer populatie_grootte
real, dirnension(:,:), allocatable ::populaties
real, dirnension(:), allocatable :: kansmatrix
Integer, dirnension(1) :: Seed
Integer count
real kans_rnutatie
integer generatie
character link(40)*10
character primair_link(40)*10
real, dirnension(2,41) :: pomppers
integer aantal_regels
character regel *202
integer beslissing_doelfunctie
integer cross_rnethode
integer tot aal_hectare
character prnbestand*20000, string*8,vervolg*2,rwzi*4
real uitkomst
real, dimension(:, :), allocatable :: overstort
character prnnaaro*lOO
character dsdnaaro*100
real kosten_boven, kosten_beneden, ornreken_factor
Hoofdprogramma, onderverdeeld in subroutines
open(1, file='genetic.txt•,status ='replace')
Call invoer
Call ini teer
! do while (optirnum==.false.)
do keer=1,4000
Call afronding
Call herbouw
1 ) then
If (beslissing_doelfunctie
Call doelfunctie1
el se
Call doelfunctie2
end if
Call sorteren
Call stoppen
Select case(cross_methode)
case (1)
Call cross_over1
Case (2)
Call cross_over2
Case (3)
Call cross_over3
End select
Call mutatie
end do
contains
Subroutine invoer
Subroutine invoer. De invoer gebeurt door middel van een tekst-file .
Met een maximale regel lengte van 10 characters
Character
..
beslissing
integer string_ teller
integer knopen, pornpen,line
character text*10

'n'
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character naam*lOO
print*, 'Geef de naam en het pad van invoer-file weer•
read*, naam
print*, 'Geef de naam en het pad van -.dsd file weer•
read*, dsdnaam
print*, 'Geef de naam en het pad van -.prn file weer•
read*, prnnaam
print*, 'Wat zi)n de kosten boven de basisinspanning•
read*, kos ten_boven
print*, 'Wat zijn de kosten beneden de basisinspanning•
read*, kosten_beneden
print*, 'Wat is de factor om de bui om te rekenen naar jaarneerslag•
read*, omreken_factor
open(6, file=naam, action='read',status='old',recl=ll )
Do while ((beslissing== 'N') .or. (beslissing == 'n'))
read(6,l,rec=l)text
1
format(AlO)
read(text(l:lO),' (IlO) ')aantal_knopen
read(6,l,rec=2)text
read(text(l : lO),' (IlO) ')aantal_pompen
read(6,l,rec=3)text
read(text(l:lO),' (IlO) ')populatie_grootte
totaal_variabelen = aantal_knopen + aantal_pompen
!knopen+pompen
totaal_ invoer = aantal _knopen + aantal_pompen + aantal_pompen
!knopen+pompen+diameter
totaal_hectare =
totaal_invoer+aantal_ knopen+aantal_pompen+4+totaal_variabelen
allocate(parent(l, (totaal_invoer+aantal_knopen+aantal_pompen+4+totaal _variabelen+a
antal_knopen)) )
allocate(populaties(populatie_grootte, (totaal_invoer+4)))
allocate(overstort(populatie_grootte, (aantal_knopen+l)))
parent = 0
populaties = 0
generatie = 1
line =S
Do knopen = l,aantal_knopen
read(6,l,rec=line)text
read(text(l:lO),' (AlO) ')primair_link(knopen)
line=line+l
link(knopen) = adjustr(primair_link(knopen))
read(6,l,rec=line)text
read(text(l:lO), • (flO.O) ')parent(l,knopen)
line=line+l
Do string_teller = 1, populatie_grootte
read(6,l,rec=line)text
read(text(l:l O),' (fl0.0)')populat1es(string_teller,knopen)
line=line+l
end do
read(6,l,rec=line)text
read ( text(l:l O),' (f7 .3)')parent(l,totaal_invoer+aantal_pompen+4+knopen )
line=line+l
read(6.1,rec=line)text
read(text(l:lO), • (f10.0 )')parent (l,totaal_invoer+aantal _knopen+aant al_pompen+4+kno
pen)
line=line+l
read(6,l,rec=line)text
read(text(l:lO),
'(f10.0)')parent(l,totaal_invoer+aantal_knopen+aantal_pompen+4+totaal_variabelen+knopen)
l1ne=line+l
end do
Do pompen= (aantal_knopen+l),totaal_variabelen
read(6,1,rec=line)text
read(tex t(l:lO ),' (AlO) ')primair_link(pompen)
line=line+l
link(pompen) = adjustr(pr1mair_link (pompen ))
read(6,l,rec=line)text
read(text(l:lO ), • (f7 . 3) ')parent (l ,pompen )
line=line+l
Do string_teller = 1, populatie_grootte
read(6,l,rec=line)text
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read(text(l:lO),' (f7.3)')populaties(string_teller,pompen)
line=line+l
end do
read(6,l,rec=line)text
read(text(l:lO),' (flO.O)')parent(l, (pornpen+aantal_pompen))
line=line+l
read(6.l,rec=line)text
read(text(l:lO),' (f7.3) ')parent(l,totaal_invoer+aantal_knopen+aantal_pompen+4+pomp
en)
line=line+l
end do
print•
read(6,l,rec=line)text
read(text(l:lO),' (flO.O) ')parent(l, (totaal_invoer+l))
line=line+l
read(6,l,rec=line)text
read(text(l:lO),' (flO.O) ')parent(l, (totaal_invoer+2))
line=line+l
read(6,1,rec=line)text
read(text(l:lO),' (f10.0)')parent(l, (totaal_invoer+3))
line=line+l
read(6,l,rec=line)text
read(text(l:lO),' (f10.0)')parent(l, (totaal_invoer+4))
line=line+l
print*
read(6,1,rec=line)text
read(text(l:lO),' (f7.3)')kans_mutatie
line=line+l
read(6,l,rec=line)text
read(text(l:lO),' (Il) ')beslissing_doelfunctie
line=line+l
read(6,l,rec=line)text
read(text(l:lO),' (Il) ')cross_methode
5

10
15

print*
print 5, parent
format (f8.3)
print*
print 10, populaties(:,:)
format (10(f7.3))
print*
print 15, link(l : totaal_variabelen)
format (AlO)
print*
print*, 'Is deze matrix goed(J of N)'
read*, beslissing
'n')) then
If ((beslissing== 'N') .or. (beslissing
Deallocate(parent)
Deallocate(populaties)
link(l:40)=' '
print*
print*, '################################################'
print*, 'Voer een nieuwe beginpopulatie in:'
print*
el se
print•
print•, 'De nul-populatie is geiniteerd'
print *
End if
End do
close(6)
End subroutine invoer
Subroutine initeer
In subroutine initeer worden alle bewerkingen gedaan die eenmalig moeten gebeuren
real faculteit
real deler
logical einde

facu l tei t = 0
initeren
do s t r i ng_t elle r = l ,populat ie_grootte
facu l te i t = faculteit + string_tel ler
end do

! kansmatri

x
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deler = lOOifaculteit
allocate(kansrnatrix(populatie_grootte+l))
kansmatrix = 0
do string_teller = 1, (populatie_grootte)
kansrnatr1x(string_teller+l) = (deler * (populatie_grootte-string_teller+l)
I 100) + kansmatrix{string_teller)
end do
!diameter bepalen van de leidingen voor de nul-optie
pomppers{l,l:41)
={10.0,0.002,0.004,0.005,0.006,0.008,0.010,0.015,0.018,0.020,0.025,0.030,0.035,0.040,0.04
5,0.050,0.055,0.060,0.065,0.070,0.075,0.080,0.085,0.090,0.095,0.1,0.11,0.12,0.13,0.14,0.1
5,0.16,0.17,0.18,0.2,0.22,0.24,0.25,0.26,0.28,0.31)
pomppers{2,1:41)
={ 10.0,59.0,70 .6,103.4,103.4,1 03.4,103 .4,150.6,150.6,150.6,188.2,188.2,235.4,235.4,235 .4 ,
235.4,235.4,296.9,296.6,296.6,296.6,296.6,334.2,334.2,334.2,334.2,376.2,376.2,423.8,423.8
,423.8,470.8,470.8,470.8,470.8,470.8,593.2,593.2,593.2,593.2,593.21)

20

Do pompen = 1,aantal_pompen
Do tabel = 1,41
if (parent{1,aantal_knopen+pompen) == pomppers{1,tabel))then
parent{l,totaal_invoer+4+pompen) = pomppers{2,tabel)
end i f
End do
end do
print*
prirnair_link=adjustl{link)
print*, kansmatrix
print 20, parent
forrnat{f8.3)
!aantal regels bepalen in de dsd file
Open{3,file=dsdnaam, status='old',recl=202)
aantal_regels = 1
einde = .false.

25

Do while {einde== .false.)
read{3,25,rec=aantal_regels)regel
forrnat{A202)
If {regel{1:3)== '
7') then
einde = .true.
el se
aantal_regels = aantal_regels+l
endif
end do
close{3)
end subroutine in1teer

Subrout1ne afronding
Hier wordt voor elke populatie de pompen afgerond en diameter bijgezocht en tevens
de restrict1e ingevoerd
integer pompen
Do string_teller = l,populatie_grootte
!kijken of de waarden
in popu niet kleiner zijn dan nul-situ
Do gen_teller = l,totaal_variabelen
If {populaties{ string_teller,gen_teller)< parent{l,gen_teller))
then
populaties{string_teller,gen_teller)= parent{l,gen_teller)
end if
end do
end do
Do string_teller = l,populatie_grootte
!restrictie
Do gen_teller = l,totaal_variabelen
If {populaties{string_teller,gen_teller) >
parent{l,totaal_invoer+aantal_knopen+aantal_pompen+4+gen_teller)) then
populaties{string_teller,gen_teller)
parent{l,totaal_invoer+aantal_knopen+aantal_pompen+4+gen_teller)
end i f
end do
end do
Do string_teller

l,populatie_grootte
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Do pompen= (aantal_knopen+1),totaal_variabelen
If (populaties(string_teller,pompen)>pomppers(1,38))then
populaties(string_teller,pompen)=pomppers(1,38)
end i f
Do tabel = 2,41
if ((populaties(string_teller,pompen)<= pomppers(1,tabel))
.and. (populaties(string_teller,pompen)> pomppers(1,tabel-1))) then
populaties(string_teller, (pompen+aantal_pompen)) =
pomppers(2,tabel)
end if
End do
end do
end do
print*
end subroutine afronding
Subroutine herbouw
Hier worden de dsd bestanden opnieuw gebouwd en de prn bestanden ingelezen
integer berging_teller, regel_teller, berging_teller2, pompen_teller,
pompen_teller2
print 21 ,generatie,beslissing_doelfunctie,kans_mutatie,cross_methode
21
format('Dit is populatie:' ,I4,' doelfunctie' ,I2,' mutatie kans=' ,f4.2,' crossover=',I2)
print 30, populaties(:,:)
30
format (10(f7.3))
overstort=O
Do string_teller = 1, populatie_grootte

35

open(2,file=dsdnaam,status='old', recl=202)
Do berging_teller = 1, aantal_knopen
Do regel_teller = 1, aantal_regels
read(2,35,rec=regel_teller)regel
format(A202)
If (regel(1:3) .EQ. ' 2') then
Do berging_teller2 = 1,aantal_knopen
If

(regel(4:13)==link(berging_teller2)) Then
write(regel(174:181),' (f8.1)') populaties(string_teller,berging_teller2)
write(2,35,rec=regel_teller)regel
end if
end do
end i f
end do
end do
Do pompen_teller = 1, aantal_pompen
Do regel_teller = 1, aantal_regels
read(2,35,rec=regel_teller)regel
If (regel(1:3) .EQ. ' 15') then
Do pompen_teller2 = 1,aantal_pompen
If (regel(4:13)
==link(pompen_teller2+aantal_knopen)) Then
write(regel(54:61),' (f8.3)')
populaties(string_teller, (pompen_teller2+aantal_knopen))
write(2,35,rec=regel_teller)regel
end if
end do
end if
end do
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end do
close(2)
print*, 'HydroWorks simulatie wordt uitgevoerd'
read*
open(4,file=prnnaam,status='old',recl=20000)
read(4,40,rec =l)prnbestand
format(A20000)
do teller=1,19993
read(prnbestand(teller:teller+7),' (a8) ')string
Do knopen = 1,aantal_ knopen
If (string== primair_link(knopen)) then
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read(prnbestand(teller+11:teller+12),' (a2)')vervolg
read(prnbestand(teller+l5:teller+18),' (a4)')rwzi
If (vervolg

