Verbruiksverdeling voor leidingnetmodellen

De waterleidingbedrijven maken in toenemende mate gebruik van leidingnetprogramma's, zoals ALEID en WANACA,
als hulpmiddel bij het oplossen van vraagstukken over de waterleidinginfrastructuur. Voor het uitvoeren van berekeningen met deze programma's is een
verdeling nodig van het verbruik over de
knopen in het geschematiseerde
leidingnet van een voorzieningsgebied. De
bruikbaarheid van zo'n verdeling neemt
uiteraard toe naarmate zowel de omvang
als de lokatie van het verbruik nauwkeuriger kan worden vastgesteld.

IR. H. A.VAN DUIST,
NV PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland

Dit artikel beoogt een indruk te geven van
de wijze waarop in de afgelopen jaren met
dit probleem is omgegaan bij NV PWN
Waterleidingbedrijf Noord-Holland
(PWN) en hoe momenteel verbruiksverdelingen worden gegenereerd door - via
postcodes - de verbruiken te koppelen
aan de knopen in een leidingnetmodel.
Aanvankelijke oplossing
In eerste instantie heeft men, halverwege
de jaren tachtig, een verdeling van het
verbruik vastgesteld, gebaseerd op het
gemiddelde hoofdelijk verbruik. Dit
gemiddelde verbruik werd berekend als
het quotiënt van de totale levering aan en
het totale aantal inwoners in het voorzieningsgebied. Met door gemeenten
verstrekte informatie over de verdeling
van de inwoners werd dan een verbruiksverdeling gerealiseerd. Deze methode is
vervolgens verfijnd door in plaats van
produktiecijfers, gegevens van de verbruikersadministratie te gebruiken en het
gemiddelde hoofdelijk verbruik te bepalen
op basis van referentiegebieden (dit zijn
gebieden volgens de oude gemeentelijke
indeling). De verbruiken werden binnen
de referentiegebieden verdeeld met
behulp van een inwonerverdeling.

Samenvatting
Leidingnetmodellen zijn een belangrijk hulpmiddel bij de ondersteuning van
beleidsbeslissingen over de huidige en toekomstige waterleidinginfrastructuur.
Voor het uitvoeren van berekeningen met dergelijke mathematische modellen is
een nauwkeurige verdeling nodig van het verbruik over de knopen in het geschematiseerde leidingnet van een voorzieningsgebied. In dit artikel wordt uiteengezet hoe bij NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland deze verbruiksverdelingen worden gegenereerd met behulp van postcodes en een vierkantennet.

van postcodes en het toedelingsproces
vergaand te automatiseren.

anders de omvang van de bestanden te
groot zou worden. Deze verkorte postcode
bestrijkt een gebied ter grootte van een
wijk of buurt. Als een postcode bij meer
dan één kwadrant behoort, moet het
verbruik evenredig verdeeld worden over
deze kwadranten. Na toepassen van deze
verkorte postcode is gebleken dat het
verbruik niet erg nauwkeurig wordt
verdeeld, namelijk over - gemiddeld 13 kwadranten. Sinds 1992 wordt echter
gewerkt met de volledige postcode. Voor
het aantal kwadranten dat bij één postcode hoort is een aanzienlijke verbetering
bereikt. In afbeelding 2 is de frequentieverdeling weergegeven van het aantal
kwadranten dat uiteindelijk door een postcode wordt overlapt: in circa 68 procent
van de gevallen ligt een postcode binnen
één kwadrant. Het verbruik wordt nu
verdeeld over gemiddeld 1,4 kwadrant,
zodat de toedeling veel nauwkeuriger kan
worden uitgevoerd.

