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REACTIE EN NAWOORD OP 'DE DYNAMIEK VAN RIOOLSTELSELS'
(HzO 13/1998, PAG. 16 E.V.)

Dedynamiekvanrioolstelsels:
eenreactie
Het zeerlezenswaardige artikel 'Dedynamiekvan rioolstelsels',door Korving,Wiggers
enVandenHofin H,0 nr.131snijdt eenonderwerp aandatniet alleen vanuit wetenschappelijk oogpunt vanbelang is,maar zeerzekerook
raakt aanvraagstukken endiscussies uitdealledaagsepraktijk. Hetisvanuit dit laatste
gezichtspunt datikhierbij reageer.Mijn reactie
betreft devolgende punten:
degeschetste nadelen vandegangbare
deterministische rekenmethode
debruikbaarheid vanalternatieve rekenmethoden inhetvakgebied riolering
enkelesuggesties voor verdere ontwikkelingvandezealternatieve methoden.
Overigens zijopvoorhand gesteld datde
ontwikkeling van systeemidentificatietechnieken,netzoalseenaantal andere methoden, voor
toepassingen binnen derioleringstechniek veelbelovendis.

Veronderstelde nadelen
deterministische methoden
rekensnelheid
Deauteurs stellen dathet uitvoerenvan
berekeningen metdynamische stromingsprogramma's veeltijd kost.Nu isveelofweinig tijd
een relatiefbegrip.Paszodra rekentijden beperkend worden bijhetgebruik vanmodellen iser
sprake vaneenprobleem.Watditbetreft iserin
de ingenieurspraktijk veelveranderd.Waar
middenjaren '80desimulatie van stromingsdynamiekpraktisch onmogelijk wasdoor deexorbitant langerekentijden, isditmetdeontwikkeling vanzoweldehardware alsde software
binnen ieders bereik gekomen.Ditoverigens

Fkjuur 1:Vertoop rekentijder

Figuur 2:Verkrop rekentijder

behoudens uitzonderlijk omvangrijke rioolstelsels.
Defiguren 1 en2geven eenillustratievan
deafname vanrekentijden. Indegrafieken isde
rekentijd vooreenomvangrijk rioolstelsel(circa
3000strengen eneengesimuleerde tijdsduur
van zuur)uitgezet indetijd lopende vanaf1591
tot 1997.Sindsdien isdeze informatie niet meer
bijgehouden, omdat hetprobleem vanrekentijden geen onderwerp vandiscussie meerwas.
Momenteel bedraagt derekentijd circa
5minuten, waarbij desnelheid vandei/o beperkend is,ditwilzeggen dathetinlezenen
opslaan hetgrosvandecomputertijd beslaat.
Degeschetste trend zetzich nogsteeds voort,
waarbij devrijkomende rekencapaciteit niet
langer wordt gebruikt voorhetreducerenvan
rekenkosten maar veeleervoorhetverfijnen en
verbeteren vanderekenresultaten. Vanuitde
praktijk vaneeningenieursbureau isderekentijd voorsimulaties,ookvanzogeheten reeksberekeningen,danookgeen argument om naar
een andersoortige rekenmethodiek overtestappen tenzij hieraan andere voordelen vastzitten.
Voorbeelden hiervan zijn eeneenvoudiger calibratie ofdemogelijkheid meer complexe processenzoalsdevuilemissie opeengoede manier
in beeld te brengen.
Kosten
Eenandergenoemd nadeelisdehogekosten diegepaard gaan methetverzamelen vande
systeemparameters dienodigzijn voorhet
gebruik van deterministische modellen.Dit
nadeel onderschrijf ik,echtermetdekanttekeningdatdesysteemstructuur endesysteemgeometriedoorde rioolbeheerders in vergelijking
met eenaantaljaren geleden aanzienlijk beter
en betrouwbaarder kanworden aangeleverd.
Het probleem vandekwantificering vandesysteemparameters spitst zichdanookmeer toeop
detehanteren rekenparameters zoals inloopparameters,overlaarcoefficienten en dergelijke.
Hiervoor zijn calibratiemetingen noodzakelijk.
Overigens wordt inhetarrikel niet ondubbelzinnig bewezendathetcalibrcrcnvaneen
model opbasisvansysteemidentificatie sneller,
goedkoper eneenvoudiger isdanbijeendeterministisch model.