'ov') then

read(prnbestand(teller+l16:teller+l25),' (f9.1) ')uitkomst
overstort(string_teller,knopen)=overstort(string_teller,knopen)+uitkomst
end i f
If (rwzi == 'RWZI') then
read(prnbestand(teller+ll6:teller+l25),' (f9.1)')uitkomst
overstort(string_teller,aantal_knopen+l)=overstort(string_teller,aantal_knopen+ll+
uitkomst
end if
end i f
end do
end do
close(4)
populaties(string_teller, (totaal_invoer+1))=0
Do knopen = 1,aantal_knopen
populaties(string_teller, (totaal_invoer+1))=populaties(string_ teller, (totaal_ invoe
r+l))+overstort(string_teller,knopen)
end do
populaties(string_teller, (totaal_invoer+2JJ=overstort(string_teller,aantal_knopen+
1)

end do
end subroutine herbouw
subroutine doelfunctie1
doelfunctie 1 investeringskosten uitgerekend
integer string_teller, knopen, pompen
real kosten , totaal_kosten
real capaciteit_string, capaciteit_nul
real overstort_verschil, effluent_verschil, berging_verschil
write(1,*) 'doelfunctie 1'
Do string_teller = l,populatie_grootte
capaciteit_string=O
Kosten=O
totaal_kosten = 0
capaciteit_nul = 0
capaciteit=O
Do knopen = l,aantal_knopen
berging_verschil = abs((populaties(string_teller,knopen)parent(1,knopen))* parent(1,totaal_invoer+aantal_pompen+4+knopen))
Kosten= 9250 * (berging_verschil ** 0.75)
totaal_kosten = totaal_kosten + kosten
end do
Do pompen= (aantal_knopen+1),totaal_variabelen
If (populaties(string_teller,pompen )/= parent(1,pompen))then
kosten = 0.12 * 78000 *
((populaties(string_teller,pompen)*3600) ** 0.46)
!pompen
totaal_kosten = totaal_kosten + kosten
end i f
If (populaties(string_teller, (pompen+aantal_pompen))/=
parent(1, (pompen+aantal_pompen+aantal_pompen+4)))then
kosten= populaties(string_teller, (pompen~ aantal_pompenll
* 1.25 &
!persleiding
&* parent(1, (pompen+aantal_pompen))
totaal_kosten = totaal_kosten +kosten
end i f
getal= index(link(pompen),'3',back=.true.)
If (getal == 10) then
capaciteit_string = (capaciteit_string +
(populaties(string_teller,pompen)*3600))
capaciteit_nul = capaciteit_nul + (parent(1,pompen)*3600)
end if
end do
kosten = 1200 * (capaciteit_string - capaciteit_nul)
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totaal_kosten = totaal_kosten + kosten
populaties(string_teller, (totaal_invoer+3))
totaal_kosten
kosten = 0
Do knopen = l,aantal_knopen
If
(overstort(string_teller,knopen ) >=
parent(l, (totaal_invoer+3))*(parent(l,totaal_hectare+knopen)/(parent(l,totaal_hectare+l)+
parent(l,totaal_hectare+2))))then
overstort_verschil =
(overstort(string_teller,knopen) parent(l, (totaal_invoer+3))*(parent(l,totaal_hectare+knopen)/(parent(1,totaal_hectare+1)+
parent(l,totaal_hectare+2))))
kosten = overstort_verschil * kosten_boven
totaal_kosten= totaal_kosten + kosten
el se
overstort_verschil =
abs((overstort(string_teller,knopen)) parent(l, (totaal_invoer+3))*(parent(1,totaal_hectare+knopen)/(parent(1,totaal_hectare+1)+
parent(l,totaal_hectare+2))))
kosten = overstort_verschil * kosten_beneden
totaal_kosten= totaal_kosten + kosten
end i f
end do
effluent_verschil = populaties(string_teller, (totaal_invoer+2))parent(1, (totaal_invoer+2))
If (effluent_verschil > 0) then
kosten
kosten_boven * 0.17 * effluent_verschil
el se
kosten
0
end if
totaal_kosten = totaal_kosten + kosten
populaties(string_teller, (totaal_invoer+4))
totaal_kosten
end do
print*
end subroutine doelfunctie1
subroutine doelfunctie2
doelfunctie 2 de jaarlijkse kapitaalkosten worden uitgerekend
integer string_teller, knopen, pompen
real kosten, totaal_kosten
real capaciteit_string, capaciteit_nul
real overstort_verschil, effluent_verschil, berging_verschil
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write(1,*) 'doelfunctie 2'
Do string_teller = 1,populatie_grootte
capaciteit_string=O
Kosten=O
totaal_kosten = 0
capaciteit_nul = 0
Do knopen = 1,aantal_knopen
berging_verschil = abs((populaties(string_teller,knopen)parent(1,knopen))*parent(1,totaal_invoer+aantal_pompen+4+knopen))
Kosten= 756 * (berging_verschil ** 0.75)
totaal_kosten = totaal_kosten + kosten
end do
Do pompen= (aantal_knopen+1),totaal_variabelen
If (populaties(string_teller,pompen)/= parent(1,pompen))then
kosten= 0.12 * 6367 *
((populaties(string_teller,pompen)*3600) ** 0.46)
!pompen
totaal_kosten = totaal_kosten + kosten
end if
If (populaties(string_teller, (pompen+aantal_pompen))/=
parent(1, (pompen+aantal_pompen+aantal_pompen+4)))then
kosten= populaties(string_teller, (pompen+ aantal_pompen))
* 0. 1 * parent ( 1, (pompen+aantal_pompen) )
! persleiding
totaal_kosten = totaal_kosten +kosten
end if
getal= index(link(pompen), '3',back=.true.)
:f (getal == 10) then
capaciteit_string = (capaciteit_string +
(populaties(string_teller,pompen) *3600))
capaciteit_nul = capaciteit_nul + (parent(1,pornpen)*3600)
end i f
end do
kosten = 96 * (capac1teit_string - capaciteit_ nul)
totaal_ kosten
totaal_kosten + kosten
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populaties(string_teller, (totaal_invoer+3))
totaal_kosten
kosten = 0
Do knopen = l,aantal_knopen
If
(overstort(string_teller,knopen) >=
parent(l, (totaal_invoer+3))*(parent(l,totaal_hectare+knopen)/(parent(l,totaal_hectare+l)+
parent(l,totaal_hectare+2))))then
overstort_verschil =
(overstort(string_teller,knopen)) parent(l, (totaal_invoer+3))*(parent(l,totaal_hectare+knopen)/(parent(l,totaal_hectare+l)+
parent(l,totaal_hectare+2)))
kosten = overstort_verschil * 2.3 * kosten_boven *
omreken_factor
totaal_kosten= totaal_kosten + kosten
el se
overstort_verschil =
abs((overstort(string_teller,knopen)) parent(l, (totaal_invoer+3))*(parent(l,totaal_hectare+knopen)/(parent(l,totaal_hectare+l)+
parent(l,totaal_hectare+2))))
kosten= overstort_verschil * 2.3 * kosten_beneden *
omreken_factor
totaal_kosten= totaal_kosten + kosten
end if
end do
effluent_verschil = populaties(string_teller, (totaal_invoer+2))parent(l, (totaal_invoer+2))
If (effluent_verschil > O)then
kosten = 2.3 * kosten_boven * 0.17 * effluent_verschil *
omreken_factor
el se
kosten = 0
end if
totaal_kosten = totaal_kosten + kosten
kosten = 2 * effluent_verschil * omreken_factor
totaal kosten = totaal kosten + kosten
populaties(string_teller, (totaal_invoer+4)) = totaal_kosten
end do
print*
end subroutine doelfunctie2
subroutine sorteren
de individuen van de populaties worden op fitheid gesorteerd
Integer : : Num
real, dirnension(:, :),allocatable
logica! sorted
integer J,K
integer gen_teller

temp

Num=populatie_grootte
sorted = .false.
allocate(temp(l,totaal_invoer+4))
K=O
Do while (.not. Sorted)
Sorted = .true.
K= K+l
Do J=l, Num-K
If (populaties(J, (totaal_invoer+4)) >
populaties(J+l, (totaal_invoer+4)))then
Do gen_teller = l,totaal_invoer+4
Temp(l, (gen_teller)) = populaties (J, (gen_teller))
end do
Do gen_teller = l,totaal_invoer+4
populaties(J, (gen_teller))
populaties(J+l, (gen_ teller))
end do
Do gen_teller = l,totaal_invoer+4
populaties(J+l, (gen_teller))= temp(l, (gen_teller))
end do
Sorted =.False.
end if
end do
end do
print*
print 50, populaties(:,:)
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50

format (10(f9.3))
end subroutine sorteren
subroutine stoppen
De voorwaarde wanneer de simulatie moet stoppen. Op dit moment in actief.
integer teller
teller = 0

Do string_teller = 2, populatie_grootte
If (populaties(string_teller,totaal_invoer+4)<
(populaties(l,totaal_invoer+4)*1.02)) then
teller = teller+1
end if
end do
If (teller== (popul atie_grootte-2 )) then
optimum = . true.
end i f
end subroutine stoppen

!-------------------------------------------------------------------subroutine cross_over1
subroutine cross-over, hier met gewogen gemiddelde van de individu.
En schrijven van gegevens naar het bestand genetic.txt.
integer naslag_teller, gen_teller
real randoml, random2
real gen_gemiddelde
real, dimension(:, :),allocatable . . temp1
real, dimension(:, :),allocatable .. temp2
real, dimension(:, :),allocatable
cross_populaties
call system_clock(count)
Seed = Count
call random_seed(put = seed)
allocate(templ(1,totaal_invoer+4))
allocate(temp2(1,totaal_ invoer+4))
write(1,51) ,generatie,beslissing_doelfunctie,kans_rnutatie,cross_rnethode
51
forrnat('Dit is populatie:' ,I4,' doelfunctie' ,I2,' mutatie kans =' ,f4.2,' crossover=' ,I2)
write(1,*)
write(l,55) populaties
55
format (10(f13.3))
write(l,*)
write(l,*)
open(S, file='grafiek.txt',status='replace')
write(5,60) populaties(1, (totaal_invoer+4)),populaties(1, (totaal_invoer+3)),
populaties(1, (totaal_invoer+1)),
populaties(2, (totaal_invoer+4)),populaties(2, (totaal_invoer+l))
60
format (5(f13.3))
allocate(cross_populaties(populatie_grootte, (totaal_invoer+4)))
cross_populaties(:,:)=populaties(:, :)
Do naslag_teller = 2, populatie_grootte !veranderen naar 2 na deze simulaties
Call random_number(randoml)
Call randorn_number(random2)
Do string_teller = 1, populatie_grootte-1
If (kansmatrix(string_teller+1) > randorn1 .and.
kansmatrix(string_teller) < random1) then
Do gen_teller = 1,totaal_variabelen
Templ(1,gen_teller)
cross_populaties(string_teller,gen_teller)
End do
end if
end do
Do string_teller = 1, populatie_grootte -1
If (kansmatrix(string_teller+1) > random2 . and .
kansmatrix(string_teller) < random2) then
Do gen_teller = l,totaal_variabelen
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Temp2(l,gen_teller)
cross_populaties(string_teller,gen_teller)
End do
end i f
end do
populaties(naslag_teller,l:totaal_invoer+4)=0
Do gen_teller = l,totaal_variabelen
gen_gemiddelde = ((templ(l,gen_tel ler) + temp2(l,gen_teller))/2)
populat~es(naslag_teller,gen_teller) = gen_gemiddelde
end do
end do
generatie=generatie+l
print*
deallocate(templ)
deallocate(temp2)
end subroutine cross_overl