Nieuwe methode
In het afnemerssysteem van PWN
bevinden zich de adressen van haar
klanten inclusief de postcode van het
adres van levering. Deze postcodes zijn op
zich uniek en geografisch gebonden. Een
postcode, bestaande uit vier cijfers en
twee letters, beschrijft in het algemeen een
beperkt gebied, bijvoorbeeld een (deel
van een) zijde van een straat. De PTT
beheert een bestand, waarin postcodes
zijn gerelateerd aan een vierkant van
500 x 500 m 2 , door ons ook wel aangeduid
als een 'kwadrant'. Door de verbruiksbestanden van PWN te koppelen aan de
postcodes van de PTT, kan het verbruik
worden verdeeld over de bij de postcodes
behorende kwadranten. Als men het net
van kwadranten over een tekening (zie
afb. 1) van het leidingnet van een bepaald
voorzieningsgebied legt, kan het verbruik
in een kwadrant weer toegedeeld worden
aan één of meer verbruiksknopen.
Aanvankelijk is alleen gewerkt met de
postcode bestaande uit de 4 cijfers en
éérste letter, omdat men vreesde dat

Modelontwikkeling
Eerst zijn diverse op zichzelf staande
programma's gemaakt in een DBASEIII© omgeving. Een aantal van deze
programma's verzorgden het inlezen en

Afb. I - Deelvan hettransportnetmodelNoord(DeStreek) inclusiefvierkantennet.
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Deze methode bleek in de praktijk zeer
tijdrovend, omdat men vaak de bevolkingsgegevens van een wijk of buurt bij de
gemeenten moest opvragen. Ter verbetering van dit systeem is in 1988
getracht om op basis van postcodes een
koppeling tot stand te brengen tussen het
verbruik en de verbruiksknopen in een
leidingnetmodel. Naar aanleiding van de
veelbelovende resultaten van deze proef
heeft men besloten gebruik te gaan maken
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nodig. Zij kunnen in drie groepen worden
onderverdeeld:
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4/&. <? - Frequentieverdeling van lier aantalkwadrantenperpostcode.

converteren van de gegevensbestanden
naar database-bestanden. Voor het
koppelen van het verbruik aan postcodegebieden, kwadranten en verbruiksknopen werden weer andere modules
gebruikt. Deze oplossing voldeed tijdens
het ontwikkelen en testen van de
programmatuur. Echter, voor de uiteindelijke gebruiker, die een verbruiksverdeling
snel en zonder al te veel kennis van zaken
wil aanmaken, is een dergelijke aanpak
minder geschikt. Daarom is gekozen voor
het ontwikkelen van een 'stand-alone'applicatie met behulp van Clipper©.
Met dit software-pakket kunnen complexe
database-applicaties worden vervaardigd.
Bij het ontwerp is aan het aspect gebruiksvriendelijkheid ruim aandacht besteed,
onder andere door consequent:
- keuzes voor de verwerking van gegevens te laten lopen via menu's;
- als informatie opgevraagd moet
worden, zoals de naam van een bestand,
gebruik te maken van default bestandsnamen;
- voortdurend aan te geven welke
bestanden worden bewerkt dan wel
aangemaakt;
- altijd informatie over de verwerkte
gegevens, zoals fouten in de invoerbestanden, totalen voor het wel en/of niet
toegedeelde verbruik, etc, weg te
schrijven naar logbestanden; zo is controle
achteraf op correcte uitvoering van de
verdeling altijd mogelijk.

Voor het relatief veel grotere voorzieningsgebicd Noord bestaan er echter
zowel schematisaties op het niveau van
het hoofdtransportnet als op het niveau
van het distributienet. Om met dit onderscheid te kunnen werken is in het verdelingsprogramma de mogelijkheid
aangebracht voor een voorzieningsregio
één of meer distributiegebieden te
definiëren. Momenteel beschikt PWN
over:
- een transportnetmodel Noord

Leidingnetmodellen PWN
Het verzorgingsgebied van PWN is ingedeeld in vier zogenaamde voorzieningsregio's, te weten: Texel, Noord, Zuid en
't Gooi. De leidingnetmodellen voor deze
regio's hebben alle het karakter van zowel
een transport- als een distributienet:
transport- en distributieleidingen zijn
gecombineerd in één leidingnetmodel.

