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Deoptimalisatie vantotaleafvalwatersystemen komtsteeds meerindebelangstellingtestaan. Dit
wordtveroorzaaktdoorhet besefdatalleendoorhetbeschouwenvanhettotale afvalwatersysteem
sub-optimalisatie (vanielenvanhetafvalwatersysteem] vermeden kanworden.Desondanksblij/t
hetzoekennaardeoptimaleoplossingeenzeerarbeidsintensief enonzekerprocesdoorhetgrote
aantal vanabelen.Metbehulpvan eengenetisch algoritmekanditzoekproceswordengestroomlijnd
enkanopvrijeenvoudigewijzewordenaangegeven inwelkerichting deoptimaleoplossinggezocht
moetworden.Inditartikelword: uiteengezet hoeeengenetisch algoritme kanworden ingezet bijhet
optimaliseren vaneenafvalwatersysteem.
Eenafvalwatersysteem bestaat inhet
meesteenvoudigegevaluitéénenkelrioolstelseldat,eventueelviaeengemaal, afwatert
opeenRWZI. Ditrioolstelseldient tevoldoen
aanderichtlijnen vandewaterbeheerder ten
aanzienvandebasisinspanning,terwijlde
RWZImoetvoldoenaandelozingseisenvoor
effluent. Geziendeinteracties tussen riolering
enRWZIishetnoodzakelijk om verbeteringsmaatregelen aanrioleringenzuiveringonderlingaftestemmen.Binnenditeenvoudige
afvalwatersysteem zijn reedsveelmaatregelen
denkbaar,waarbij hetvergrotenvanpompcapaciteiten(gemaal,persleidingenhydraulischecapaciteitRWZI]ofhetaanbrengenvan
extra bergingtotdemeesteenvoudigemaatregelenbehoren.Reedsinditgevalisdekeuze
vandejuiste maatregelnietzotriviaalalshet
lijkt,omdateengrootaantalcombinatiesvan
bergingenpompcapaciteitenmogelijk is.Het
isevenwelmogelijk omnaenigrekenende
liggingvandeoptimaleoplossing(metoptimaalwordthierbedoeld:voldoenaandeeisen
tegenminimale kosten]tebepalen.
Inhetalgemeenzitten afvalwatersystemenechter veelgecompliceerder inelkaar.Een
afvalwatersysteem bestaatvaakuitenkele
(tientallen) kleinerioolstelsels,dieviapersleidingenonderlingenmetdeRWZIverbonden
zijn, waardoor zeerveel mogelijkheden

