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Sensorensteedsbelangrijker,ookinwatersector
Desamenlevingraakt insneltempo'gesensoriseerd'.Indemeesteindustriëleproductieprocessendoen
robotsensensorengezamenlijkhetwerkdatvroegerdoorkundigevakluiwerdverricht.Sensorisering
enrobotiseringleidentoteengrotereuniformiteitvanhetproductenbiedendaardoordemogelijkheidvanverhogingvandestandaard. Ookindewatersectorzullensensorenuiteenoogpuntvanveiligheid,gezondheidenprocesoptimalisatie eensteedsbelangrijkerrolgaanspelen,maardanmoeten
wezeweleerstontwikkelen.
Bijhetachteruit inparkeren remtde
autonietaf, zoalsjegewendbent.Meteen
flinke klapkomt hij tegeneenpaaltje tot
stilstand. Hetsensotsysteemtegen aanrijdschadeheeft zijn werkdezekeetnietgedaan.
Onderhetuiten vanenkelepassendeverwensingen neemjedeaanzienlijke schade
op.Dit ismeerdanevenuitdeuken!Maar
jouw schuldishetniet.Alshetsensorsysteemgoedhadgewerkt....Datbrengtjeop
demooiegedachtevaneenflinke schadeclaimnaardefabrikant. Laatstdeedde
regensensor voorderuitenwissers het
immers ookalniet?Alsdieclaims worden
toegewezen, ligt het luxeremodel binnen
handbereik
Vervuldvandezemooiegedachten loop
je naardevoordeur,waarvanjehetslot ontgrendeltdootdedeurgreep vasttepakken.
Sensorenhetkennenje vingerafdrukken.
Sensorensignalerenjekomstendoen het
licht aan.Meestaldoendiedingen hetook
welgoed.Welkom thuis.

Sensorisering
Sensorisetingisdetrend ommet insttumenten automatisch waarnemingen teverrichten endiewaarnemingen teverwerken
ineendaattoeontwikkeld systeem.Degegevensdiezobeschikbaar komen,kunnen op
deeenofanderewijzegebruikt worden,in
demechaniseringofde informatisering.
Sensorenzijn piepkleineogen,oren,neuzen,
vingersentongen (enmeer)dieonsbespieden,betasten enbesnuffelen. Langzaam
infiltreren zeinonsbestaan.Hun opmarsis
nietmeet testuiten.Zebootsenonzezintuiglijke waarneming na.Sensoriseting
maakt zodeeluit vandegroteretrend van
mechanisering('machinesnemen onze
spierkracht over')via informatisering
('machinesnemen onsdenkenover')naar
sensorisering('apparaatjes nemen onzezin\6
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tuigelijkewaarnemingover').
Metenmet sensorenisnietnieuwenwe
worden eraldagelijks mee geconfronteerd.
Deregensensor endeaanrijsensot uit het
voorbeeld bestaan al.Vandaagzijn etalhonderdenverschillende sensoren verkrijgbaar.
Zezitten inonzekleren,inheteten,in apparaten.Indesensotiseringis et,netalsbij
veelandere technieken,eensterke neiging
naar miniaturisering.Gemak, verminderd
materiaalverbruik enminder verbruikvan
energiezijn dedrijfveren achterdeze trend.
Erzijn alsensorenvoorcomplexe metingen
ontwikkeld dienietgroter zijn daneen
microchip.EenchipvoorDNA-analyse,die
zelfde vermeerdering vanhetDNAuit het
monstetvootzijn rekening neemt, isookal
beschikbaar.

Ontwikkeling
Deontwikkelingindesensoriseringgaat
snel,omdatzeetvelenzichetmeebezighouden.Eenconstante stroom vannieuwesensoren iszoonsdeel.Perafzonderlijke sensor
kanechtereenaanzienlijke ontwikkeltijd
nodigzijn. Ondetzoeksinstituten spreken
overvijftot tienjaar vanideetot meetptincipe.Eetuenikdatmeetptincipe kunnen
gebruiken,heeft desensorindustrie nogtot
tienjaar nodigomeenrobuuste, betrouwbaresensorte bouwen.