Onvoldoende nauwkcuricjlicid
Deauteurs stellendatde nauwkeurigheid
van deterministische modellen onvoldoendeis.
Devraagdiehierbij gesteld moet worden is
welkenauwkeurigheid mennastreeft enwelke
prijs menoverheeft voordegevraagde nauwkeurigheid. Ineenartikel teverschijnen inseptember vanditjaar2 wordt dehaalbare nauwkeurigheid vandeterministische modellenop
circa 10procent gesteld voorwatbetreft overstortingsvolumen enoptredende maximale
debieten. Voorpraktijktoepassingen isdit naar
mijn OBmcningvoldoende;inelkgevalismen
in staat omontwerpen vanrioolstelsels ofde
effecten vanmaatregelen inbestaande stelsels
goed tebeoordelen.
Doordeaureurs wordt metname deslechte
voorspelbaarheid vandevuilemissie aangehaald
alséénvandenadelen vandeterministische
modellen.Ditlaatste bezwaar ismaar tendele
aandemodellering vandedynamica vanstromingsverschijnselen toeteschrijven. Hoewelde
discussie rondom hetmodelleren vandevuilemissieeenartikel opzichwaard is,toch enkele
opmerkingen:
Allereerstzalgedefinieerd moeten worden
welke nauwkeurigheid menwenst tebereiken.Hetbepalen vandevuilemissieis
namelijk geen doelopzich.Degevraagde
nauwkeurigheid vandeberekende vuilemissie moet worden gedefinieerd vanuitde
waterkwaliteitsmodellering.
Devuilemissie uiteenrioolstelsel wordt
bepaald dooreenveelheid aan processen,
bijvoorbeeld:
sedimenttransport
transport vandrijvend materiaal
- inspoeling vanvuil van afvoerende
oppervlakken.
Daarnaast speelt ongetwijfeld nogtalvan
andere niet ofnauwelijks bekende processeneen
rol.Voorbeelden hiervan zijn biochemischeof
chemische processen diedeaardvanhetvuilin
rioolstelsel indetijd beïnvloeden.
Almetalmoeternogalwatonderzoek worden verrichr voordatviavolledig deterministischewegeen vuilemissiemodel kanworden
gebouwd. Wellichtdatopditpunt dealternatievemodelleringstechnieken eenkrachtig middel
kunnen verschaffen. Hierbij wordtdekanttekeninggeplaatstdatzonder nader fundamenteel
onderzoek naardeprocessen dieeenrolspelenbij
devuilemissieproblematiekeendieper inzichten
dusdemogelijkheid tothetformuleren van
mogelijke maatregelen nierbeschikbaar komen.

Bruikbaarheidvanalternatieve rekenmethode inhetvakgebied riolering
Inde(internationale) literatuur worden
sedert enkelejaren alrernatieve methoden
beschreven waarmeededynamiek vanrioolsrelselskanworden beschreven,voorbeelden zijn
fuzzy logic,neurale netwerken, intelligent
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agentsen dedoordeauteurs gebruikte systeemidentificatie. Aldeze methoden gaan uit van een
wiskundige beschrijving van het 'gedrag' van
systemen waarbij deonderliggende fysische
processen niet ofnauwelijks worden berrokken
indemodellering. Dealgemene indruk isdat
dergelijke methoden in staat zijn om vaneen
bestaand systeem min ofmeer betrouwbare
resultaten televeren alservoldoende betrouwbaremeetgegevens aanwezigzijn voor enkele
locaties binnen het stelsel.In de ingenieurspraktijk, waarin tot opheden deterministische
modellen worden gehanteerd, wordt getoetst op
zowelhetgedrag van overstorten alsook op
mogelijke 'water opstraat' locaties.Nadat het
functioneren vaneen rioolstelsel inkaart is
gebracht enereen aantal knelpunten blijkt te
zijn (hetzij wateroverlast hetzij knelpunten in
het functioneren vanoverlaten) ishet gebruikelijk min ofmeer vergaande maatregelen in of
aan het rioolstelsel tenemen. Bijhet gebruik
van dynamische modellen ishet dan mogelijk
om heteffect vandezemaatregelen ophet stelselalsgeheel in beeld tekrijgen. Zokan worden
nagegaan ofhet oplossen van een wateroverlastproblccm door devoorgestelde ingrepen leidt
tot het ontstaan van onacceptabele situaties in
andere delen van het stelsel.Dewerkwijze volgensdesysteemidentificatie laateen dergelijke
praktijk niet toeom twee redenen:
Erkunnen geen metingen worden verkregen van een nogniet bestaande situatie,
tenzij hiervoor de rekenresultaten van een
ander dynamisch model worden gebruikt.
Dit impliceert echter dat dedoorde auteurs
geschetste nadelen van deze modellen worden geaccepteerd.
Om praktische redenen zullen niet van alle
van belangzijnde locaties binnen een rioolstelselvoldoende betrouwbare meetgegevensbeschikbaar zijn.
Deresolutie in ruimtelijke zin zal tegering
zijn vooreen volledigebeoordeling van het
functioneren van een rioolstelsel.
Debruikbaarheid van de alternatieve
modelleringsmethoden isdaarom volgens mij
betrekkelijk beperkt voorde ontwerppraktijk.
Veeleer zieik mogelijkheden op het terrein van
devuilemissie.Zoals hiervoor al isaangegeven is
een betrouwbaar, praktisch hanteerbaar model
vooralsnog niet haalbaar. Systeemidentificatie
biedt hier mogelijkheden, immers men behoeft
niet alleonderliggende processen ende bijbehorende rekenparameters, randvoorwaarden en
initifle condities tekennen terwijl er slechts
meetresultaten van een beperkt aantal locaties
noodzakelijk zijn (namelijk de overstortputtcn).
Enkele s u g g e s t i es voor h e t verdere
onderzoek
Naast dedoordeauteurs genoemde verbeteringen aan detechniek doe ik hierbij devol32
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gende suggesties voor verdereverfijning van de
techniek en eenvergroting van de praktische
toepasbaarheid: [INS*]Het correcr modelleren
van het pompregime,ook tijdens DWA,vergroot de praktische toepasbaarheid, met name
bij reeksberekemngen. Het verdient dan ook
aanbeveling hieraan aandacht teschenken bij
het verdere onderzoek.
Om depraktische meerwaarde van de alternatieve modelleringsmethodieken te kwantificeren zou het interessant zijn eens na te
gaan welke inspanningen noodzakelijk zijn
om met een deterministisch model een vergelijkbaar resultaat tebehalen als met de
systeemidentificatie. Hiermee kanéén van
deopeningsstellingen vandeauteurs,
'goedkoper, sneller en eenvoudiger' worden
onderbouwd.
Inmiddels isopeen aantal plaatsen in
Nederland gemeten aan zowelneerslagals
aan devuilemissie van rioolstelsels.Op
basis vandezemetingen kan worden
getracht viasysteemidentificatie te komen
tot een voorspellend vuilemissiemodel.Als
dezeontwikkeling wordt ingezet kan hieraan een belangrijke meerwaarde voor de
praktijk worden ontleend.