ontstaan vooringrepen aanhet afvalwatersysteem.Hetmakenvandejuiste keuzeuithet
scalaaanmogelijkheden isineen dergelijke
situatieverrevaneenvoudig.Opdit moment
berustdekeuzevooreenbepaaldeverbeteringsmaatregel vooralopdeervaringvande
verschillendebeheerders,diehierbij enkele
veelbelovendemaatregelen selecterenen
beoordelen opeffectiviteit enkosten.Dekans,
dathierbij oplossingendieminder voorde
hand liggenoverhethoofd wordengezien,is
groot.Omdergelijke suboptimalisaties te
voorkomen entegelijkertijd tochefficiënt naar
eenoptimaalmaatregelenpakket tekunnen
zoekenkangebruikwordengemaaktvaneen
genetisch algoritme.
Genetischealgoritmes hebben inmiddels
bewezenbinnen bijvoorbeeld devliegtuigin-
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dustriedatzijmetsuccesvoorgecompliceerde
optimalisatie ofontwerpstudies metzeerveel
variabelen kunnenwordeningezet.Aangezien
deproblematiek vanhetoptimaliseren van
afvalwatersystemen wataantal mogelijke
oplossingenbetreft weinigverschiltvan
andereoptimalisatiestudies, lijkt hetgebruik
vangenetischealgoritmes voor afvalwatersystemenveelbelovend.Inditartikelwordtaan
dehandvaneeneenvoudigvoorbeeldmet
tweeviapersleidingen opdeRWZIaangeslotenkernendemogelijke toepassingvaneen
genetischalgoritme geïllustreerd.
Binnenhetvakgebiedvanrioleringen
afvalwaterbehandeling ishetgebruikvan
genetischealgoritmes nogvrijnieuw.Rauch
enHarremoësgevenaandattoepassingvan
eengenetisch algoritmeondermeer kansrijk
isvoorautomatische kalibratievanmodellen
envoorhetuitvoeren vanoptimalisaties met
behulpvanmulticriteria decisionanalysis.
Eenvoorbeeld vandeeerstetoepassing,automatischekalibratie,wordtgegevendoor
Clemens.Inditartikelligtdenadrukophet
uitvoerenvaneenoptimalisatie vandetotale
kostenvanhetuitvoeren van verbeteringen
aaneen afvalwatersysteem.
Eengenetischalgoritmeiseenzoekproceduregebaseerdopdemechanismenvan
natuurlijke selectie,dezogenaamde 'survival
ofthefittest'.Voorelkepopulatie,diebestaat
uit individuendieelkeen mogelijke
uitvoeringvanhetafvalwatetsysteem vormen,
wordtvanelkindividu de'fitheid' bepaaldaan
dehand vaneendoelfùnctie.Debeste,ofwel
'fitste',individuen makendemeestekansop
voortplanting, waardoorgoedeeigenschappen
aandevolgendegeneratiekunnen worden
doorgegeven.Devoortplanting vindtplaats
metbehulpvandeoperator cross-overen
daarnaastwordtextravariatiebinnende
populatiegebrachtdoorhettoepassenvan
mutatie(ziekader).
De mogelijkheden
Zoalseerdergesteldkanmeteengenerisch algoritmebinnengecompliceerde situatiesrelatiefsnelaangegevenwordeninwelke
richtingdeoptimaleoplossinggezochtmoet

Schemaafvalwatersysteem.
Kern 2
Berging =7 mm
Poe
=1,8mm/h
Kern 1
Berging =5 mm
Poe
=0,5 mm/h
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worden.Omhetalgoritmeinstaat testellen
naardeoptimaleoplossingtezoeken ishet
noodzakelijk omdeverschillende mogelijke
oplossingen onderlingaftekunnenwegen.In
hetgevalvaneenafvalwatersysteem optimalisatiewordtgezochtnaardieoplossing waarbij
zogoedkoopmogelijk wordtvoldaaneende
eisen,inditgevaldebasisinspanning.
Voorhetonderlingafwegen vanverschillendealternatievenwordtgebruikgemaakt
vaneenzogenaamdedoelfunctie, waarinalle
relevanteeigenschappen enhet functioneren
vanhetafvalwatersysteem tot uitdrukking
komen.Bijhetoptimaliseren vaneen afvalwatersysteem ligthetvoordehandomeendoelfunctie optestellenopbasisvanjaarlijkse
kosten,aangezieneengrootaantalparameters,
zoalsextrabergingofpompcapaateit, relatief
eenvoudigingelduit tedrukken is. Een
probleemdathierbij optreedt ishet toekennen
vankostenaanovergestort waterofgeloosd
effluent. Beideparameterszijnessentieelvoot
hetbeoordelenvanhetfunctioneren vanhet
afvalwatersysteem enbehorenzodoendete
wordenopgenomenindedoelfunctie.

Indezestudieisalleenrekeninggehouden
metdegevolgenvoorhettotale afvalwatersysteemvanhetaanbrengenvanextrabergingof
hetvergroten vandepompovercapaciteit.In
detoekomst kunnen uiteraard ookandere
maatregelen alsafkoppelen vanverhard oppervlakofinzetvangeavanceerde zuiveringstechnieken(bijvoorbeeld membraanfiltratie) van
effluent indekostenfunctie wordenopgenomen.

dingen(A0pcrsicldlng)
vergrotingvandecapaciteitvandeRWZI
doorvergrotingaangeboden piekdebiet
(AHydr.cap. RWZi)
Operationele kosten:
vergroting influenthoeveelheid (AVlnflucnc)
Heffingoverschrijding basisinspanning(AOVi«.m)
toenameeffluentlozing (AVefflücnt)
Ditresulteert indevolgende doelfunctie:

