De uitvoeringvan een praktische identificatie-methode bij gebruik van
rekenmodellen voor transport en de distributie van drinkwater

Inleiding
Het gebruik van geautomatiseerde rekenmodellen voor de oplossing van transporten distributievraagstukken blijkt in de
praktijk steeds meer te worden toegepast.
De nauwkeurigheid van berekeningsresultaten en daarmee de waarde van het
gebruik van rekenmodellen is sterk
afhankelijk van de nauwkeurigheid van de
gebruikte parameterwaarden van het
desbetreffende netwerk.

f")
••' ,,*p*

•••:• y

IR. J.COHEN
Hoofd Ontwikkeling Distributie
Gemeentewaterleidingen
Amsterdam

ING.M. VAN ESSEN
Staffunctionaris Transport en
Distributie Energie Bedrijf
Utrecht

•mm&m

Dit werd reeds in [1] zijdelings genoemd.
Het gaat vooral om de bepaling van de
'juiste' middellijnen, lengten en de
wandruwheid (k-waarde) van de buizen.
Met deze gegevens wordt de wrijvingsweerstand bepaald die een stromend
medium door een buis ondervindt.
Bovendien zijn er nog de vertragingsverliezen afkomstig van afsluiters,
bochten, appendages en dergelijke.
Deze worden aangegeven met de Çwaarden en gedefinieerd als
AP=CKl/2eV 2 . Waarmee het drukverlies
AP rechtevenredig is met het kwadraat
van de gemiddelde snelheid V, de
dichtheid Qvan het water en een
constante K.
Voor berekeningen van nieuw te
ontwerpen en aan te leggen netwerken
Afb. I- Dem Jeloop derjaren gi
de buiswand.
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Samenvatting
Bij toepassing van rekenmodellen voor de uitvoering van netwerkberekeningen
ter oplossing van vraagstukken aangaande de distributie en het transport van
drinkwater, is het gebuik van nauwkeurige parameterwaarden voor buis- en
overige weerstanden van groot belang.
Dit artikel geeft een beschrijving van de problematiek die speelt bij het bepalen
ofwel identificeren van netwerkparameters.
Wiskundig worden verschillende abstractievormen van identificeerbaarheid aangegeven en wel 'globale' en lokale' identificeerbaarheid. Tevens wordt ingegaan
op de mogelijkheden en vooral onmogelijkheden om aan deze vormen te voldoen,
dit leidt tot het gebruik van een zogenaamde 'praktische' identificeerbaarheid.
Uiteengezet wordt hoe deze praktische methode, met als basis een minimalisatieroutine volgens de 'kleinste-kwadratenbepaling', is opgenomen in het dynamische
reken- en simulatieprogramma DYNASIM. Het gebruik van deze methode wordt
getoetst op een primair netwerk binnen het verzorgingsgebied van Gemeentewaterleidingen Amsterdam.
Ook wordt ingegaan op de bijzondere problematiek van het identificeren op
leveringsniveau.
Dit artikel is een vervolg op eerdere verschenen publikaties in het blad H 2 0
omtrent de ontwikkeling en toepassing van het dynamische reken- en simulatieprogramma DYNASIM [1,2 en 7].

kunnen waarden aangehouden worden
die overeenkomen met literatuur- c.q.
leveranciersgegevens. Deze ideale situatie
treedt echter niet op bij berekeningen van
bestaande netwerken. Hierbij speelt de
problematiek van het goed schatten van
de genoemde parameterwaarden.
De in de loop der tijd veranderde
condities aan de buiswand ('scaling';
kunnen als gevolg van corrosie en
afzettingen geheel andere weerstandswaarden geven, zoals in afb. 1wordt
getoond.