!-------------------------------------------------------------subrout~ne

cross_over2

subroutine cross-over, hier met gewogen gemiddelde van het gen.
En schrijven van gegevens naar het bestand genetic.txt .
integer naslag_teller, gen_teller
real randoml, random2
real gen_gemiddelde
real temperaryl
real temperary2
real, dimension(:, :),allocatable .. cross_populaties
call system_clock(count)
Seed = Count
call random_seed(put = Seed)
write(l,51) ,generatie,beslissing_doelfunctie,kans_mutatie,cross_methode
51
format('Dit is populatie:' ,I4,' doelfunctie' ,I2,' mutatie kans=' ,f4.2,' crossover=' ,I2)
write (1, *)
write(l,55) populaties
55
format (10( fl3.3) )
write(l,*)
write(l,*)
open(5, file='grafiek.txt',status='replace')
write(5,60) populaties(!, (totaal_invoer+4)),populaties(l, (totaal_invoer+3)),
populaties(!, (totaal_invoer+l)),
populaties(2, (totaal_invoer+4)),populaties(2, (totaal_invoer+l))
60
format (5(fl3.3))
allocate(cross_populaties(populatie_grootte, (totaal_invoer+4)))
cross_populaties(:, :)=populaties(:,:)
Do naslag_teller = 2, populatie_grootte
populaties(naslag_teller,l:totaal_invoer+4)=0
Do gen_teller = l,totaal_variabelen
Call random_number ( randoml)
Call random_number ( random2)
Do string_teller = 1, populatie_grootte-1
If (kansmatrix(string_teller+l) > randoml .and.
kansmatrix(string_teller) < random!) then
Temperaryl
cross_populaties(string_teller,gen_teller)
end i f
end do
Do string_teller = 1, populatie_grootte-1
If (kansmatrix(string_teller+l) > random2 .and.
kansmatrix(string_teller) < random2) then
Temperary2=
cross_populaties(string_teller,gen_teller)
end if
end do
gen_gerniddelde = ((temperaryl + temperary2)/2)
populaties(naslag_teller,gen_teller) = gen_gemiddelde
end do
end do
generat~e=generatie+l

print*
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end subroutine cross_over2

!------------------------------------------------------------------subroutine cross_over3
subroutine cross-over, hier met single point cross-over.
En schrijven van gegevens naar het bestand genetic.txt.
integer naslag_teller, gen_teller
real randoml, random2, random3
real gen_gemiddelde
integer snede
real, dirnension(:, :),allocatable .. ternp1
real, dirnension(:, :),a1locatable .. ternp2
real, dirnension(:, :),allocatable .. cross_populaties
call systern_clock(count)
Seed = Count
call randorn_seed(put = Seed)
allocate(ternpl(l,totaal_invoer+4))
allocate(ternp2(1,totaal_invoer+4))
write(1,51) ,generatie,beslissing_doelfunctie,kans_mutatie,cross_methode
51
format('Dit is populatie:' ,I4,' doelfunctie' ,I2,' mutatie kans=' ,f4.2,' crossover=',I2)
write(l,*)
write(l,55) populaties
55
format (10(f13.3))
write(l,*)
write(l. *)
open(5, file='grafiek.txt',status='replace')
write(5,60) populaties{!, (totaal_invoer+4)),populaties(l, (totaal_invoer+3)),
populaties(!, (totaal_invoer+l)),
populaties(2, (totaal_invoer+4)),populaties(2, (totaal_invoer+l))
60
format (5(f13.3))
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allocate(cross_populaties(populatie_grootte, (totaal_invoer+4)))
cross_populaties{:,:)=populaties(:, :)
Do naslag_teller = 2, populatie_grootte !veranderen naar 2 na deze simulaties
populaties(naslag_teller,l:totaal_invoer+4)=0
Call randorn_number(random1)
Call randorn_number (randorn2)
Do string_teller = 1, populatie_grootte-1
If (kansrnatrix(string_teller+l) > randornl .and.
kansmatrix(string_teller) < randornl) then
Do gen_teller = 1,totaal_variabelen
Ternpl(l,gen_teller)
cross_populaties(string_te ller,gen_teller)
End do
end i f
end do
Do string_teller = 1, populatie_grootte-1
If (kansmatrix(string_teller+l) > randorn2 .and.
kansmatrix(string_teller) < randorn2) then
Do gen_teller = 1,totaal_variabelen
Ternp2(l,gen_teller)
cross_populaties(string_teller,gen_teller)
End do
end if
end do
Call randorn_number(randorn3)
snede = ceiling(random3 * totaal_variabelen)
Do gen_teller = l,snede
populaties(naslag_teller,gen_teller)
Ternpl(l,gen_teller)
end do
Do gen_teller = snede,totaal_variabelen
Ternpl(l,gen_teller)
populaties(naslag_teller,gen_teller)
end do
end do
generatie=generatie+l
print*
deallocate(ternpl)
deallocate(ternp2)
end subroutine cross_over3
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!--------------------------------------------------------------subroutine mutatie
subroutine mutatie. mutatie per gen.
real factor,mutatie_waarschijn,factor2
integer gen_teller, string_teller
Do string_teller = 2,populatie_grootte
Do gen_teller = l,totaal_variabelen
call random_number(mutatie_waarschijn)
call randoroLnumber(factor)
If (mutatie_waarschijn < kans_mutatie) then
factor2 =(-1 + (factor *2))
populaties(string_teller, gen_teller)
populaties(string_teller, gen_teller) + (populaties(string_teller, gen_teller) *
(faccor2*1))
end if
end do
end do
print*
end subroutine mutatie
end program ga
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Bijlage 11/.F De ontwikkeling van de toepassing

Tijdens het ontwikkelen van het Fortran computerprogramma en het opstellen van het
afvalwatersysteem zijn veel maatregelen en ideeën de revue gepasseerd. Sommige waren meteen
goed en andere voldeden niet aan de verwachtingen. Deze bijlage is bedoeld om te beschrijven,
welke ontwikkelingen er zijn geweest en welke maatregelen en ideeën zijn bekeken en niet goed
bleken te zijn. Dit is om te voorkomen dat iemand met dezelfde ideeën bezig gaat die tot niets
hebben opgebracht.
Basisinspanning:
•
Rond de basisinspanning is nogal wat twijfel geweest. De basisinspanning geldt eigenlijk voor een
vrijvervalstelsel en in dit project is de basisinspanning ook zo toegepast. Eerst is geprobeerd de
basisinspanning te berekenen met HydroWorks. De richtlijnen van de basisinspanning zijn
vertaald naar een afvalwatersysteem. Al snel is gebleken dat er geen logische waarden uit de
HydroWorks simulaties kwamen. Na veel sleutel aan het stelsel is overgegaan om de
basisinspanning te berekenen via de stippengrafieken van Kuipers. Hieruit komen wel logische
waarden.
•
De basisinspanning is in het begin in berekening gebracht door het overstortwater maal een
bedrag te vermenigvuldigen. Als de overstorthoeveelheid dus voor het hele afvalwatersysteem
gelijk was aan de basisinspanning zijn er geen kosten in rekening gebracht. Hierbij blijkt dat er
vaak een onevenredige overstortreductie is bewerkstelligd. Bij de ene knoop (woonkern) zijn de
overstorthoeveelheden erg gereduceerd en bij de andere knoop helemaal niet. Om dit tegen te
gaan is overgestapt om per woonkern de basisinspanning te berekenen. Dit gaf een goed
resultaat.
Mutatie:
•
De mutatiekans is altijd een beetje vreemde operator geweest. Het genetisch algoritme probeert
alles goed te rangschikken en toch wordt gebruikt gemaakt van een random proces om variatie
te bewerkstelligen. Eerst is de mutatiekans bepaald door eerst het individu te kiezen en daarna
één gen van het individu te muteren met een bepaalde factor. Via dit systeem zal er nooit een
mutatiekans van 100% per gen kunnen worden gerealiseerd. Daarom is daarna mutatie per gen
genomen. Per gen wordt bepaald, of het gen wordt gemuteerd.
•
De factor voor mutatie is in het begin op van 0 tot 1 gesteld. De gedachte hierachter was dat de
berging en de pompen niet kleiner mogen zijn dan de beginwaarden. Maar aangezien dan
mutatie op mutatie ontstaat, zullen de genen allemaal blijven groeien en niet meer ongeveer
constant kunnen blijven. Daarom is de mutatie tussen de factor -1 tot 1 gesteld, maar het gen
kan niet onder de nulwaarde van het systeem komen. Dan wordt de nulwaarde overgenomen.

•

Het toegepaste systeem:
Het toepaste systeem gaf nogal wat moeite in het begin. De tak Callantsoog-RWZI stort weinig over
vanuit zichzelf, daarom zijn de berging en de pompcapaciteit van het systeem aangepast. Tevens zit
in de tak Callantsoog Midden-RWZI een vrij lange vrijvervalleiding. Deze leiding gaf een slecht
bergingsbeeld en kon niet vertaald worden in de basisinspanning. Deze vrijvervalleiding is eruit
gehaald.
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Bijlage IV De stippengrafieken
In onderstaande grafieken zijn opgesteld aan de hand van de stippengrafieken van Kuipers
afgebeeld. Per poe is een grafiek gemaakt met op de horizontale-as de berging in mm en verticale-as
de overstorthoeveelheden per jaar in mm. De verschillende grijs getinte vlakken zijn de gezochte
berging voor de case door interpoleren. De laatste drie grafieken staan uitgedrukt per berging. Met
op de horizontale-as de poe en op de verticale-as de overstorthoeveelheden in mm. In de grijze
vlakken staan de waarden waarna is gezocht.
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Bijlage V Resultaten van de simulaties
Bijlage V..1 Algemeen
De optimalisatie is een kosten-prestatie optimalisatie, waarvan de kosten moeten worden
geminimaliseerd. Daarbij wordt gesorteerd op All-in kosten en de fitste (beste) van een populatie is
het individu met de laagste kosten. De All-in kosten zijn de kosten voor veranderingen aan het
systeem en de kosten die in rekening worden gebracht om de prestaties te bereiken. De stopsubroutine is uitgeschakeld voor de onderstaande simulaties. De herhalingslus is een n x
herhalingslus [proefondervindelijk conclusies, Module stoppen]. De volgende simulaties dienen als
leidraad voor de resultaten die besproken worden in Hoofdstuk 7.
Simulatie .1 Variëren van de kosten per overstort en effluent
In deze simulatie worden kosten voor het overstortwater nader bekeken. De kosten voor één m3
overstortwater voor eerste doelfunctie (doelfunctie 1) zijn simpelweg genomen om snel naar het
optimum te gaan. De prijs voor één m 3 overstortwater is een empirisch getal en wordt in deze
simulatie aan een gevoeligheidsanalyse onderworpen.
De kosten voor één m3 overstortwater voor tweede doelfunctie (doelfunctie 2) is gerelateerd aan de
vervuilingseenheid van één m3 afvalwater dat over de overstort gaan, 2.3 gulden per m3
overstortwater [zie paragraaf 5.3]. Omdat de kosten nog te laag zijn om de oplossing te sturen naar
de optimale oplossing, worden deze kosten worden vermenigvuldigd met een factor. De factor is
tevens een empirisch getal en is genomen om snel naar de basisinspanning te gaan.
Van deze kosten is een gevoeligheidsanalyse gedaan zoals beschreven staat in Tabel V.1 en
daaronder volgen de conclusies uit de analyse.
De cross-over operator, die bij deze simulatie wordt gebruikt, is 'middelen van de individu'. De keuze
van methode heeft geen invloed op de conclusie van deze simulatie. De populatie grootte is 10
individuen.
Deze simulaties zijn interactief afgelegd, zodra geen goede resultaten uit de simulaties worden
verkregen bij een bepaalde factor, is niet met deze factor verder gegaan. Bij deze
gevoeligheidsanalyse is met een mutatiekans van 4% gerekend. Omdat de kosten voor de extra
effluent uitstoot aan de kosten voor de basisinspanning zijn gerelateerd, worden deze kosten ook
gevarieerd.
Tabel V.i. Simulatie 1: variaties van de kosten per m 3 overstort en per m 3 effluent.

Boven de
basisinspanning

Onder de
basisinspanning

Doelfunctie 1
1000

0

2000

0

3000

0

4000

0

5000

0

3000

1000

3000

2000

3000

3000

4000

1000

4000

2000

Conclusie

.
.

..
..
...
..
.

...
..
.