Waarom een sensor?
Waaromwordensensoren ontwikkeld?
Sensorennemen onzezintuiglijke waarnemingover.Wekunnen daardoorop afstand
ruiken,voelenenmeten.Vaakkunnen ze
zelfszakenmeten dievootdemens nietwaarneembaar zijn.Endemeetwaarden zijn
direct,zonder verttaging,beschikbaar!Dat
isuitermate handig.
Dehedendaagse consument heeft
behoefte aanveiligheid,comfort enluxe.De

Dezetrendanalyse iseenonderdeelvande
toekomstverkenningen inhetkadervan
DeKartonnenDoos.DeKartonnenDoos
verkenttrendsindeNederlandsemaatschappijomtoekomstbeelden voorde
watervoorzieningteontwikkelen.Dezetoekomstbeeldenzulleneenbasisvormenvoor
inrichtingvanhetbedrijfstakonderzoek en
mogelijkeenbijdrageleverenaanhet
strategischbeleidvandebedrijven.
Uitmeerdanhonderdtrendsheeftde
projectgroep erelfgeselecteerdvooreen
nadereanalyse.Dezereeksbehandeltde
potentiëlegevolgenvandetrendsende
onzekerhedenwaarvoorzijdewaterleidingsector stellen.

gebruiker vaneenproduct wildegarantie
dat het product dat hij kooptgoed is.Hij
heeft daarom behoefte aanactuele informatie,ophetmoment vanconsumptie.
Deproducent speeltinopdie behoefte.
Hijwilveiligeproducten levetendiegegarandeerdgoedzijn.Zijn naam staatophet
spel.Coirectieofreparatieachterafkost
enormveelgeld.Daarnaast wilhijzijn processenzobesturen datdeuitvalstisico'szo
getingmogelijkzijn.Ookhier spelendekosteneenbelangrijke rol.Vaakzijn deproductieprocessenzokapitaalintensiefdatalleen
alhetuitvallen vandeproductiezeerveel
geldkost.
Sensorenspelen inditalleseenbelangrijkerol.Omeenbetrouwbaar productieprocestehebben,moetendesensoren in dat
procesookbetrouwbaar zijn en gemakkelijk
in tezetten.Onderhoud dient minimaal te
zijn. Eensensorwotdt immers pasduur als
etiederedageenmonteur heenmoet.Een
(toekomstige)sensorzaldusvoorbereid zijn
voorhetgebruik,zelfkalibrerend zijn en(zo
mogelijk)zijn eigenstoringen opheffen.
Tenslotte moetendemeetgegevens beschikbaar kunnenzijn opiederegewenstepleken
moetdesensorvanafstand benaderbaar
zijn.Demodernesensor isdus aangesloten
opeen(dtaadloos) netwerk.
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Schemai

Indrieindustriële sectoren neemtde
sensoralgeruime tijd eenbelangrijke plaats
in.Dezesectoren vormendemotor voorde
verdereontwikkeling:deauto-industrie,de
gezondheidstechnologie endevoedingsmiddelenindustrie.Hoekomtdat?Inalledrie
dezesectoren spelenveiligheidengezondheid eenoverheersenderol.Indeautoindustrie bijvoorbeeld wordendetechnologischeconceptenuitde fbrmule-i-racerij,
vooralgerichtopveiligheid vande bestuurder,vertaald naardeproductielijnen voor
personenauto's.Wedanken daaraaneenveiligermotorophanging, eenslimmere plaats
voordebrandsroftank, deveiligheidskooi,de
kreukelzoneendeairbags.
Indegezondheidstechnologie zijnwe
nietmeergeheelafhankelijk vandeartsdie
opbasisvanzijn kenniseendiagnosestelten
eenverpleegster diedehandvandepatiënt
vasthoudt.Viaeengrootaantal verschillende
sensorenwordendebelangrijkste lichaamsfuncries inbeeldgebracht en geconrroleerd,
zodat snelenadequaat ingrijpen mogelijkis.
Ookinde voedingsmiddelenindustrie
hebben sensorenervoorgezorgddatereen

Schema2.

veelbeterekwaliteitscontrole isopdeproducten.Het feit datdelaatstejaren steeds
vakervoedingsmiddelen teruggeroepen
worden wegenstekorrkomingen inproducr
ofverpakkingzegtmeeroverdiekwaliteitscontroledanoverdeproducten zelf

vanditinstrumenr opgepiktenzijn diverse
commerciële programma's tekoopdiehetzelfde kunnen.Zelfinitiatiefnemen in het
ontwikkelen leverrresultaat op.Het alternatiefis wachten totdemarkrde behoefte
oppiktenietsontwikkelt datgeschiktis.