- transport-/distributienetmodellen Texel,
Zuid en 't Gooi
- distributienetmodellen voor de
districten Alkmaar, Hoorn, Purmerend,
Schagen en Wormerveer.

Afb. 3 - PWN voorzienmgsregw's.

1. vcrbruiksbestanden
PWN hanteert voor de levering van drinkwater verschillende tarieven. Het
vastrechttarief en het capaciteitstarief
worden het meest toegepast. Afnemers die
worden aangeslagen volgens het eerstgenoemde tarief bevinden zich in het
geautomatiseerde afnemerssysteem. Het
zijn voornamelijk klanten met een jaarverbruik van minder dan 4.000 n r . Het
invoerbestand dat uit het afnemerssysteem wordt afgeleid, bevat het verbruik
in het meest recente jaar, getotaliseerd per
postcode. Om het verbruik aan verschillende verbruikscategorieën te kunnen
toedelen - met elk hun eigen modulatie is het vastrechtverbruik ook onderverdeeld naar afnemers met een jaarverbruik kleiner en groter dan 1.000 nr'.
Het capaciteitsverbruik betreft een relatief
kleine groep afnemers, die afzonderlijk
worden geregistreerd. Hieronder
bevinden zich ook klanten met extreem
hoge afnames. Het totale verbruik dat bij
een postcode behoort kan tijdens de
verdeling worden uitgesmeerd over
verschillende kwadranten en vervolgens
over een aantal knopen per kwadrant. De
nauwkeurigheid van de verdeling wordt
echter niet bevorderd door het verdelen
van het verbruik van bijvoorbeeld een
grote industrie over verschillende knopen.
Verbruikers met een afname van meer
dan 10.000 nr per jaar worden om die
reden buiten de geautomatiseerde verdeling gehouden. Achteraf worden zij
handmatig toegevoegd aan de invoerbestanden voor de leidingnetmodellen.
2. PTT-postcode bestanden
Deze bestanden vormen een uittreksel uit
het Geografisch Basis Register (GBR) van
de PTT. Naast codes of namen voor
gemeente, woonplaats en straat bevat elk
record een postcode en een kwadrantnummer. Het nummer is afgeleid van de
x- en y-coördinaat van het linkeronderpunt van het kwadrant, de zogenaamde
'vierkantennet-code'.

Invoerbestanden
Voor het verkrijgen van een verbruiksverdeling zijn diverse invoerbestanden

3. bestandenper regio/distributiegebied
a. knoop-coördinaat bestand: dit bestand
bevat de te beschouwen knopen, met per
knoop de exacte x- en y-coördinaten, en
de verbruikscategorie;
b. kwadrant-knoop bestand: dit bestand
definieert de koppeling tussen kwadranten
en knopen; per kwadrant mogen één of
meer knopen worden opgegeven.
Verdeling
De verschillende bewerkingen nodig voor
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Hetkwadrant-knoop bestandwordtveelal
aangemaakt met behulp vaneengeografisch spreadsheet. Inzo'n spreadsheet
bevindtzich een matrix;elke cel indeze
matrix vertegenwoordigt een kwadrant.
Door een knoopnummer indecel opte
nemenwordt de knoop aaneen kwadrant
gekoppeld. Metbehulp vaneen macro
wordt detwee-dimensionale informatie
weggeschreven naar hetdefinitieve,ééndimensionale invoerbestand.Een nadeel
vandezewerkwijze isdat per kwadrant
slechtséénknoop kanworden aangegeven:wil menmeer knopen aaneen
kwadrant toewijzen dan moetdit achteraf
metdehandgebeuren.Het geografische
spreadsheet bevordert echter wel het overzicht en komt bijeen eerste opzet zeker
vanpas.