Uit deze simulatie is gebleken dat de kosten voor de overstort te laag zijn
waardoor bij deze simulatie de bouwkosten veel dominanter zijn dan de
optimalisatie kosten. Er wordt niet_g_eo_2!imaliseerd naar de basisinspanninl!: toe.
Uit deze simulatie is gebleken dat de kosten voor de overstort te laag zijn
waardoor bij deze simulatie de bouwkosten veel dominanter zijn dan de
oj)timalisatie kosten. Er wordt niet~imaliseerd naar de basisinspanninl!: toe.
Loopt nret snel naar de basisinspanning
Er wordt hard over de basisinspë3nni~wordt heen_ê!~n. *
Loopt snel naar de basisinspanning
Er wordt over de basisin~nning~~n* .
Loopt snel naar de basisinspanning
Er wordt over de basisinspanning~~n* .
Loopt naar de basisinspanning toe, maar niet krachtig
Er wordt licht over de basisinspanni ~ wordt heen~l~n* .
Loopt naar de basisinspanning toe, maar niet krachtig
Er wordt niet over de basisinspanning heen gelopen* .
Loopt naar de basisinspanning toe, maar niet krachtig
Er wordt niet over de basisinspanning heen gelopen * .
Loopt naar de basisinspanning toe, maar niet krachtig
Er wordt licht over de basisinspanning heen gelopen* .
Loopt langzaam naar de basisinspanning toe
Er wordt licht over de basisinspanning heen gelopen* .
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4000

3000

Loopt snel naar de basisinspanning toe
Er wordt niet over de basisinspanning heen gelopen, maar ook niet krachtig
naar

•

4000

4000

5000

1000

5000

2000

5000

3000

5000

4000

Loopt snel naar de basisinspanning toe.
Er wordt niet over de basisinspanning heen gelopen*.
heel snel

5000

5000

Loopt snel naar de basisinspanning toe.
Er wordt niet over de basisinspanning heen gelopen*.
heel snel

2.3

0

Uit deze simulatie is gebleken dat de kosten voor de overstort te laag zijn,
waardoor bij deze simulatie de bouwkosten veel dominanter zijn dan de
malisatie kosten.
naar de

toe.

2.3 x25

0

Uit deze simulatie is gebleken dat de kosten voor de overstort te laag zijn,
waardoor bij deze simulatie de bouwkosten veel dominanter zijn dan de
kosten.
niet
maliseerd naar de

toe.

2.3 x50

0

Loopt niet naar de basisinspanning toe.
Er wordt over de
heen

2.3 x 75

0

2.3 x 100

0

Loopt niet naar de basisinspanning toe.
Er wordt over de basisinspanning heen gelopen*.

2.3 x 125

0

Loopt langzaam naar de basisinspanning toe.
Er wordt over de basisinspanning heen gelopen*.

2.3 x 150

0

Loopt snel naar de basisinspanning toe.
Er wordt over de basisinspanning heen gelopen*.
snel.

2.3 x 175

0

Loopt snel naar de basisinspanning toe.
Er wordt over de basisinspanning heen gelopen*.
snel.

2.3 x 125

2.3 x50

2.3 x 125
2.3x 150

2.3 x
75,100,125
2.3 x 50

2.3 x 150

2.3 x 75

2.3 x 150

2.3x 100

2.3 x 150

2.3 x 125

Loopt snel naar de basisinspanning toe.
Er wordt niet over de basisinspanning heen gelopen*.

2.3 x 150

2.3 x 150

Loopt naar de basisinspanning toe.
Er wordt licht over de basisinspanning heen gelopen*.
snel

Loopt snel naar de basisinspanning toe.
Er wordt niet over de basisinspanning heen gelopen*.
mutatiekans.
Loopt snel naar de basisinspanning toe.
Er wordt licht over de basisinspanning heen gelopen*.
mutatiekans.
licht ï
Loopt snel naar de basisinspanning toe
Er wordt niet over de basisinspanning heen gelopen, maar ook niet krachtig
naar toegegaan*.
licht
mutatiekans
Loopt snel naar de basisinspanning toe
Er wordt niet over de basisinspanning heen gelopen*.
snel

Loopt naar de basisinspanning toe.
Er wordt niet over de basisinspanning heen gelopen*.
Loopt naar de basisinspanning toe.
Er wordt een beetje over de basisinspanning heen gelopen*.
licht
Loopt naar de basisinspanning toe.
Er wordt niet over de basisinspanning heen gelopen*.
licht
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2.3x 175

2.3 x 50

2.3 x 175

2.3 x 75

2.3 x 175

2.3 x 100

2.3 x 175

2.3 x 125

2.3 x 175

2.3 x 150

..
..
...
...
...
...

Loopt naar de basisinspanning toe.
Er wordt niet over de basisinspanning heen gelopen* .
Conver~rt licht.
Loopt naar de basisinspanning toe.

Er wordt niet over de basisinspanning heen gelopen* .
Convergeert.
loopt snel naar de basisinspanning toe.
Er wordt niet over de basisinspanning heen gelopen* .
Convergeert snel.
loopt snel naar de basisinspanning toe.

Er wordt niet over de basisinspanning heen gelopen* .
Convergeert snel.

Loopt snel naar de basisinspanning toe .
Er wordt niet over de basisinspanning heen gelopen* .
Convergeert snel.
2.3 x 175
2.3 x 175
loopt snel naar de basisinspanning toe .
• Er wordt niet over de basisinspanning heen gelopen* .
• Convergeert snel.
. .
. .
* Met de term "over de bas1s1nspannmg heenlopen" wordt bedoeld: dat n1et naar de bas1smspanmng wordt gegaan maar dat
overstorthoeveelheden minder worden dan de basisinspanning.

Conclusie doelfunctie 1:
Uit de simulaties blijken dat meerdere parametersettings goed zijn om de optimale oplossing te
vinden [Tabel V.2]. Niet alle parametercombinaties hebben dezelfde invloed op de optimalisatie. In
de praktijk moet de gebruiker zelf bepalen hoe belangrijk het is, om naar de basisinspanning te gaan
en aan de hand daarvan moet de parametersetting gekozen worden. Hoe hoger de kosten voor m3
overstortwater des te sneller naar de basisinspanning gegaan wordt. Een overzicht van de
parametercombinaties met hun toepassingsgebied wordt in tabel V.2 weergegeven . Alle
parametersettings boven de simuleerde settings kunnen ook gebruikt worden maar dan moet erop
worden gelet, dat de bouwkosten niet verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de optimalisatiekosten.
De optimalisatiekosten zijn de kosten die worden berekend voor de prestaties (overstortingen en
extra effluent). Tevens zal dan bij lage mutatiekans snelle voortijdige convergentie optreden. Om de
voortijdige convergentie te voorkomen moet de mutatiekans verhoogd worden.
Tabel V.2. Kosten per m3 overstortwater voor doelfunctie 1

Boven de
basisinspanning

Beneden de
basisinspanning

Conclusie

3000
3000
4000

2000
3000
2000

5000
4000
4000
5000
5000

2000
3000
4000
3000
4000
5000

Deze parametersetting kan het best gebruikt worden voor het geval er rond de
basisbelasting moet worden gezocht maar meer boven de basisinspanning.
Deze parametersetting kan het best gebruikt worden voor het geval er snel
naar de basisinspanning moet worden gegaan en het gebied wil bekijken rond
de basisinspanning.(goed voor simulatieproeven)
Deze parametersetting kan het best gebruikt worden voor het geval er snel
naar de basisinspanning moet worden gegaan. let bij deze parametersetting
wel op dat de mutatiekans hoger moet zijn als de parametersetting hoger is,
anders treedt voortijdige convergentie tijdens de optimalisatie op.

5000

Voor de verdere simulaties wordt als standaard de parametersetting van 4000, 2000 genomen
omdat deze parametersetting goed de basisinspanning nadert. Tevens wordt bij deze
parametersetting gezocht rond de basisinspanning, wat voor een beter begrip van de genetisch
algoritme zorgt.

•

Optimalisatie van een afvalwatersysteem m.b.v. een genetisch algontme

De figuren V.1 en V.2 geven een simulatie weer, met de parametersetting 4000, 2000. Zoals
zichtbaar is in figuur V.2 wordt een basisinspanning van 3100 m3 genaderd. Bij de basisinspanning
wordt tevens de laagste All-in kosten gevonden, figuur V.1.
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Figuur V.1 en V.2. Grafieken van parametersetting 4000, 2000. Het dipje m figuur v.11s een HydroWorks fout.

Conclusie doelfunctie 2:
Uit de simulaties voor de tweede doelfunctie blijkt ook dat meerdere parametersettings goed zijn om
de optimale oplossing te vinden. Niet alle parametercombinaties hebben dezelfde invloed op de
optimalisatie. In de praktijk moet de gebruiker bepalen hoe belangrijk het is, om naar de basisinspanning te naderen en aan de hand daarvan moet de parametersetting worden gekozen. In tabel
V.3 staan alleen de factoren weergegeven waarmee kosten per m3 moet worden vermenigvuldigd.
Tabel V.3. Kosten per m3 overstortwater voor doelfunctie 2

Boven de
basisinspanning

Beneden de
basisinspanning

Conclusie

2.3x 150
2.3 x 175
2.3 x 150

2.3x 50
2.3 x 50
2.3 x 75

2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3

2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3

Deze parametersetting kan het best gebruikt worden voor het geval er rond de
basisbelasting moet worden gezocht maar meer boven de basisinspanning.
Deze parametersetting kan het best gebruikt worden voor het geval er snel naar
de basisinspanning moet worden gegaan en het gebied wil bekijken rond de
basisinspanning. (goed voor simulatieproeven)
Deze parametersetting kan het best gebruikt worden voor het geval er snel naar
de basisinspanning moet worden gegaan. Let bij deze parametersetting wel op
dat de mutatiekans hoger moet zijn als de parametersetting hoger is, anders
convergeert de optimalisatie te snel. Bepaling van de mutatiekans gebeurt in de
volgende proef.

x 175
x 150
x 150
x 150
x 175
x 175
x 175
x 175

x
x
x
x
x
x
x
x

75
100
125
150
100
125
150
175

Voor de verder simulaties wordt als standaard de parametersetting van 175 x 2.3, 75 x 2.3
genomen omdat met deze parametersetting goed de basisinspanning nadert. Tevens wordt bij deze
parametersetting ook gezocht rond de basisinspanning, wat voor een beter begrip van het genetisch
algoritme zorgt. Ook hier is het een logische verhouding van de twee parameters ten aanzien van de
kosten. Tevens zijn de verhouding 4000,175 en 2000,75 conform met de omrekenfactor [formule
5.2] voor de jaarlijkse kapitaalkosten.
De figuren V.3 en V.4 geven een simulatie weer met de parametersetting 175 x 2.3, 75 x 2.3. Zoals
zichtbaar is in figuur V.4, wordt de basisinspanning van 3100 m3 genaderd.
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F1guur V.3 en V.4. Grafieken voor parametersettmg 175 x 2.3, 75 x 2.3.
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Algemene Conclusie:
De waarden die zijn gevonden voor één m 3 water dat over de overstort gaat zijn empirisch bepaalde
waarden. De waarden zijn niet gekoppeld aan kosten van één m 3 overstortwater bepaald door de
maatschappij. Het is bij de tweede doelfunctie wel geprobeerd om de kosten te relateren aan de
vuileenheidsprijs maar al snel bleek deze waarde geen sturend effect had om de basisinspanning te
naderen. De empirisch bepaalde overstortkosten worden toch gebruikt bij verder optimalisatie omdat
zodra de basisinspanning wordt genaderd, gaan deze kosten voor de overstortingen naar 0 toe. De
kosten moeten dan ook gezien worden als stuurfactoren.
Over de kosten van een m3 overstortwater is in de maatschappij nog niet bepaald maar het zal een
interessante discussie worden. Het bepalen van de kosten van m3 overstortwater is erg lastig, 'Hoe
druk je vervuiling van een oppervlaktewater uit in kosten?'. De meningen zullen hierover erg verdeeld
zijn en waarschijnlijk zal nooit een bevredigend antwoord worden gevonden.
De overstortkosten zijn tevens ook specifiek voor het systeem Callantsoog-RWZI. Zodra een ander
systeem of andere maatgevende neerslag wordt toegepast moeten deze waarden weer opnieuw
worden bepaald. Dit komt doordat de kostenopbouw van een ander systeem heel anders verloopt.
Per project moeten de overstortkosten worden bepaald en moet bekeken worden bij welke
overstortkosten, wat gebeurd. Aan de hand van deze kenmerken zal de gebruiker moeten bepalen
welk gedrag het beste zou kunnen zijn voor zijn afvalwatersysteem.