In een soortgelijke situatie zal het kiezen
van een kleinere (fictieve) middellijn I)
met bijbehorende k-waarden een aanvaardbare oplossing zijn.
Zoals bekend is verloopt de weerstandsbepaling voor de wandwrijving voor een
turbulente stroming
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De wandafzetting bestaat in de regel uit
ijzer- en carbonaatverbindingen en wordt
afgesloten door een harde sluitlaag. In een
dergelijke situatie zal het duidelijk zijn dat
het nauwkeurig schatten van genoemde
parametcrwaarden moeilijk zo niet
onmogelijk is.
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Omdat de lengie L niet aan verandering
onderhevig is maar de buismiddcllijn D

Afb. 2 - Weerstandsterm afhankelijkvanmiddellijn en wandruwheid.
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met de k-waarde wel, richt de identificatie
zich op deze twee parameters.
De invloed van de buismiddcllijn op de
weerstandsterm Rw is omgekeerd evenredig met de vijfde macht van D, terwijl
de invloed van het quotiënt D/k logarithmisch verloopt bij de bepaling van de
weerstandscoëfficiënt A. Een en ander
wordt weergegeven in de afb. 2 en 3.
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In afb. 2 is uitgaande van de oorspronkelijke D en k-waarden de
afhankelijkheid van de verandering van de
weerstandsterm als functie van de middellijn weergegeven. Ook is het effect op de
weerstand Rw aangegeven bij verandering
van de middellijn D naar D-0,02 meter
respectievelijk van de k-waarde 1 mm naar
k = 3 mm. Het blijkt dat vooral bij de
kleinere middellijncn op leveringsniveau
(in de wijken) de gevoeligheid op de
berekeningsresultaten van de gekozen
waarden groot is. Iletzelfde geldt voor de
bandbreedte D/k in het Moody-diagram
waarmee de A-waarde over een groot
gebied uiteenloopt (afb. 3).
In het bijzonder is te noemen dat juist op
het leveringsniveau zich kwaliteitsproblemen voordoen, zoals lange verblijftijden, pendelen en stagnatie van het
water.
Wanneer kwaliteitsonderzoek uitgevoerd
wordt, zoals de bepaling van verblijftijden,
herkomsten van eventuele verschillende
soorten water, stromingstrajecten en het
verloop van bijvoorbeeld de troebeling [2],
is het dus van groot belang dat
nauwkeurige weerstandswaarden worden
gebruikt.
Identificeerbaarheid
De vraag die altijd gesteld dient te worden
is, in welke mate de modelvorming en de
daaruit verkregen resultaten nog met de
werkelijkheid overeenstemmen. Of: hoe

Afb. 4 -Schema bij identificatie.

goed beschrijven de modelvergelijkingen,
uitgaande van de schematisatie van het
netwerk, het stromingsbeeld en hoe uniek
is de verzameling invoergegevens.
Het betreft hier de problematiek van
'identificeerbaarheid' van het model en
'identificatie' van de gebruikte parameters,
zoals in afb.4 schematisch is aangegeven.
Voor een netwerk is Z = (z b . . . ., z n ), met
n de dimensie van de parameterruimtei.
De elemententen v.x met i= 1 . . n zijn de
k- en 4'waarden (eventueel op het
leveringsniveau de buismiddcllijncn).
Stel we hebben voor een netwerk een
verzameling modellen (de modelverzameling) alle met dezelfde structuur
maar met verschillende waarden voor de
elementen van de parametervector.
De structuur van de modellen is dezelfde
indien de configuratie hetzelfde is en
indien de buizen dezelfde lengten en
middellijnen hebben. De vraag is dan
welk model uit de modelverzameling de
juiste_is, ofwel welke parameterwaarden
voor Z de juiste zijn?
Een model noemen we identificeerbaar
indien de parametervector Z te bepalen is
op basis van een bekend ingangssignaal
U(t), metingen en het berekende
uitgangssignaal B(Z, t). Hij identificatiegaat
de doelstelling uit naar het vinden van de

Aft. .>- HetMoody diagram met hierinaangegeven devoorkomende stromingssituaties.