HOOFD MENU
a-d

De vierde en vijfde optie van het hoofdmenu verzorgen het inlezen van specifieke
basisbestanden. Dit zijn bestanden die
gegevens bevatten voor een afzonderlijke
voorzieningsregio of voor een distributiegebied. Via keuze d. wordt een knoop-

— • -

E I N D E
Wijzigen
Configuratie
Constanten
Aanmaken
Postcode-adres
Bestand

Inlezen &
Conversie
Capaciteits
Verbruik

het verkrijgen van een verdeling worden
gestart vanuit het hoofdmenu van het
verbruiksverdelingsprogramma (zie
afb. 4). De eerste drie opties in dit keuzemenu verzorgen het inlezen en converteren van de algemene basisbestanden.
Deze bestanden bevatten gegevens over
het gehele PWN-voorzieningsgebied,
zoals verbruiken per postcode en de
relatie tussen kwadranten en postcodes.
Bij elk van deze opties wordt na het
inlezen en converteren overgegaan op het
toedelen van het verbruik aan de
kwadranten (zie afb. 5) en vervolgens op
het aanmaken van verbruiksbestanden
voor de onderscheiden regio's. De indeling naar voorzieningsregio's wordt
bereikt door voor elk gebied een aparte
set postcodes te definiëren: zo behoren de
postcodes 1790 t/m 1799 bij Texel.

: h
L

Inlezen &
Conversie
Vastrecht
Verbruik

Inlezen &
Conversie
Postcode
Bestand

Inlezen &
Conversie
KnoopCoördinaat
Bestand

Toedelen Verbruik
aan Kwadranten

Toedelen Verbruik
aan Knopen

Inlezen & Conversie
Kwadrant-Knoop
Bestand

Afb. 6-Schema verbruiksverdelmg.

coördinaat bestand ingelezen. Na inlezen
en conversie van het kwadrant-knoop
bestand met behulp van optie e. wordt
direct overgegaan naar het toekennen van
het verbruik per kwadrant aan de knopen
in het leidingnet. Door deze bewerkingen
wordt een aantal bestanden aangemaakt,
één daarvan bevat de invoerregels voor
het leidingnetmodel.
Afbeelding 6 geeft een stroomschema,
waaruit blijkt hoe de toedeling van het
verbruik aan de knopen in een leidingnetmodel tot stand komt.

Afb. 4 - Hoofdmenu verdelingsprogramma.

m PUNWaterleidingbedrijf Woord-Holland
VERBRUIKSVERDEUNG voor LEIDINGNETMODELLEN

Uitvoerbestanden
Het verdelingsprogramma maakt een
groot aantal bestanden aan. De belangrijkste zijn:
- log-bestanden
Deze bestanden bevatten informatie over
de verschillende fasen van het verdelingsproces; ook is aangegeven welke hoeveelheid op een bepaald moment niet toegedeeld kan worden, bijv. omdat een postcode buiten het voorzieningsgebied ligt of
omdat een postcode (nog) geen kwadrantnummer heeft;

Afb. 5- I'erdclmgsschcrt

NVPUNWaterleidingbedrijf Noord-Holland
VERBRUIKSVERDEUNG voor LEIDINGNETMODELLEN
verdelenvanhetverbruik overdekwadranten

a. inlezenn
euwecapaciteitsverbruiken
b. inlezenn
euwevastrechtverbruiken
c. inlezenn
eqw ptt-postcode bestand
euw knoop-cobrdinaat bestand
d. inlezenn
e. inlezen nieuw kwadrant-knoopbestand

gelijkmatigeverdelingvanverbruikenperpostcode
overdebijbehorendekwadrantenuitpostcodebestand
entotaliseren verbruikenvanhetzelfde kwadrant

de volgende fasen worden achtereenvolgens doorlopen
f. wijzig configuratie constanten
g. maak postcode-adres bestand
h. eindeprogramma