Simulatie 2 Variëren van de mutatiekans
In deze simulatie wordt gekeken naar de mutatiekans en het effect van de mutatiekans op het
genetisch algoritme. In de literatuur maken ze altijd gebruik van 4% mutatiekans per gen
[Beasley,1995; Mitchell, 1998]. De voorgaande simulatie is daarom ook met een mutatiekans van
4% gedaan. Bij het ingenieursbureau Witteveen+Bos hebben ze goede ervaring met een
mutatiekans van 20% bij toepassing van een genetisch algoritme voor kalibratie.
Eerst zijn de simulaties gedaan voor de eerste doelfunctie met parametersetting 4000, 2000, deze
staan tabel V.4 en daarna is gekeken of dezelfde waarden ook gelden voor de tweede doelfunctie
met parametersetting 175, 75. Tevens is gekeken naar de parametersettings die in simulatie 1
voortijdig convergeerden.
Tabel V.4. Simulatie 2: conclusie van verschillende mutatiekansen.

Mutatiekans

Conclusie

<4%
4%

Convergeert heel snel en de oplossing loopt één kant op.
Bij lage parametersettings voldoet de mutatie goed, slaat vaak wel een bepaalde weg in en komt er
niet meer uit, maar convergeert snel bij iets hogere parametersettings.
Bij lage parametersettings voldoet de mutatie goed, slaat vaak wel een bepaalde weg in en komt er
niet meer uit, maar convergeert snel bij iets hogere parametersettings. Er worden wel meer
mogelijkheden bekeken door mutatie dan bij 4 %.
Bij lage parametersetting voldoet deze mutatiekans goed. Er worden verschillende paden
bewandeld. Het wil ook wel eens dat de algoritme van het optimale pad afgaat.
Bij deze mutatiekans worden verschillende paden bewandeld wat een steeds beter resultaat .$Elft.
Bij deze mutatiekans worden verschillende paden bewandeld wat een steeds beter resultaat geeft.
De resultaten zijn beter dan de vorige mutatiekans
Bij deze mutatiekans worden verschillende paden bewandeld wat een steeds beter resultaat geeft.
De resultaten zijn niet beter dan de vorige kans, maar er is beter rondgekeken.
Bij deze mutatiekans worden verschillende paden bewandeld wat een steeds beter resultaat geeft.
Het is goed te zien dat de functie rond de basisinspanning zoekt. Hier ligt een omslagpunt.
Bij deze mutatiekans wordt te veel gemuteerd waardoor veel oplossingen te ver van het optimum
afliggen. De basisinspanning_is nog steeds de nul-as waar omheen de oplossingen fluctueren.
Bij deze mutatiekans wordt te veel gemuteerd waardoor veel oplossingen te ver van het optimum
afliggen. De basisinspanning is nog steeds de nul-as waar omheen de oplossingen fluctueren. Deze
mutatiekans geeft alleen een goede oplossing als de beste parent steeds wordt meegenomen en
niet l'!emuteerd wordt.
Bij deze mutatiekans wordt te veel gemuteerd waardoor veel oplossingen te ver van het optimum
afliggen. Deze mutatiekans geeft alleen een goede oplossing als de beste parent steeds wordt
meegenomen en niet gemuteerd wordt.
Bij deze mutatiekans wordt te veel gemuteerd waardoor veel oplossingen te ver van het opt1mum

8%

12%
16%
20%
25%
30%
35%
40%

50%

60%
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afliggen. Deze mutatiekans geeft alleen een goede oplossing als de beste parent steeds wordt
meegenomen en niet gemuteerd wordt. Er zit veel niet relevante oplossingen in de populaties. De
mutatie wordt dominant ten opzichte van cross-over. Dit is een omsla_gpunt.
Bij deze mutatiekans wordt te veel gemuteerd waardoor veel oplossingen te ver van het optimum
afliggen. Deze mutatiekans geeft alleen een goede oplossing als de beste parent steeds wordt
meegenomen en niet gemuteerd wordt. Er zit veel niet relevante oplossin~n in de populaties.
Bij deze mutatiekans wordt te veel gemuteerd waardoor veel oplossingen te ver van het optimum
afliggen. Deze mutatiekans geeft alleen een goede oplossing als de beste parent steeds wordt
meegenomen en niet gemuteerd wordt. Er zit veel niet relevante oplossingen in de populaties.
Bij deze mutatiekans wordt te veel gemuteerd waardoor veel oplossingen te ver van het optimum
afliggen. Deze mutatiekans geeft alleen een goede oplossing als de beste parent steeds wordt
meegenomen en niet gemuteerd wordt. Er zit veel niet relevante oplossingen in de populaties.

70%

80%

100%

Uit de simulatie blijkt dat bij een mutatiekans van ongeveer 30 % een omslagpunt ligt. Beneden de
30 % wordt niet naar alle oplossingsmogelijkheden gekeken maar naarmate de mutatiekans hoger
wordt, des te beter de oplossingen van de simulaties worden. Boven de 30% geeft een grotere
mutatiekans geen extra waarde aan de oplossingen, maar wordt sneller naar het optimum toegegaan
doordat meer verschillende paden worden uitgeprobeerd. Naarmate de mutatiekans hoger wordt,
wordt het optimum sneller gevonden. Bij een mutatiekans van 50 % blijkt ook een omslagpunt te
liggen. Boven de 50 % wordt de mutatie dominant ten opzicht van de cross-over, maar de oplossing
gaat sneller naar de optimale oplossing toe. In de figuren V.5 tot V.8 worden verschillende
mutatiekansen weergegeven die zijn getest in deze simulatie.
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mutatiekans 30%
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Figuur V.5, V.6, V. 7 en V.S (v.l.n.r. en v.b.n.b.). De grafieken van vier verschillende mutatiekansen. Naarmate de mutatiekans
hoger wordt gaat de oplossingspaden meer flucturen. De fluctuatie kunnen worden tegengegaan door de beste parent
ongemuteerd door te geven aan de volgende generatie. Dit moet al worden gedaan bij een mutatiekans van 40 %.

In figuur V.9 en V.10 staan de oplossingen bij een mutatiekans van 50 %. In figuur V.9 staan de
oplossingen die gevonden zijn als de oplossingen fluctueren en in figuur V.10 staan de oplossingen
als de beste parent blijft behouden voor de volgende generatie.
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mutatiekans 50%

mutatiekans 50 % met behoud van beste parent
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Figuur V.9 en V.10. Grafieken van de oplossingen van 50% mutatiekans. Zonder en met behoud van de beste parent.

De vorige simulaties zijn allemaal gedaan voor de eerste doelfunctie. Tijdens de volgende simulaties
wordt steekproefsgewijs gekeken of dezelfde conclusie voor de tweede doelfunctie kan worden
getrokken.
Tabel V.5. Mutatiekans voor doelfunctie 2.

Kans

Conclusie

12%

Geeft ongeveer hetzelfde beeld weer als bij doelfunctie 1. Er worden verschillende paden
bewandeld maar niet perse de optimale.
Geeft ongeveer hetzelfde beeld weer als bij doelfunctie 1 . Er worden verschillende paden
bewandeld.
Geeft ongeveer hetzelfde beeld weer als bij doelfunctie 1. Er wordt te veel gemuteerd waardoor veel
oplossingen te ver van het optimum afliggen. Deze mutatiekans geeft alleen een goede oplossing
als de beste parent steeds wordt meegenomen en niet gemuteerd wordt.

30%
80%

Het beeld van de verschillende mutatiekansen bij de tweede doelfunctie is gelijk aan het beeld van
de verschillende mutatiekansen van de eerste doelfunctie. Ook hieruit blijkt dat de mutatiekans van
ongeveer 30 % het omslagpunt is en dat bij 50 % de mutatie dominant wordt ten opzichte van crossover.
Uit simulatie 1 kwamen parametersettings die voortijdig convergeerde. Deze parametersettings zijn
opnieuw gesimuleerd met 30% mutatiekans om te kijken of ze dan nog steeds sterk convergeren.
Uit de simulaties bleek dat bij 30 % mutatiekans de convergentie sterk afnam.
Conclusie mutatiekans
Het is moeilijk te zien welke mutatiekans beter is dan de andere. Daarom is gelet op omslagpunten
waarop de mutatiekans een extra waarde geeft aan de oplossingen. Gebleken is dat bij een
mutatiekans van ongeveer 30 % het eerste omslagpunt ligt. Beneden de 30 % worden niet alle
bestaande paden belopen en is duidelijk te zien dat naarmate de mutatiekans hoger wordt, de
oplossingen ook beter worden.
Bij een mutatiekans groter dan 30% is te zien dat de mutatiekans geen extra waarde aan de
oplossing geeft maar wel aan de snelheid waarmee het optimum wordt gevonden. Boven de 30%
gaan de oplossingen een grotere variateit van paden belopen waardoor sneller naar het optimum
wordt gegaan. Het verloop van de oplossingen boven de 30% mutatiekans gaat erg fluctueren
waardoor soms over de optimale pad wordt heen gelopen. Maar zodra wordt ingesteld dat het eerste
individu uit een populatie ongemuteerd wordt doorgeven aan de volgende generatie, dan loopt de
oplossing wel naar het optimum. De fluctuatie wordt dan weggenomen uit de beste parent Een
grotere mutatiekans geeft dan een extra waarde aan de oplossing, maar wordt wel in toon gehouden
door dit trucje om de fluctuaties op te vangen. Dit trucje moet al bij 40% mutatiekans worden
toegepast. Bij mutatiekans van 50% bleek ook het tweede omslagpunt te liggen. Boven de 50% is
de mutatie dominant ten opzicht van de cross-over, maar wordt wel sneller naar de het optimum
gegaan. Boven de 50% mutatiekans is de kans op niet relevante gegevens ook veel groter. In tabel
V.6 worden de omslagpunten nog even samengevat.
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Tabel V.6. Conclusie van de verschillende mutatiekansen.

Mutatiekans
<30 %
30%
40%
> 50%

Naarmate de mutatiekans ho~r. beter oplossin~n
Omslagpunt, de oplossingen worden niet meer beter bij hogere mutatiekans
De functie fluctueert zo erg, dat de beste parent niet meer mag worden gemuteerd.
De mutatiekans is dominanter dan cross-over.

In figuren V.5 tot V.8 is te zien dat een trend in het genetisch algoritme zit bij hogere mutatiekans
dan 30%. De trendlijn is dan de lijn naar het optimum toe, waar omheen de functie fluctueert. De
functie van de hoeveelheid overstortwater heeft als trend-as de basisinspanning.
Voor verdere simulaties zal met een mutatiekans van 50 % verder worden gegaan. De beste parent
zal ongemuteerd worden worden doorgegeven aan de volgende generatie. Deze mutatiekans is
genomen omdat bij deze mutatiekans de mutatie nog niet dominant is over cross-over en bij deze
mutatiekans worden veel verschillende paden belopen. Tevens is gekozen voor het behouden van de
beste parent zonder mutatie omdat dan niet van het optimale pad wordt afgeweken.
Gebleken uit de simulatie met parametersetting groter dan de standaard (bijlage V, simulatie 1) dat
bij een mutatiekans groter dan 30 % de voortijdige convergentie van de populaties sterk afnam. Maar
hoe groter de parametersettingen, hoe groter de mutatiekans moet zijn om convergentie tegen te
gaan.

Simulatie 3 Effecten van de verschillende beginpopulaties
Voor het bepalen van de effecten van verschillende beginpopulaties is gesimuleerd met 4
verschillende beginpopulaties zoals beschreven in tabel V.7. Van deze populaties is gekeken wat de
beste oplossing zijn na ongeveer 100 generaties en tevens is gekeken hoe snel de verschillende
beginpopulaties naar de optimale oplossing gaan. De gegevens die bij deze simulaties zijn gevonden
worden tevens gebruikt bij simulatie 4. Voor simulatie 3 wordt met de standaard doelfuncties gewerkt
met een mutatiekans van 50 % waarbij de beste parent wordt doorgegeven en niet worden
gemuteerd.
Vier verschillende beginpopulaties, die zijn getest tijdens deze simulatie:
•
Bij de eerste beginpopulatie is vooral berging vergroot. De berging wordt met een grotere factor
vermenigvuldigd dan de pompcapaciteit
•
Bij de tweede beginpopulatie is vooral de pompcapaciteit vergroot. De pompcapaciteit wordt met
een grotere factor vermenigvuldigd dan de berging
•
Bij de derde beginpopulatie zijn de pompcapaciteit en de berging beide vergroot. Beide zijn ze
met een grote factor vermenigvuldigd.
•
Bij de vierde beginpopulatie bestaat vooral uit individuen die gericht zijn op de optimale All-in
kosten die gevonden zijn bij de eerdere simulaties.
In de tabel V.6 staat alle beginpopulaties weergegeven. De optimale oplossing is gevonden in de
vierde beginpopulatie.
Tabel V.7. Simulatie 3.