-I

f«1S ( ^ 0 +«2S (^ OC pomp)+«3E (^persleiding)+a.MJydr.CUp.,
+«^„fluent +«6£ ( ^ 0 + «7^effluent

Dedoelfunctie bevatdevolgendevariabelen:
Investeringskosten:
vergrotingvandebergingindevormvan
eenbergingstank(ABkera)
vergrotingvandepompovercapaciteit
(APOCpomp)
vergroting vandediametervandeperslei-

Hierinzijn (Xi-OLyspecifieke kostenfactoren,gebaseerd opdekostenkentallen uitde
LeidraadRiolering.Binnenditondetzoekis
gestelddatdekostenperkubiekemeterovergestort waterhooggenoegmoetenzijn ombij
alleoplossingen aandebasisinspanningte
voldoen.Ditwasimmerseenharderandvoorwaarde.

Proceduregenetisch algoritme
begin
t:=o

ï.initialiseerpopulatie(t)
2. evalueerpopulatie(t)
Zolangstop-criterium niet
wordtbereikt:
begin
t:=t+i

3.selecteerpopulatie(t)
4.ctossoverpopulatie(t)
5. muteer populatie(t)
6. evalueerpopulatie(t)
eind
eind

Individu 1 Individu 2
Berging 1 in mm
Berging2in mm

7

Pomp 1 inmm/h

0,5

0,5

Pomp2inmm/h

2,8

2,8

Dealgemenestructuur vaneengenetischalgoritmeishierboven
weergegeven.Deeerstestapbijhettoepassenishetinitialiseren van
destartpopulatie.Inditgevalbestonddestartpopulatieuit tienindividuen,diewordengekenmerkt doorverschillendegroottes vande
aantebrengenbergingenteinstalleren pompcapaciteit.Vervolgens
wordtindetweedestapdewaardevandedoelfunctie voorelkindividubepaald.Hieruit volgteenrangorde binnendestartpopulatie.
Destappen3 totenmet6wotdennetzolanguitgevoerd totdateen
bepaaldstop-criterium wordtbereikt.Ditkaneenvoorafbepaald
maximaalaantalsimulatieszijnofeenbepaaldgewensteindresultaat(bijvoorbeeld totalekosten).Instap3 wordtbepaaldwelkeindividuengeselecteetdwordenvoor'voortplanting',gebaseerdopdein
stap2bepaalderangorde.Vervolgensvindt indestappen4en5met
behulpvandeoperatoren 'crossover'en'mutatie'defeitelijke 'voortplanting'plaats.Dezestappen wordentoegelicht inhetschema.De
operator 'crossover'verdeeltdeeigenschappen ('genen')vandegeselecteerdeindividuenoverdenieuwtevormenpopulatie.Indemeest
eenvoudigevormwordenrweeindividuen doorgeknipt, waarnade
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Individu 1 Individu 2

5

Cross-over

Individu 1 Individu 2

Mutatie

•

*

lossedelenwordenuitgewisseld.Doordatdebesteindividuende
meestekanshebbenomgeselecteerd tewordenvoor'crossover'
wordengoedeeigenschappen steedsverderbinnendepopularie
verspreid.Deoperator'mutatie'brengtvariatieaanbinnendenieuw
gevormdeindividuen.Ditisnoodzakelijk omdat debeginpopulatie
slechtseenbeperktaantaleigenschappen bevatenandersnooit
nieuweoplossingen kunnen wordengeïntroduceerd.Naarmatede
mutatiegraad hogerligtzalhetalgoritmemeernieuweeigenschappen introduceren,waardoor hetalgoritmesnellernaarnieuwe
oplossingen zoekt.Bijeentehogemutatiegraadzullengoedeeigenschappenechtertesnelverdwijnen,waardoor hetzoekproces instabielkanworden.Omdit teondervangen kanbeslotenwordenom
hetbesteindividu vanelkegeneratieongemuteerd doortegeven.Dit
heeft totgevolgdathetbesteindividu uitelkevolgendegenetatie
tenminstegelijk aanofbeterisdan hetbesteindividu uitdevoorgaandegeneratie.Tenslottevindtinstap6eenevaluatieplaatsvande
nieuwegeneratieenwordtopnieuweenrangordevastgesteld.*
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Resultaten berekening:detweebesteindividuen pergeneratie.