geefuwkeuzeaan

1 -initialiseren/indexeren verbruiken
2 -verdelencapaciteitsverbruik
3 -verdelenvastrechtverbruik
4 -totaliserenvanhetverbruik
druk opeentoetsomtebeginnen,<ESC> breekt af...
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- database-bestanden
Dit zijn onder andere de verbruiken die,
per verbruikscategorie, aan elk kwadrant
en elke knoop zijn toegedeeld;
- asen-bestanden
Deze bestanden kunnen direct in het
invoerbestand van een leidingnetmodel
worden opgenomen;
- grootverbruik
Voor elke voorzieningsregio wordt een
bestand aangemaakt, dat de individuele
capaciteitsverbruiken > 10.000 m 3
vermeldt; omdat naast het verbruik van
deze afnemers ook naam en adres zijn
opgenomen, kan elk van deze verbruiken
eenvoudig aan de juiste knoop worden
toegevoegd.
De uitvoerbestanden bieden de mogelijkheid de kentallen van een verdeling in een
schema vast te leggen en een vergelijking
te maken met verbruiksverdelingen uit
voorgaande jaren. Heeft de verdeling
minder goed plaatsgevonden, dan moet
men overwegen een nieuw postcodebestand aan te schaffen. Verbetering kan
ook worden bereikt door nieuwe knopen
in de schematisatie van het leidingnet op
te nemen.
Resultaten
Het verbruik dat met behulp van het
verdelingsprogramma aan de knopen in
de diverse leidingnetmodcllen wordt
toegekend is nimmer gelijk aan de geproduceerde hoeveelheid drinkwater in
een bepaald jaar. Voor deze afwijking zijn
vier factoren verantwoordelijk:
- niet in rekeninggebracht verbruik
De door pompstations geproduceerde
hoeveelheid drinkwater zal nooit gelijk
zijn aan de som van de aan de consument
in rekening gebrachte verbruiken, omdat
er verliezen optreden door lekken,
foutieve metingen, verbruik door brandkranen, etc. In de regio's Texel en Koord
bedraagt dit verlies 4 à 5%, in Zuid en
't Gooi 7 à 8% van de produktie;
- verbruik met volledigin afnemerssysteem
aanwezig
Wanneer een aansluiting wordt opgeheven, zal het bijbehorende verbruik uit
het afnemerssysteem worden verwijderd,
zodra de rekening is betaald. Bovendien
wordt het verbruik van een nieuwe
aansluiting pas ingevoerd nadat de meter
opnieuw is afgelezen;
- tijdsaspect
De watermeters worden niet alle gelijktijdig afgelezen (op bijvoorbeeld
1 januari), maar verspreid over het gehele
jaar;
- met-toegedeeldverbruik
Tijdens de verdelingsprocedure kunnen
verbruiken niet toegewezen worden aan

een verbruiksknoop, bijvoorbeeld omdat
een postcode nog niet in het Geografisch
Basisregister van de PTT is opgenomen of
omdat er een foutieve postcode in de
verbruiksbestanden voorkomt.
Om deze redenen is het niet mogelijk een
exacte verbruiksverdeling te genereren.
Men mag er echter wel van uitgaan dat
het verbruik in relatieve zin goed wordt
verdeeld. Door een correctiefactor toe te
passen kan het verbruik op de knopen
worden aangepast aan de produktie van
het afgelopen jaar of, in het geval dat een
toekomstige situatie wordt doorgerekend,
aan de produktie bij een verwachte afzet.
Als de verhouding tussen het totale geregistreerde verbruik en de produktie van
jaar tot jaar wordt gevolgd, blijkt uit de
percentages in tabel I, dat in het algemeen
meer dan 90% van de produktie bij de
verdeling is betrokken.
TABEL I - (Totaalgeregistreerdverbruik:produktie)
per regio.
Regio
1989
1990
1991
1992