correcte waarden van de elementen van
de ingevoerde parametervector Z.
In [3] wordt onderscheidt gemaakt in
'globale'1 en 'lokale' 2 identificeerbaarheid.
'Globale identificeerbaarheid is een sterke
eis waaraan voor dit probleem moeilijk te
voldoen is. Het is uit praktische overwegingen onmogelijk, gezien de grootschaligheid van een drinkwaternet, voor
iedere buis de weerstanden uit melingen
te bepalen. Er kan daarom nooit voldaan
worden aan 'globale' identificeerbaarheid
en dus niet aan de één-eenduidige relatie:
'bij een gegeven druk- en stromingspatroon in een net behoort slechts één
uniekejietconfiguratie met parametervector Z en andersom'.
Een zwakkere eis is 'lokale' idejitificeerbaarheid. De parametervector Z is lokaal
identificeerbaar als de verschillende
elementen van de modelverzameling een
uitgangssignaal geven die goed bevonden
kan worden en waarbij geldt dat de
waarde van elke parameter in de
omgeving ligt van de werkelijke waarde.
(Ilierbij is het probleem het vaststellen of
de waarde in de omgeving van de
werkelijke waarde ligt!)
Wiskundig wordt het probleem als volgt
omschreven:
Indien z, de geschatte waarde is, B(Z, t)
het tijdsafhankelijke berekende uitgangssignaal bij Z en het ingangssignaal
U(t) e IUis, dan is bovenstaande als volgt
te beschrijven:
- De parameter z uit Z is 'globaal
identificeerbaar' voor de ingangsverzameling ö dan en slechts dan als voor
bijna alle Z £_£ geldt':
^>z.
B(Z, t)

=B(Z,t),VteR+,VU£fUj

- De parameter Zjuit Z is 'lokaal
identificeerbaar' voor de ingangs'Yoor hei gehele netwerk de werkelijke waarden
van alle parameters.
2
Voor het gehele netwerk zijn de parameterwaarden ongeveer gelijk aan de werkelijke
waarden.

verzameling Ujdan en slechts dan als er
voor bijna alle Ze i een omgeving v(Z)
bestaat, zodanig dat:

NETWERK.

Z£v(Z)cI
B(Z, t)= B ( Z , t ) , V t e R + , V U e l U j
De vraag is, wat we met een identificatie
willen bereiken. Wordt er geëist dat de
afzonderlijke parameters van Z binnen
zekere nauwkeurigheid de werkelijke
fysische waarde hebben, of nemen we dit
ruimer en kijken we naar het resultaat dat
bereikt wordt met op zichzelf minder
nauwkeurige, maar wel reële parameters?
Dit laatste is uitvoerbaar, we gaan daarom
over op een methode die we 'praktische
identificatie' zullen noemen en gebaseerd
is op de 'kleinste kwadraten methode'.
Dit is opgenomen in het programma
DYNASIM [1] met gebruikmaking van een
minimalisatieroutine.
Praktische identificatie
De beschrijving van het dynamisch
stromingsbeeld verloopt volgens de twee
in [1] genoemde basisvergelijkingen:
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AX=GX + HX 2 + B+ C
P= DX 2 + E X + F
Deze matrix-vergelijkingen (uitgeschreven
voor een fictief gekozen netwerk) zijn
weergegeven in aft. 5
In deze vergelijkingen is de totale weerstand gedefinieerd als Rt= Rw + £K en de
inertantieterm (impulsterm) als
QL