Dynasim als voorbeeld

Sensorisering zet door

Han Cohenontwikkelde bij GemeentewaterleidingenAmsterdam het dynamische
rekenprogramma Dynasim.Daarmee kunnen dynamisch dewaterstromen ineenvertaktleidingnet berekendworden.Opeen
anderewijze isdatniettebepalen, tenzij
zeerveelflowmetersendrukmerers indat
netgeplaatst worden,watzoweloppraktischealsfinanciële bezwarenzou stuiten.
Metdatmodelwist Gemeentewaterleidingenvoorheteersthoelangwater onderweg
wasvanproductienaar klantenhoewater
uit detweeproductiebedrijven zich mengde
indesrad.Dynasim werddaarmeeeenmeerinstrument van formaar.

Sensoriseringiseen rechnologische
rrenddiepasr indeomwikkelingdiede
geïndustrialiseerde werelddelaatste200jaar
doormaakt.Zowelmaatschappelijke als
technologische trendszijn aantewijzen die
detrendsensoriseringondersteunen.De
maarschappij vraagtom sensorisering,
omdat webehoefte hebbenaanveiligheid en
steedsmeergeneigdzijn anderenaante
spreken overzakendienietlopenzoalswe
willen.Ookwordtdemaatschappij individualistischer enlevenweineen informatiemaatschappij waarin westeedswillen weten
watergaande is.Wewillensreedsmeer
merenomhetzekerreweten.Dezeroepom
technologie wordtverbeeld inschema1.

Dynasim isin 1990 ingebruikgekomen
enontwikkeld door Gemeentewaterleidingenzelf,omdatzo'ninstrument nogniet
bestond.Inmiddels heeft demarkt het nut

Rekenmodellen
Iedermeetinstrument heeft eenzekereonnauwkeurigheid.Alsdievoordegekozenroepassing
eenacceptabelewaardeheeft, kunnenwedaarprimameeleven.Doorallestewetenoverhet
meetprocesendejuisrehulpmiddelen toetepassen,maakteenfabrikant eeninstrument met
eenmeetonnauwkeurigheid geschiktvoorhetbeoogdedoel.Hieriseenradicaleomslagmogelijk.Doorallestewetenvanhetproceswaaraangemetenmoetwordenendaarbijdejuiste
hulpmiddelen toetepassen,ontstaateeninstrumentdatdeuitkomstvanhetprocesvoorspelt.
Derelatiesvandeprocesparameterskunnenineenrekenmodelgestoptworden.Alsdierelaties
voldoendenauwkeurigbekendzijn,geeft hetmodelvoldoendenauwkeurigeresultaten.
Metzo'nmodelkunnendandingengemeten wordendieandersonbekendblijven. Bijvoorbeeldomdatergeensensorenvoorzijnofomdatdemetingenteingewikkeldofte kostbaat
zoudenzijn.Rekenmodellenontwikkelenzichdustot meetinstrumenten.

Sommigetechnologieën helpendeontwikkelingvandesensorisering. Krachtige
computers maken krachtige rekenprogramma'smogelijk.Duskunnen gemakkelijker
bewerkingen opmeetgegevens uitgevoerd
wordenvoordarzegepresenteerd worden.
Membraantechniek roeptomnieuwesensoren,maar maaktooknieuwe sensoren
mogelijk. Ookbio-engentechnologie
maken datnieuwesensorenkunnen worden
ontwikkeld.Miniaturiseringzorgtdatsystemen kleinerworden,datop specifiekere
plaatsengemeten kanworden,datruimte of
energieverbruik geenbelemmeringen meer
zijn voorsensoren.Decomputerchipende
meetchip worden hiergecombineerd.In
schema 2isdetechnologische ontwikkeling
geschetst.

Invloed op de organisatie

De meetwereld van morgen

Sensoriseringzaleenbelangrijke invloed
hebbenop organisaties.Doordat meersensorischgemetengaatworden,komengegevenssnellereningrotere hoeveelheden
beschikbaar. Hetproductieproces wordt
beter gedocumenteerd.

Doorsensoriseringzaldemaniervan
meten veranderen.Minder labmetingen,
minder lokalemeringen enmeer metingen
opafstand enrekenmodellen.Lokalemeringen verdwijnen overigensniet helemaal,al
washetmaaromdat demonteur directwil
kunnen zienofdepompwaarhij langsloopt
hetgoeddoet.Hijzaldaareen manometer
willen.Lokalemetingen wordenwelsteeds
minder belangrijk.
Labmetingen zullenvervangen worden
door metingen indefabriek, maar niet
geheelverdwijnen. Erzullensteeds nieuwe
meetopdrachten komen dieeerst aandacht
vandemensvergen,alvorensaan automatiseringvandemetingofsensorisering
gedachtkan worden.
Metingen opafstand zullen hetbeeld
gaanbepalen,waarbij sensorenviaeen netwerkhun meetgegevens opiederegewenste
plaatsbeschikbaar stellen.Door krachtiger
computers zullen ookrekenmodellen een
steedsbelangrijker plaarsingaan nemen.De
rekenmodellen bepalencomplexe waarden
waareenvoudigesensoren tekort schieten.
Inschema 3 isdemeetwereld van morgen
geschetst.