Beginpopulatie 1
Callan-M [m2J
Callan-N [m2 ]
Callan-N.4 [m3/ s]
Callan-M.3 [m3/s)

·~

·oo

30
0 .010
0 .065

180
20
0.006
0.065

240
80
0.002
0 .065

320
60
0.006
0.065

160
20
0.010
0.065

Doelfunctie 1
Callan·M [m 2)
Callan-N [m2 )
Callan-N.4 [m3/s)
Callan-M.3 [m3/s)
Diameter C·N [mm)
Diameter C-M [mm)
Overstort [m3 )
Effluent [m 3]

200
30
0.008
0.065

160
20
0.010
0 .065

400
40
0.004
0.065

260
20
0.002
0 .065

220
30
0.008
0.065

Doelfunctie 2
160
20
0.003
0.228
70.6
593.2
3,096.6
2,221.7

160
20
0.002
0. 229
59.0
593 .2
3,102.4
2,21 7.5
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Conclusie verschillende beginpopulaties:
Zoals blijkt uit de gedane simulaties lopen de verschillende beginpopulaties altijd naar ongeveer
dezelfde optimale oplossing toe [Tabel V.6] . De oplossingen zijn allemaal iets anders, maar na
langere simulaties zal uiteindelijk altijd dezelfde oplossing worden gevonden. Maar om tijd te
besparen zal het handiger zijn om meerdere kortere simulaties uit te voeren zodat altijd het optimum
worden gevonden. De methode [figuur V.11] die in deze simulatie gebruikt is, blijkt zeer handig te zij
om snel naar de optimale oplossing te gaan. De kans dat de simulatie niet in het optimale pad komt
wordt hierdoor tevens kleiner.

X~n-1 x~+gen.l
4X gen.

X~n.l
Figuur V.11. Methode om snel naar een optimale oplossing te komen

In tabel V.8 staan het resultaat weergegeven met de snelle methode en het resultaat van één lange
simulatie. De resultaten zijn de All-in kosten waarbij de basisinspanning is bereikt.

De snelle methode is ook toegepast met twee simultane simulaties en daarna een samenvattende
simulatie [bijlage V, simulatie 10]. Deze methode bleek ook al beter te zijn dan één lange methode.
Over de snelheid waarmee een simulatie naar het optimum gaat, is weinig te zeggen. Bij sommige
simulaties wordt snel naar optimum toegelopen en andere simulaties duurt het iets lang. Dit komt
doordat in het proces veel random bepaalde bewerkingen worden gedaan. Als toevallig snel het
goede random getal wordt genomen komt de simulatie snel in het goede pad en bij andere
simulaties duurt het wat langer.

Simulatie 4 Effecten van de verschillende doelfuncties
In simulatie 3 is speciaal aandacht besteed om genoeg gegevens te verzamelen van beide
doelfuncties. De gegevens die in simulatie 3 zijn gevonden, zijn ook gebruikt voor simulatie 4.
Uit de gegevens van simulatie 3 blijkt dan ook dat de verschillende doelfunctie niet tot een andere
optimale oplossing komen [Tabel V.7]. Als de bouwkosten van de eerste doelfunctie worden
omgerekend naar de jaarlijkse kapitaalkosten volgens de formule 5.2 beschreven in paragraaf 5.3,
zijn de kosten ongeveer gelijk aan de jaarlijkse bouwkosten van de tweede doelfunctie. Dit is logisch
omdat doelfunctie 2 is afgeleid van doelfunctie 1. Alle kosten uit doelfunctie 1 zijn met formule 5.2
omgerekend naar de jaarlijkse kapitaalkosten en die zijn in doelfunctie 2 ingevuld.
Ook de kosten voor één m3 overstortwater van doelfunctie 1 en 2, berekend in simulatie 1, zijn
omgerekend ongeveer hetzelfde. En doordat het verhoudingsgetal voor het omrekenen van de
maatgevende bui naar de jaarlijkse neerslag bijna gelijk aan 1 zijn de All-in kosten ook omgerekend
hetzelfde.
Het enige verschil in de doelfuncties is, dat in de tweede doelfunctie de operationele kosten van de
RWZI zijn meegenomen. Doelfunctie 2 geeft daardoor een completer beeld dan doelfunctie 1 van de
effecten van de veranderingen op het systeem. Tevens hebben de kosten en de neerslag in
doelfunctie 2 een relevante relatie. Doelfunctie 2 is dus realistischer en relevanter dan doelfunctie 1.
Voor verder simulaties wordt doorgegaan met doelfunctie 2 om eerder beschreven redenen.
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Restricties
Uit de voorgaande simulaties is gebleken dat het genetisch algoritme goed naar het optimum loopt
van het systeem. Het optimum voldoet ook altijd aan de basisinspanning. Om tot deze
basisinspanning te komen moeten dus bepaalde ingrepen worden gedaan in het systeem om de
overstorthoeveelheid te verminderen.
Doordat naar kosten wordt geoptimaliseerd zal altijd de nadruk liggen om een zo goedkoop mogelijke
oplossing te bepalen. In een systeem zijn verschillende ingrepen mogelijk en hebben allemaal een
verschillende kostenopbouw. Doordat de nadruk ligt op de goedkoopste ingreep kunnen waarden
voor berging of pompen uitkomen, die in de praktijk niet realistisch zijn, zoals hierna wordt
beschreven.
Uit de optimale oplossing in simulatie 3 blijkt bijvoorbeeld dat de berging niet is veranderd en dat de
pompen wel worden gewijzigd met name de pomp Callan-M.3. Deze pomp was al zeer groot in de
nulsituatie, namelijk 0.065 m3/s (234 m3/h of 2 .38 mm/h) en in de optimale oplossing wordt deze
pomp nog eens vergroot naar 0.232 m3/s (835.2 m3/h 8.50 mm/h). Dit komt ook door de
kostenfunctie die is gedefinieerd voor het uitbreiden van pompen. De functie is een inverse
machtsfunctie [Rguur V.12], waardoor hoe groter de pomp des te kleiner het verschil in kosten.
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F1guur V.12. Verloop van de kostenfunctie voor een pomp

De pompcapaciteit van pomp Callan-M.3 is dus erg onrealistisch. Tevens is te zien dat door deze
grote pomp, de overstorthoeveelheid van knoop (woonkern) Callan-M ver onder de basisinspanning
ligt en dat de overstorthoeveelheid van knoop Callan-N gelijk is gebleven met de nulsituatie. Toch
voldoet het hele systeem aan de basisinspanning. In figuur V.13 is de oneerlijke verdeling
schematisch weergegeven.

Overschrijding basisinspanning
Callantsoog Midden

X

-Y

CalJantoog Noord

y

y

Systeem

X+Y

0

Figuur V.13. Ongelijkmatige overschrijding basisinspanning

Doordat de eerder beschreven gebeurtenis erg nadelig is voor het optimaliseren van een afvalwatersysteem, is besloten om een restrictie in te voeren voor de pompen. Op de berging zijn geen
restricties ingevoerd. In tabel V.9 worden de restricties beschreven.

De tabel V.9 weergegeven restrictie zijn bovengrens restrictie. Als ondergrens restrictie worden de
waarden genomen uit de nulsituatie. Omdat het in de praktijk niet realistisch is om de waarde van de
pompen te verlagen. Dit geld ook voor de berging.
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In de praktijk zullen de randvoorwaarden van een woonkern (berging en pompcapaciteit) dienen als
restrictie in de optimalisatie. Aangezien de berging in knopen vaak niet oneindig kan worden
uitgebreid.
De restricties zijn tevens belangrijk bij het implementeren van een heel systeem. In een geheel
systeem hebben de verschillende takken vaak geen invloed op elkaar en om te voorkomen dat één
tak alleen maar wordt geoptimaliseerd, moeten de restrictie ook een sturende factor hebben.
Aangezien het invoeren van restrictie geen nette manier is om het genetisch algoritme onder controle
te houden, zal in simulatie 6 een ander methode worden uitgeprobeerd waarbij geen restrictie meer
nodig zijn om het systeem in toom te houden. De restrictie zijn in simulatie 6 allen randvoorwaarden
uit de praktijk.
De optimale oplossing met de restrictie is in tabel V.10 weergegeven. Hierbij valt op dat de bouw- en
All-in kosten velen malen hoger zijn dan de bouw- en All-in kosten zonder restricties. Maar bij deze
oplossing zijn de overstorthoeveelheden van de afzonderlijke knopen wel allebei verlaagd.

Simulatie 5 Effecten van verschillende soorten cross-over methoden:
In deze simulatie wordt gekeken naar de effecten van verschillende methoden van cross-over. De
voorgaande simulaties zijn met het 'middelen per individu' methode gedaan. Voor deze simulatie zijn
drie cross-over methoden toegepast.
De eerste methode is 'middelen per individu'. Bij deze methode worden random twee individuen
geselecteerd die wordt gemiddeld. Dit gebeurt per individu
De twee methode is 'middelen per gen'. Bij deze methode wordt per eigenschap van een
oplossingsmogelijkheid random twee genen geselecteerd die worden gemiddeld. Dit gebeurt per
gen.
De derde methode is 'single-point cross-over'. Random wordt een plaats bepaald in een individu
waar cross-over wordt toegepast en vanuit daar worden de genen verwisseld van de twee random
bepaalde individuen.

•

Voor deze simulatie zijn simulaties gerund van 400 generaties om een goed beeld te krijgen van de
verschillende cross-over methoden. Gebruik is gemaakt van de tweede doelfunctie met restricties en
met een mutatiekans 50%. Bij deze simulatie is gekeken hoe het algoritme verloopt en hoe snel naar
het optimum wordt gegaan .
Tabel V.11. De drie verschillende cross·over operatoren.

Cross-over
methode
Callan-M [m2J
Callan-N [m 2)
Callan-N.4 [m3/s)
Callan-M.3 [m 3/s]
Diameter C-N [mm)
Diameter C-M [mm)
Overstort [m 3)
Effluent [m3 )
Bouwkosten [fl.)
All-in Kosten [fl.)

Mlddelen per md1v1du

Mlddelen per gen

Smgle-po1nt cross-over

160
240.127
0.002
0.065
59.0
296.6
3,125.1
1,540.7
114,090
122,475

160
240.591
0.002
0.065
59.0
296.6
3 ,125.1
1,540.7
114,270
122,655

160
240.213
0.002
0.065
59.0
296.6
3,125.1
1,540.7
114,123
122,508

l

Aantal stappen tot optimale oplossing

l
I

409

l
I

l
I

138

I
I

I
I

106
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In het begin kwamen afwijkende waarden voor 'middelen per gen' uit de simulaties ten opzichte van
'middelen per individu' en 'single-point cross-over', daarom is de simulatie voor 'middelen per gen'
twee keer uitgevoerd. Uit de tweede simulatie kwamen dezelfde waarden als uit de eerste simulatie
voor 'middelen pergen'. Aangezien het verschil tussen All-in kosten voor 'middelen per individu' en
'single-point cross-over (ongeveer fl.142000) erg groot was ten opzichte van 'middelen per gen' (
ongeveer fl. 122000), is er voor gekozen om de simulaties 'middelen per individu' en 'single-point
cross-over' langer door te laten lopen dan 400 keer. Deze resultaten staan in tabel V.11.
Conclusie effecten van verschillende cross-over methode:
Volgens de literatuur [vooral Beasley, 1993] maakte het niet uit welke cross-over operator genomen
wordt, de uitkomsten blijven hetzelfde. Alleen de snelheid om tot een optimale oplossing te komen
varieert. Dit is ook te zien in tabel V.11.
De oplossingen zijn naar genoeg hetzelfde. Alleen de snelheid om tot de optimale oplossing te
komen varieert. 'Single-point cross-over' is de snelste operator. In de eerste keer dat alle drie
operatoren waren gesimuleerd, was 'middelen per gen' vrijuit de snelste en kwamen 'middelen per
gen' en 'single-point cross-over' niet eens tot het optimum, die in de tweede sessie wel werd
gevonden. Dit geeft dus een vertekend beeld. 'Middel per gen' is eigenlijk de snelste. Deze methode
is dan ook de methode waarmee verder wordt gegaan in de volgende simulaties.
Bij optimale oplossingen van de operatoren is te zien dat de overstorthoeveelheid groter is dan de
basisinspanning van 3100. Het verschil is kleiner dan 1 % van de basisinspanning en dat valt binnen
de nauwkeurigheidsmarges van HydroWorks.
Uit deze simulatie blijkt dat de optimale oplossing moeilijk kan worden gevonden door één simulatie.
Het is dan ook verstandig om meerdere simulaties te maken van het systeem zoals is beschreven
simulatie 3, figuur V.10. Tevens blijkt uit deze simulatie dat de restricties op de pompen heeft
geholpen. De pompen worden niet meer onrealistisch groot. Het probleem is alleen verschoven naar
de waarden van de berging. In de oplossingen van deze simulatie is de berging van Callantsoog
Noord zeer groot geworden en het verbeteren van overstorthoeveelheden in één knoop (woonkern)
blijft. Om dit probleem te voorkomen is het mogelijk om ook restricties op de berging te zetten. In
simulatie 6 wordt een poging gedaan om te kunnen optimaliseren zonder restrictie anders dan de
randvoorwaarden uit de praktijk.
Het valt op dat bij 'single-point cross-over' de eventuele kuren van HydroWorks niet zoveel invloed
hebben op de algoritme. Dit komt doordat bij elke populatie veel van de genen hetzelfde zijn als die
van de parent Daardoor zal het dan langer duren voordat het optimum is gevonden, omdat de
mutatie voor nieuwe genen moet zorgen.