1=

metA= - D 2 .
A
4
De rekenvolgorde is zodanig dat eerst de
toestandsvector X bepaald wordt, hierin
komen de stromingen in de buizen en de
waterniveaus in de buffers (reservoirs en
watertorens) voor en vervolgens met de
tweede vergelijking de drukken in de
knopen.
De te identificeren matrices van de basisvergelijkingen zijn H, D, A en E.
De matrices H en D zijn afhankelijk van
de buisparameters. Voor de matrices A en
E geldt dat deze afhankelijk zijn van de
intertantieterm I zodat hier de gekozen
middellijnen en lengten te identificeren
zijn. Uit literatuuronderzoek blijkt weinig
bekend te zijn over identificeerbaarheid
van dergelijke niet-lineaire vergelijkingen
in impliciete vorm.
Voor zover bekend wordt alleen in [4] een
methode aangegeven waarmee dit soort
problemen aangepakt kunnen worden,
namelijk identificatie op correctiefactoren
van de totale weerstanden. De mogelijkheid voor toepassing op dit probleem is
onderzocht in [5].

Afb. 5 - Hypothetisch net en bijbehorende matrixvergelijkingen.

Om deze methode toe te passen moeten
eerst de totale weerstandswaarden Rt
uitgerekend worden om vervolgens te
identificeren met de correctiefactoren.
Hen nadeel van deze methode is dat de
gevonden gecorrigeerde totale weerstanden nu weer in nieuwe (fictieve) D, (
en/of k-waarden omgezet moeten worden.
De manier waarop dit gedaan kan
worden, is niet éénduidig en vereist
kennis van het net, omdat hierbij de
werkelijke waarden van de parameters uit
het oog verloren kunnen worden.
Omdat de D, L, Q-en k-waarden apart
worden ingevoerd, zou het een alternatieve en directere methode zijn om te
identificeren op correctiefactoren van deze
afzonderlijke grootheden.
Deze geïdentificeerde correctiefactoren
kunnen dan vervolgens weer worden
ingevoerd voor het maken van nieuwe
berekeningen.
Beide methoden kunnen worden
toegepast omdat uitspraken omtrent
identificeerbaarheid van de totale weerstanden respectievelijk de afzonderlijke
parameters ook gelden voor de gevonden
correctiefactoren.
Het gaat bij beide methoden om een
kleinste kwadratenschatting, gebaseerd op
een voldoend aantal nauwkeurige

metingen op juiste (representatieve)
plaatsen in het net.
Het probleem is dus de functie
m
f
V
F(Z,f) = £ J\V j (B(Z,t),-M j ) L

te minimaliseren over een gekozen
periode op meerdere tijdstippen binnen
het gewenste simulatie-interval.
Voldaan wordt aan de eis voor het vinden
van een minimum als:
ai-(Z)

9Z

32F(Z)
=0 e n — = ^ > 0

az'

Met dit gevonden minimum kunnen dan
de afzonderlijke grootheden zoals
k-waarden, of de totale weerstanden Rt,
gecorrigeerd worden volgens:
Rti nieuw= CiRtioud
of:
kjnieuw = Qkj oud (meti= 1,

,n bui )

Waarbij:
Q = correctiefactor voor buis i.
n bui = aantal buizen
Mj = meetwaarde voor het j e meetpunt,
met j= l,
,m
(aantal metingen).
Bj = berekende waarde voor het
jmeetpunt (druk of snelheid).
Wj = Weegfactor (bijvoorbeeld
nauwkeurigheid van de opnemer).

H 2 0 (24) 1991,nr.1
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YEKWEKkING IN DYNASIM

Naam-Beg:
beginwaarden voor de bufferdrukken en
de pompinstromen endedegekozen
tijdsperiode van t=t0 tot t=t e i m j
SCHAT-Dat:
bevat de parameters voor het numerieke
rekenproces, het aantal iteratiester
bepaling van de eindcorrecties en de
huisnummers waar gemeten is.
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De uitvoer
Naam-Dyn:
bevat de eindwaarden van decorrectiefactoren; het iseen faculatieve invoerfile
voor DYNA;
Naam-Car:
dezelfde eindwaarden geschikt voor
(indien gewenst) verdere correctie,
worden dan als nieuwe beginwaarden (als
Naam-Cor) ingelezen;
Naam-Par:
controlefile, hierin worden de uitkomsten
van alle afzonderlijke iteratiestappen vastgelegd, (inclusief de som van dekleinste
kwadraten).