Waarvoorheeneen laboratorium
gebruikt werdomgegevensteverzamelen,
bijvoorbeeld omeenproductieproces teoptimaliseren,kunnen nu sensoren ingezet wordendieautomatisch eenveelgrorerereeks
gegevensverzamelenendirect beschikbaar
maken.Eendergelijke meetreeks kan
gemakkelijkergeordend en gepresenteetd
wordenen het iseenvoudiger (envooralook
sneller)omconclusies tetrekken uitde
metingen.Wetkverschuift vanhet labnaar
automaten.Anderszijn opgeleide mensen
nodigomdebeschikbaregegevenste interpreteren.
Besturingenregelingvaneen productieproceskanmeerenmeeropafstand gebeuren.Hetisdaarmeemogelijk meergegevens
intenemenendiegegevenszijn tegelijkertijd betrouwbaarder.Dekwaliteit van het
procesenhetproduct gaandaarmee
omhoog.Metvoldoendewakende instrumenteleogenisdeaanwezigheid vande
mens omhetprocestebewakensteeds mindernodig.Bovendien kandiemens zonodig
ookvanafeenandeteplekdanvanuitde
regelkamer ingrijpen. Deaardvan hetwerk
verandert,demensdiehet werkdoet verandertendaardoor iseenandere organisatie
mogelijk.

De waterleidingsector
Hoestaatdewaterleidingsector indeze
ontwikkeling? Inhetproductieproces voor
drinkwater wordenalzeerveelsensorentoegepast,maardenieuwste ontwikkelingen
lijken aandesectorvoorbij regaan.Deontwikkelinginsensoriseting isvraaggestuurd.
Zolangdewaterleidingsector nietzelfhaar
behoefte inventariseerr enonderzoek ini-

tieert,blijven nieuwesensorenuit.De
waterleidingsecror isookteveelinzichzelf
gekeerd.Inaangrenzende sectoren worden
namelijk sensorenonrwikkeld diedirecttoepasbaarzijn indedrinkwatersector.Wistu
dateralion-specifieke sensorenzijn waarmeeudirecrdehardheid vanuwwater kunt
meten,zondereentijd- en chemicaliënverslindende tittatiemeting?

Consequenties voor de bedrijfstak
Veiligheidengezondheid warenvoor
anderesectoren belangrijke motievenvoor
deontwikkelingvansensoren.Bovendien
spelenelementen alsindividualisering en
mondigheid vandeconsumenreenrol.Al
dezezaken spelenookvoordewaterleidingsector.Voordesectorzalsensoriseringzeker
ophetvlakvanprocesoptimalisatie,kwaliteitscontroleenanalysevansteedsgroter
belangworden;dieontwikkeling isalin
ganggezet.Netalsindevoedingsmiddelenindustrie dient kwaliteitszorgdaarbij niet
alleendekwaliteit vanhetproduct, maat
ookalswapentegenclaimsvanmogelijk
benadeeldeconsumenten. Bijveiligheid kan
ookwordengedachtaandeinzet vansensorenomeensnelleresponsop terroristische
aanslagen op drinkwatervoorzieningen
mogelijk temaken.Desamenwerkingvan
waterbedrijven met bijvoorbeeld Rijkswaterstaatzalintensiever worden wanneer
continugemeten waterkwaliteitsgegevens
directwordendoorgegevenaanwaterinnemende bedrijven.
Eenconsequentie isverder,datdeinzet
vanmenskracht verschuift vanlokale metingennaarmetingen opafstand endatde
betekenisvanrekenmodellen voordesecror
alleennogmaarzal toenemen.

Schema j .

Conclusie
Dewaterleidingsector kanhetzich,
vootalvanwegemaatschappelijke ontwikkelingen rondveiligheid engezondheid, niet
veroorloventewachtenmetdesensorisering
vandebedrijfstak. Relevantesensortechnieken(waaronder uitdrukkelijk ookrekenmodellenmoetenwordengerekend)zullen binnendesectoractiefmoeten wotden
ontwikkeld omookindetoekomst kwaliteit,
veiligheidenleveringszekerheid te kunnen
blijven garanderen, *f
Rik Mars
Gemeentewaterleidingen
Amsterdam
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