Simulatie 6 Andere methode voor het berekenen van de overstortkosten
In deze simulatie wordt gekeken of een systeem zonder restrictie kan worden geoptimaliseerd en
toch bij de overstorten een evenredige overstortvermindering heeft. Dit wordt bewerkstelligd door de
kosten per m 3 overstort per knoop (woonkern) te gaan berekenen. Bij deze methode wordt getracht
om, als het hele systeem aan de basisinspanning voldoet, toch kosten in rekening te kunnen
brengen als een knoop niet voldoet aan de basisinspanning.
Tijdens het programmeren van deze aanpassing is een fout gevonden in het Fortran programma. De
persleidingen werden 1000 x verkleind. De fout is erin geslopen na de eerste simulatie, die het
gevoeligste is voor kostenveranderingen. Voor de andere simulaties heeft deze fout geen
consequenties. De principes en conclusies van deze simulaties zijn nog steeds geldig. Alleen worden
de bouwkosten en All-in kosten iets hoger. Na de bevindenis is deze fout gecorrigeerd en zijn de
volgende simulatie gedaan.
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Na het toepassen van verandering is de optimale oplossing als volgt:

Conclusie andere methode voor het berekenen van de overstortkosten
De toegepaste verandering heeft een goede invloed op de overstorthoeveelheden. De overstorthoeveelheden worden niet meer onevenredig verdeeld over de knopen (woonkernen). De restricties
zijn ook niet meer nodig als stuurfactoren. De restricties blijven natuurlijk altijd bestaan als
randvoorwaarden vanuit de praktijk.
Het enige nadeel van deze methode is dat in dit project is geprobeerd om een stelsel als geheel te
laten voldoen aan de basisinspanning. Maar met deze methode is dit toch weer teruggebracht tot de
vrijvervalnetten. Aangezien de basisinspanningsberekeningen eigenlijk alleen geldig is voor een
vrijvervalleidingstelsel, is deze methode beter teruggekoppeld naar de praktijk. Bovendien als alle
knopen voldoen aan de basisinspanning, voldoet het hele systeem natuurlijk ook.

Simulatie 7 Kosten onder de basisinspanning op 0
In de afgelopen simulaties heeft veel 'fine tuning' plaatsgevonden aan het genetisch algoritme. In
deze simulatie wordt gekeken of nog steeds kosten in rekening moeten worden gebracht voor de
overstortkosten onder de basisinspanning. Gekeken wordt of de extra investeringskosten, die
gemaakt moeten worden om onder de basisinspanning te komen, dwingend genoeg zijn om de
oplossingen naar de basisinspanning t e drukken.
De beste oplossing staat in tabel V.13 weergegeven . In figuur V.14 en V.15 worden het verloop van
de kosten en de overstorthoeveelheden weergegeven met de nieuwe methode .
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Figuur V.14 en V.1 5. De figuren geven het traject van de beste parent weer. In figuur V. 15 gaan de overstorthoeveelheid naar
de basisinspanning t oe.
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Conclusie kosten onder de basisinspanning op 0:
Zoals in figuur V.14 en V.15 is te zien dat als de kosten onder de basisinspanning op 0 staat, de
oplossingen niet over de basisinspanning van 3100 loopt. Uit het verloop van figuur V.14 valt te zien
dat er wel onder de basisinspanning is gekeken maar dat dit niet de optimale oplossing is. Het
sleutelen aan het genetisch algoritme, dat in voorgaande simulaties is gedaan, heeft dus een positief
effect gehad op de werking van de doelfunctie. Om tot een optimale oplossing te komen duurt nu
iets langer, omdat een grotere variateit aan oplossingen moet worden bekeken. Maar het genetisch
alogitme kijkt nu meer om de basisinspanning, wat het begrip van de werking van het systeem
vergroot.
Het is nu niet meer nodig om een straf op te leggen als er minder water wordt overgestort dan de
basisinspanning. De oplossing wordt automatisch teruggedrongen naar de basisinspanning door de
hogere bouwkosten.

Simulatie 8 Grootte van de populatie
In de literatuur [Beasley, 1993; Quagliarella et al, 1997; Mitchell, 1998] wordt altijd gesproken over
8 a 12 individuen per populaties als ideale populatie grootte. In het begin van de simulaties is
gebruik gemaakt van 6 individuen en dat blijkt inderdaad te laag te zijn. De oplossing convergeert
snel. Daarna is gebruik gemaakt van 10 individuen en dat blijkt te voldoen. Een ander onderzoek zal
moeten uitwijzen wat de ideale populatiesgrootte zal zijn.
Analyse gegevens
Uit de verkregen gegevens blijkt dat de pompen bij Callantsoog Noord weinig bijdraagt bij het
verminderen van de overstorthoeveelheden. De grootste overstorthoeveelhedenveranderingen worden
behaald door vergroting van de berging. Hetzelfde is te zien bij Callantsoog Midden maar daar heeft
de pompcapaciteit iets meer invloed op de overstorthoeveelheden.
Uit de simulaties blijkt dat de berging-overstort grafiek ten opzichte van de kosten een lineaire
functie is. Om een bepaalde overstorthoeveelheid te bereiken kunnen verschillende bergingsgrootten
genomen worden. Hierbij valt op dat de berging en de overstorthoeveelheid een lineair verband
hebben. Dit is weergeven in de figuren V.16 en V.17:
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Figuur V.16 en V.17. Berging-overstortgrafieken van Callantsoog Noord en Callantsoog Mrdden.

Zoals is te zien in de figuren V.16 en V.17 kunnen verschillende bergingsgrootten worden genomen
om een bepaalde overstorthoeveelheid te bereiken. De variatie in berging wordt dan bewerkstelligd
door de pompovercapaciteit van dat punt. Zodra de berging groot is voor een bepaalde
overstorthoeveelheid zal de pompovercapaciteit klein zijn en bij een kleine berging voor die bepaalde
overstorthoeveelheid zal de pompovercapaciteit groot zijn. Tevens is te zien dat de variatie in
bergingsgrootte erg groot is en dat bij een grootte berging de overstorthoeveelheid kleiner wordt.
De rol van de berging op het systeem is erg groot. Er zijn grote veranderingen nodig om de
overstorthoeveelheden te kunnen beïnvloeden, maar doordat de kosten van de verandering van de
berging relatief laag zijn, zijn de veranderingen aan de berging toch maatgevend.
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Voor de pompcapaciteit is geen duidelijk verband weer te geven ten opzichte van de kosten. Het blijkt
uit de simulaties dat voor elke overstorthoeveelheid de pompcapaciteit hetzelfde kan zijn. De grootte
van de pompcapaciteit hangt af van de grootte van berging om tot een bepaalde
overstorthoeveelheid te komen. Zoals beschreven in figuur V.18 en V.19:
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Figuur V.18 en V.19. Pompcapaciteit-overstortgrafieken van Callantsoog Noord en Callantsoog Midden.

Zoals te zien is in de figuren V.18 en V.19 is geen duidelijke relatie tussen de pompcapaciteit en de
overstorthoeveelheid ten opzichte van de kosten. Een bepaalde waarde voor de pompcapaciteit kan
voor meerdere overstorthoeveelheden worden gebruikt. De overstorthoeveelheid wordt vooral bepaald
door de berging en daarbij speelt de pompcapaciteit de rol van invloedfactor op de berging.
De rol van de pompcapaciteit is niet zo groot op het systeem. De veranderingen van de pompen
hebben een grote invloed op overstorthoeveelheden maar omdat de verandering aan de
pompcapaciteit ook grote kosten met zich meebrengt, worden de veranderingen zo klein mogelijk
gehouden, dat laat zien dat het genetisch algoritme goed werkt. De duurdere oplossingen worden
bekeken maar er wordt niet mee verder geegaan ondanks dat ze grote veranderingen te weeg
brengen in de overstorthoeveelheid.
Zoals eerder al is beschreven, bestaat er een relatie tussen de berging, pompcapaciteit en de
overstorthoeveelheden. De berging heeft de meeste invloed op een systeem. De berging ligt voor een
overstorthoeveelheid tussen bepaalde grenzen. De bergingsgrootte voor een overstorthoeveelheid
wordt tussen de grenzen bepaald door de pompcapaciteit. In figuur V.20 en V.21 staan de
pompcapaciteit en de berging uitgezet tegen de overstorthoeveelheden van Callantsoog Midden en
van Callantsoog Noord.
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Figuur V.20 en V.21. Bergings-pompcapaciteits-overstorthoeveelheidsgrafiek van Callantsoog Midden en Callantsoog Noord

De vlakken die in figuur V.20 en V.21 te zien zijn lopen licht dalend weg over de as van de pompen
en loopt sterk dalend weg over de as van de berging.
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In figuur V.22 is de doelfunctie te zien zoals die gebruikt is voor dit project. De doelfunctie is

""'

Figuur V.
getekend aan de hand van gegevens die gegenereerd zijn uit optimalisatie van de tak CallantsoogRWZI. In de optimalisatie zijn de berging van Callantsoog Noord en de pompcapaciteit van
Callantsoog Midden constant gehouden, omdat deze variabelen in een normale optiamlisatie ook
weinig variëren . Door de constant houding van die twee variabelen zijn er nog twee variabelen over
en deze staan op x en dey-as. In figuur V.22 is te zien dat verschillende discrete overgangen in de
doelfunctie zitten, weergegeven door de richels. Daardoor wordt bevestigd dat voor het optimaliseren
van een afvalwatersysteem een genetisch algoritme nodig is.