Uitvoering
Voordeuitvoeringvandeoptimalisatie
vanhetafvalwatersysteem iseencomputerprogrammageschreven,datdeprocedurein
hetkadervolgt.Dematevan overschrijding
vandebasisinspanning isbepaaldmetbehulp
vanhethydrodynamischepakketHydroWorks.Opbasisvandezegegevensbepaalthet
programma vervolgensperoplossingdetotale
kosten.Indetabelzijnenkeleoplossingen
gegevendiedoorhetgenetisch algoritme zijn
gegenereerd,metperoplossingsteedsdetotale
kosten(Kinkf/j), berging (Binmm)en
pompovercapaciteit (poeinmm/h) perkern.
Dezeoplossingen zijn tevensvoorelkegeneratieweergegeven inafbeelding 2.

nameinhetbegin vandesimulaties convergeerthetalgoritmesnel.Dezesnelheid neemt
steedsverderafnaarmatehetaantal simulatiestoeneemt,(ziefiguur).Ditbetekentdat
eengenetisch algoritmevooralgebruiktkan
wordenomsnelindebuurt vandeoptimale
oplossingtekomen.Voorhetexactlokaliseren
vanhétoptimum moetenvervolgensandere
technieken/nulpuntzoekers ingezetworden.
Veelbelovend
Eengenetisch algoritmeiseenkrachtig
hulpmiddel voorhetuitvoerenvangecompliceerdeoptimalisatievraagstukken. Nadatdoor
degebruiker isaangegeven opwelkeplaatsen
inhetafvalwatersysteem eenbepaaldtype
maatregelen mogelijk is,geeft eengenetisch
algoritmesneleenideevandemeestgunstige
combinatievanmaatregelen envandedimensioneringvandeafzonderlijke maatregelen.
Metdeontwikkeldeprogrammatuur ishet
nietmogelijk omhetgenetisch algoritmezelf
nieuwemaatregelen telaten bedenken.
Ondanksdezebeperkingen ishetgebruikvan
genetischealgoritmesvoordeoptimalisatie
vanafvalwatersystemen eenveelbelovende
techniek,dieindekomendejaren nogverder
zalwordenontwikkeld. :i

Indezeafbeelding isteziendat,terwijlde
besteoplossingpergeneratiesteedswordt
doorgegeven aandevolgendegeneratie,het
algotitmehardzoektnaarnieuweoplossingen.Deuiteindelijke oplossingdiewordt
gevonden,blijkteenvergroting vandeberging
tezijn.Ditislogisch,aangezien eenvergroting
vandepompovercapaciteit eveneensdepersleidingnaardeRWZIvereist,hetgeen aanzienlijkekostenmetzichmeebrengt.
Opbasisvandezeresultaten kangeconcludeerd wordendathetgenetisch algoritme
goedstaat isomzeersnelenbetrouwbaar het
optimum tenaderen vandedoelfunctie.Met

T.ili

met behulp van een generisch algoritme. TU Del/t a/stu-

Besteoplossingen pergeneratie.

generatie

generatie 1
beste
één na
beste

generatie 2
beste
één na
beste

generatie 1 0 0
beste
één n a
beste

K(kf)

231-4

241,9
10

174,8
16,3

183,4
15,3

1651,6

20

0,5
15,7
1,8

1,2

0,5

10,5
1,8

0,7
12,4
1,8

199,7
15,1
5,6

12,7
1,8

12,4

12,4

1,8

2,2

Bi (mm)
Poci(mm/h)
B2 (mm)
Poc2(mm/h)

2,0

16,2
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