Texel
84%
87%
90%
94%

Noord
95%
94%
93%
93%

Zuid
90%
90%
93%
94%

Gooi
93%
97%
92%
94%

Omdat een leidingnetmodel wordt
gebruikt ter ondersteuning van de beleidsvoering, is het belangrijk zo'n model
up-to-date te houden. De invoerbestanden moeten in ieder geval éénmaal
per jaar worden vernieuwd. Het
vervangen van alleen de verbruiksbestanden is op zich niet voldoende,
omdat een realistische weergave van de
drinkwaterafname door nieuwe verbruikskernen alleen mogelijk is als men in de
modellering ook nieuwe postcodes en
nieuwe knopen introduceert.
Ter illustratie van de noodzaak van jaarlijkse actualisering, is in tabel II de
TABEL 11 - (Niet-toegedeeldverbruik: totaal
geregistreerdverbruik)per regio.
Regio
1989
1990
1991
1992*
1992

'Texel
0,7%
0,6%
0,1%
1,3%
0,7%

Noord
0,5%
0,9%
0,7%
1,1%
0,5%

Zuid
1,2%
2,0%
3,4%
5,5%
3,8%

Gooi
0,3%
0,6%
0,6%
1,3%
0,7%

*Postcode- en kwadrant-knoop-beslanden uit
1991 gebruikt.

verhouding tussen het niet-toegedeelde en
het totale geregistreerde verbruik opgenomen. Voor het jaar 1992 is deze
verhouding ook berekend als de
verbruiksverdeling wordt uitgevoerd met
behulp van de postcode- en kwadrantknoopbestanden van het voorgaande jaar.
Omdat de informatie in deze bestanden na

één jaar al verouderd is - postcodes
ontbreken of knopen zijn niet aan
kwadranten toegekend - wordt naar
verhouding minder verbruik toegedeeld.
Nieuwe ontwikkelingen
Voor de verdeling van het verbruik op
transport- en distributieniveau in de regio
Noord worden momenteel verschillende
kwadrant-knoopbestanden gebruikt. Dit
heeft tot gevolg dat er geen eenduidige
relatie bestaat tussen het transportnetmodel en de distributienetmodellen.
Onderzocht moet worden of de verbruiksverdeling voor het transportmodel kan
worden afgeleid uit de verdelingen die
voor de zes distributiemodellen in deze
regio zijn aangemaakt. Het verbruik op
een transportknoop kan berekend worden
uit de verbruiken die aan de met deze
transportknoop te associëren distributieknopen zijn toegedeeld,
hen ander probleem betreft de manier
waarop onderscheid wordt gemaakt tussen
verschillende verbruikscategorieën. Dit
gebeurt momenteel nog op basis van de
jaarafname. Verbruiken kleiner dan
1.000 m per jaar worden als huishoudelijke verbruiken beschouwd, verbruiken
boven deze grens worden tot het bedrijfsmatige verbruik gerekend. Dit heeft tot
gevolg dat verbruiken op centrale aansluitingen - zoals flats - in de verkeerde
categorie terechtkomen. Zakelijke
verbruiken kleiner dan 1.000 m benadelen op hun beurt de zuiverheid van
de categorie voor het huishoudelijk
verbruik.
De conclusie dat men onderscheid tussen
verbruikscategorieën niet behoort te
baseren op een pragmatische grens, maar
tot stand moet brengen via labelling in het
afnemerssysteem, is dan ook gerechtvaardigd. Op die manier kan het aandeel van
de diverse categorieën exact worden
bepaald. Bij het aanpassen van de huidige
of het ontwikkelen van nieuwe afnemersystemen moet men voor elke afnemer
een codering opnemen, die het verbruik
typeert en een zuivere indeling naar
klassen mogelijk maakt. Te denken valt
aan de groepen huishoudelijk, bedrijfsmatig en gemengd. Pas dan heeft het zin
bij het rekenen met de leidingnetmodellen
gebruik te maken van categorie-specifieke
dag- en uurmodulaties.
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