Simulatie 9 Andere bui toegepast
In deze simulatie wordt gekeken of het toepassen van een andere bui op het afvalwatersysteem
andere uitkomsten genereert. Voor deze simulatie is de bui 24/06/ 1959 genomen. Dit is een korte
heftige bui waarvan de helft van de instromende regen naar de RWZI gaat en de andere helft over de
overstort. Veranderingen op het systeem zullen goed merkbaar zijn in de overstorthoeveel heden.
De bepaling van de basisinspanning wordt aan de hand gedaan van een referentiestelsel, zoals is
beschreven in Hoofstuk 6.4. Aan de hand van de berging in mm en de poe in mm/h wordt met de
stippengrafieken van Kuipers het aantal mmoverstort per jaar bepaald.
De jaarlijkse overstorthoeveelheid van het referentiestelsel is 26.8 mm. Hierbij is het systeem als
geheel genomen. Hier wordt mee bedoeld dat het totale oppervlak van Callantsoog is genomen voor
de berekening, omdat het systeem als geheel moet voldoen aan de basisinspanning. Dat is 2580 m3
overstortwater voor het referentiestelsel Callantsoog-RWZI.
De jaarlijkse overstort voor stelsel Callantsoog-RWZI is volgens de stippengrafiek 3142 m3 • Dit is
berekend door allebei de knopen Callantsoog Noord en Midden apart te nemen en daarvan de
overstorthoeveelheid te bepalen.
Aangezien in de simulatie in HydroWorks niet met jaarneerslagen wordt gewerkt maar met een
maatgevende bui moet de basisinspanning nog worden gerefereerd met deze bui. De
overstorthoeveelheid van het stelsel Callantsoog-RWZI van de maatgevende bui is 735.3 m3 . Dus de
basisinspanning voor deze maatgevende bui en het stelsel Callantsoog-RWZI 735.3/3142 * 2580 =
603m3 •
De basisinspanning van het effluent van RWZI is dan overstorthoeveelheid van maatgevende bu i
minus de basisinspanning en dat verschil bij de effluenthoeveelheid van de RWZI bij de nulsituatie
opgeteld en dat is dan (735.3-603) + 819.1= 951.4 m3 . Hierbij is aangenomen dat het aantal m3
overstortwatervermindering naar de RWZI wordt getransporteerd.
Tabel V.14. De basisinspannin :
Effluent RWZI

951 m3
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De factor om de bui van 24/06/1959 naar jaarneerslag om te rekenen is:

De resultaten staan in tabel V.16 met de eerste bui ernaast ter referentie. Bui 2 is de bui van
24/06/1959 en Bui 1 is de bui van 06/06/1961.

Tabel V.16 geeft duidelijk aan dat dezelfde overstortkosten voldoende zijn. De oplossing gaat naar de
basisinspanning toe. Alleen het is een hele andere oplossing dan bij de eerste bui. Dat is logisch
omdat een systeem op elke bui anders reageert. Dit was ook voorspeld van tevoren door te zeggen
dat nadat de optimale oplossing een 10 jaren reeks op de optimale oplossing moet worden
losgelaten. Daarom wordt het systeem getest op de optimale oplossing die bij bui 1 gevonden is. In
tabel V.17 wordt bui 2 losgelaten de oplossing, die gevonden is met bui 1, om te kijken of oplossing
1 aan de basisinspanning voldoet.
Tabel V.17.

•

Doelfunctie 2

BUl 2

Callan-M [m2]
Callan-N [m2 ]
Callan-N.4 [m3/s]
Callan-M.3 [m3 /s]
Diameter C-N [mm]
Diameter C-M [mm]
Overstort [m3 ]
Effluent [m3 ]

266.655
83.512
0.002
0.065
59.0
296.6

166.9
1232.5

In tabel V.17 is te zien dat de oplossing gevonden bij bui 1 voldoet bij bui 2. De overstorthoeveelheid
van 166.9 m3 voldoet ruim aan de basisinspanning van 603 m3 •
Conclusie ander bui toegepast:
Uit deze simulatie blijkt maar weer eens dat het nodig is om een jaarneerslag over de oplossing te
laten lopen, nadat de optimale oplossing is gevonden. Uit andere neerslag zullen andere oplossing
worden gegenereerd om te kunnen voldoen aan de basisinspanning. Tevens blijkt dat de neerslag
van 06/06/1971 voldoet als maatgevende neerslag.

Simulatie 1.0 Een ander afvalwatersysteem invoegen
Om te bepalen of het programma voldoet in het algemeen, is een ander tak van het
afvalwatersysteem Stolpen toegepast. Gekozen is voor het de tak Schagen-RWZI omdat bij deze tak
te veel water over de overstort gaat en de tak watert rechtstreeks af op de RWZI.
Voordat begonnen is met het analyseren van het afvalwatersysteem zijn eerst aanpassingen gemaakt
aan het afvalwatersysteem zodat het Fortran programma met het afvalwatersysteem kan werken.
•
De eerste aanpassing was dat de compound leiding en de rotorpomp, die vanaf schagen via het
rioolgemaal rg-Barsing naar de RWZIIiep, zijn vervangen voor een "fixed pump". Het Fortran
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programma kan nog niet werken met een compound leiding en een rotorpomp die rechtstreeks
op de RWZI zijn aangesloten, alleen nog maar met een fixed pomp. Als de compoundleiding en
de rotorpomp midden in een systeem zitten, is de aanwezigheid niet erg maar deze elementen
doen dan niet mee in de simulaties. De nieuw fixed pomp heeft als pompcapaciteit de hoogste
pompkarakteristiek van de rotorpomp gekregen.
•
Als tweede zijn alle knopen (woonkernen) namen naar 8 karakters gebracht, omdat het Fortran
programma op 8 karakters zoekt. De 8 karakters en hoofdletters in een naam luistert heel nauw,
zowel het Fortran programma als HydroWorks zijn daar heel precies in. Tevens heeft de nieuwe
fixed pomp die aan de RWZI is aangesloten van Schagen het eindgetal 3 gekregen, omdat het
Fortran programma de pomp nu kan herkennen als de pomp die op de RWZI is aangesloten.
Het systeem ziet na de veranderingen als volgt uit:
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Figuur V.23. Schagen-RWZI

Nadat het systeem is aangepast is gekeken welke knopen (woonkernen), pompen, pompkelders en
overstorten van belang zijn voor het optimaliseren van dit systeem om naar de basisinspanning toe te
gaan. Dit is het beste te ziet in de - .prn file van HydroWorks die wordt aangemaakt na een simulatie.
Voor deze simulatie is gekozen om de volgende knopen en pompen te optimal iseren:

Nadat alle te variëren knopen (woonkernen) en pompen zijn bepaald, moet de basisinspanning
worden berekend. De jaarlijkse basisinspanning is 26,5 mm maal het aantal hectaren waarvan het
water afstroomd, dit is berekend aan de hand van de stippengrafieken van Kuipers. De jaarlijkse
basisinspanning is 18071 m3 per jaar. Daarna moet de jaarlijkse overstorthoeveelheid van het stelsel
worden berekend. Dit wordt berekend per knoop (woonkern). De jaarlijkse overstort van de tak
Schagen-RWZI is 24275 m3 , dit is tevens met de stippengrafieken berekend. Dan moet de
overstorthoeveelheden van het stelsel berekend worden voor de maatgevende bui. Dit gebeurd in
HydroWorks. De overstorthoeveelheid voor de maatgevende bui is 26287 m3 • Nu kan de
overstorthoeveelheid van de bui met de jaarlijkse overstorthoeveelheid worden vergeleken en de
basisinspanning kan worden teruggerekend naar de maatgevende bui.
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De basisinspanning voor de maatgevende bui is dan 26287/24275
overstortwater.

* 18071

= 19569 m3

Tevens moet de omrekenfactor worden berekend om bij de maatgevende bui de jaarlijkse kosten te
kunnen berekenen. De factor is dan:

Nadat alles berekend is kan de invoer-file worden ingevuld, zoals beschreven staat in bijlage III.B.
HieNoor moet nog worden opgezocht wat de hectares per woonkern zijn, de diepte van berging en de
lengte van de leidingen. In de invoer-file staat de beginpopulatie, die moet worden opgesteld.
Nu is alles gereed om de simulaties te maken. De eerste simulatie is gedaan met de procesvariabelen van Callantsoog-RWZI, namelijk 175 x 2.3 boven de basisinspanning, 0 beneden de
basisinspanning en 50% mutatiekans. Al snel bleek dat deze niet goed voldeden. De oplossing liep
niet naar de basisinspanning toe. Daar is gewerkt met een verdubbel van de kosten van
overstortwater boven de basisinspanning, namelijk 350 x 2.3. Deze bleek te hard naar de
basisinspanning te lopen . Daarna is gewerkt met 250 x 2.3 voor de kosten boven de basisinspanning
en deze kosten voldeden. Er is niet veel tijd in overstortkosten gestoken omdat het belangrijker was
dat het systeem goed draaide.
De ideale oplossing die uiteindelijk is gevonden voor dit stelsel, is gevonden met de methode zoals
die beschreven staat in Simulatie 3, figuur V.11. Eerst zijn dit keer 2 runs genomen met dezelfde
beginpopulatie en daarna is de derde run genomen met de beste waarden die in de eerste twee runs
zijn gevonden.
Tevens is gebleken dat het lang duurde voordat de algoritme bij de optimale oplossing is. Dat komt
doordat deze simulatie meer variabelen heeft dan Callantsoog. Simpel gezegd moeten er meer
oplossingsmogelijkheden bekeken worden voordat de optimale oplossing is gevonden . Het blijkt dat
de mutatiekans van 50% een goed operator is om te snelle convergentie tegen te gaan.
De gevonden optimale oplossing is dan:
Tabel V.20. De gevonden oplossing voor Schagen-RWZI.

Schagen

•

Schagene [m2 )
Groenweg [m2 )
BarsingC [m2 )
Kolhome [m2 )
rg-schag [rn2J
Groenwe~.4 [m3/s]
r~-Kolh.4 [m3/s)
BarsingC.4 [m3/s]
rg-Bars.4 [m 3/s)
rg-Schag.3 [m3/s)
Diameter Groen [mm)
Diameter r~-K [mm)
Diameter Bars [mm)
Diameter rg-B [mm)
Diameter rg-S [mm)
Overstort [m3 )
Effluent [m 3 )
Bouwkosten [fl.)
All-in Kosten [fl.)

3,950.0
871.0
18.6
138.5
25.6
0.037
0.010
0.007
0.041
0.250
235.4
103.4
103.4
235.4
593.2
19,.175
11,606
734,487
886,128

Het implementeren van het systeem heeft 1 dag in beslag genomen. Het bepalen van de
overstortkosten duurde ongeveer een 0.5 dag, maar het was geen uitgebreid onderzoek. De
schatting is dat een het implementeren van een heel afvalwatersysteem met werkende HydroWorks-
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file ongeveer 2 dagen duurt en het bepalen van de overstortkosten 1 dag. Dit is natuurlijk al na
gelang de ervaring en kennis van de gebruiker.
Conclusie een ander systeem invoegen:
Het invoegen van een andere tak van het afvalwatersysteem ging zeer snel en gemakkelijk. Tijdens
het invoegen is opnieuw duidelijk geworden dat er nog steeds beperkingen in het programma zitten
waar nog nader onderzoek na moet worden gedaan. En daarom moest het stelsel zodanig worden
aangepast dat het wel voldeed aan de eisen van het programma.
De tijd, die nodig was om het afvalwatersysteem Schagen-RWZI te implementeren, was vrij kort. Om
een heel systeem als afvalwatersysteem Stolpen te implementeren zal naar schatting ongeveer 2
dagen voor nodig zijn. Naar gelang de ervaring en kennis van de gebruiker van het programma en het
systeem dat geoptimaliseerd moet worden. Het bepalen van overstortkosten voor een systeem van
Stolpen zal ongeveer 1 dag nodig zijn. Dit is ook afhankelijk van de ervaring en kennis van de
persoon maar ook van de snelheid van de computer die gebruikt wordt. Hoe sneller de computer des
te sneller de simulaties gaan en des de sneller een verloop van de overstortkosten kan worden
geanalyseerd .

Proefondervindelijke conclusies

De maatgevende neerslagen
De maatgevende neerslagen waren 06/06/61 en 26/11/61, de eerste is een korte heftige bui en de
ander is een lange sluimerende bui. Deze buien zijn gekozen uit een reeks van buien waarbij de
overstorthoeveelheden erg hoog zijn. Dit zijn misschien niet de ideaalste buien maar voor het principe
voldoen deze buien goed. Na een paar simulatie bleek dat de lange sluimerende bui te verwaarlozen
was ten opzichte van de korte heftige bui. Een kleine verandering aan het systeem had veel meer
invloed op de overstorthoeveelheden van de lange bui dan op de korte bui. De
overstorthoeveelheden van de lange bui voldeden na een kleine verandering bijna altijd aan de
basisinspanning. Daarom is doorgegaan met de bui van 06/06/61. Het principe van het programma
en van het genetisch algoritme veranderd hierdoor niet.
Module stoppen
In het begin werd gestopt als bijna alle individuen tussen 98% en 102% liggen van de fitste van de
populatie. In meerdere simulaties is gebleken dat de simulatie dan vaak niet stopt bij de meeste
fitte. Als wordt gewerkt met een lage mutatiekans dan convergeert de populatie snel en wordt er vaak
te vroeg gestopt.
Na de resultaten, zoals beschreven hiervoor, is module stoppen uitgezet en is een lus opgesteld die
ervoor zorgt dat elke simulatie n x generaties aanmaakt.
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