Tenslotte
Het rekenen aan noolsrelselsheeft de laatstetienjaar eengrote ontwikkelingdoorgemaakt.Momenteel ontwikkelt zicheen praktijk
waarin in theoriealles 'uitrekenbaar' is maar
waar dediscipline van modclcalibratie aan praktijkmetingen vrijwel afwezig is.Wat dit betreft
ishet vakgebied rioleringen bij mijn weten
uniek, hetgebruik van ongecalibreerde modellen heeft een onderschat risico inzich. Ongeacht
demodellcringsmethodiekdie men toepast is
eencalibratieaan praktijkwaarnemingen noodzakelijk.
Daarnaast iseendiscussie overde na testreven nauwkeurigheden van hydraulische berekeningen aan rioolstelsels noodzakelijk in relatie
tot het kostenaspect.Zeer hoge nauwkeurigheden kosten veel inspanning, anderzijds kan een
telagenauwkeurigheid van berekeningen leiden tot het nemen van verkeerde ofte kostbare
maatregelen in rioolstelsels.*"
François Clemens
Witteveen+BosRaadgevende ingenieursB.V.,
Deventer

Nawoordauteurs
Deauteurs gaan in hoofdlijn akkoord met depunten zoals diezijn aangevoerd indereactie.Doel
van het artikel wasaan tegeven dat het ook mogelijk isom met alternatieve technieken, waarvan
systeemidentificatie er één is,het overstortingsgedrag van een rioolstelsel tevoorspellen. De resultaten van het onderzoek tot nu toelijken erop tewijzen dat met technieken als systeemidentificatie
sneller,eenvoudiger en goedkoper het overstortingsgedrag beschreven kan worden.
Bijde reactie plaatsen wij devolgende kanttekeningen. Ten eerste isdegeschetste methode niet
bedoeld voorhet uitvoeren van ontwerpberekeningen, maar voordecontrole ophet functioneren
van rioolstelsels oplangere termijn. Ten tweede ishetverschil in rekentijd tussen stromingsmodellenen idenrificatie voor reeksberekeningen (langere termijn voorspellingen) dan misschien niet
zozeer relevant voordeadviespraktijk, het blijft opvallend. Bijsysteemidentificatie vergteen reeksberekening vooreen heeljaar slechts enkeleseconden.Ten derde wordt opgemerkt dat in het artikel
zeker niet beweerd wordr dat weinig nauwkeurige vuiluitworpvoorspelhngen alleen toete schrijven
zijn aan een gebrekkige modellering vandedynamische stromingsverschijnselcn.Totslot willen de
auteurs erop wijzen dat kalibreren bijsysteemidentificatie slechts bestaat uit eenjuiste keuzevan de
modelorde (m.b.v.debeschikbare MATLABtoolbox).Welke minimale hoeveelheid gegevens nodig is
omgoed tekunnen voorspellen, istot nu toe nogniet geheel duidelijk.
Met het oogopverder onderzoek willen deauteurs deaandacht vestigen ophet feit dat systeemidentificatie waarschijnlijk nietgeschikt isals methode om devuiluitworp van een rioolstelsel te
voorspellen. Dit wordt veroorzaakt doordeaanname van lineair systeemgedrag die identificatie met
zichmeebrengt. Om complexe processen alsdevuiluitworp van een rioolstelsel te kunnen beschrijven,zijn modellen nodigdienier-lincaritcitcn kunnen bevatten.
Daarnaast lijkt het vanbelangom voor verbetering vandevoorspellingen gebruik temaken van
conceptuele modellen,zodat een deel van dekennis overde fysica van hetsysteem in het model verwerkt kan worden. Eenandere mogelijke ontwikkeling isde toepassing van neurale netwerken om
het dynamisch gedrag van rioolstelsels tebeschrijven, f,
ir. J.L.Korving, prof.ir. J.B.M. Wiggers, dr.ir. P.M.J. van den H o f