Aß. 6-Structuurschema DYNASIM.

De oplossing in het dynamisch rekenen simulatiemodel DYNASIM
Nu deaanpak voor het identificatieprobleem isvastgelegd kan verder
ingegaan worden op de oplossing die
gekozen isbinnen DYNASIM [6].
De minimalisatieroutine isvastgelegdin
een facultatief deelprogramma SCHAT
(SCHATten). Indien gebruik wordt
gemaakt van SCHAT dan functioneert hei
basishoofdprogramma DYNA als
subroutine voor SCHAT. Voor de plaats
van SCHAT in het totaal wordt verwezen
naar afb. 6. Afb. 7toont deminimalisatieroutine inrelatie met DYNA.
Voor de andere inafb. 6genoemde deelprogramma's wordt verwezen naar [2].
Bij het bepalen van de correctie-factoren
wordt enige malen DYNA doorlopen
totdat een opgegeven criterium bereikt is.
Dit kan zijn een opgegeven minimumof
een aantal iteratiestappen. Omdatde
grootste correctieveranderingen in de
eerste drie iteratiestappen plaatsvinden,
kan dit aantal ook als maximum ingevoerd
worden.
Afb. 7-Relatieschema SCHAT.

Met de uiteindelijk gevonden factoren(in
Naam-Dyn) bepaalt DYNA de meest
nauwkeurige waarden voor weerstanden
en daarmee voor de stromingenen
drukken.
Indien het uiteindelijke resultaat nogte
veel afwijkt van de gemeten waarden, of
indien desom van dekleinste kwadraten
te groot bevonden wordt, dan wordende
correctie-factoren via Naam-Car als
Naam-Cor opnieuw ingevoerdin
INVOER, waarna nieuwe correctiefactoren bepaald worden.

Toetsenvan lietdeelprogramma SCHA T
Alvorens tot toetsing op een bestaand
netwerk is overgegaan isde functionaliteit
en de werking van het deelprogramma
SCHAT getest op verschillende
hypothetische testnetten. Inhet kader van
dit artikel ishet niet van belang om hier
verder op integaan. Wel worden
resultaten getoond van de toetsing op het
transportnet Leiduin-Amsterdam [7].
Dit net bevindt zich op 'primair niveau'en
waarvan verder geldt dat de leidinggegevens vrij goed bekend zijn.
De moeilijkheidsgraad wordt hier vooral
gevormd door het goed schatten vande
wandruwheidsfactoren (k-waarden).
Deze zijn bij dit net devrije parameters.
De toetsing beperkt zich hier,na
vergelijking van de berekende en de
gemeten drukken, volumestromenen
waterpeilen inontvangstkelders, tot
bijstelling van deweerstandswaarden met
correctiefactoren.
Voor de invloeden van de verschillende
afsluiters indit net zijn zo nauwkeurig
mogelijk de locaties en afsluiterstanden
nagegaan. Vervolgens zijn met

In- en uitvoerstructuur van SCHAT
Afb. 8toont de gegevensstromen van het
faculatieve hulpprogramma SCHAT.
De invoer voor SCHAT bestaat uit:
- meetwaarden;
- dezelfde invoergegevens als DYNA;
- gegevens ten behoeve van het uitvoeren
van de correcties;
- de tecorrigeren uitvoer van DYNA.
De uiteindelijke (eventueel) gecorrigeerde
uitvoer van SCHAT is vervolgens weerde
gecorrigeerde invoer voor DYNA.
Nadere beschrijving van deinhet bestand
van DYNASIM opgenomen enin de
afbeelding weergegeven files:
De invoer
Naam-Cor:
beginwaarden van decorrectiefactoren (in
het algemeen de waarde 1);
Naam-Met:
tijdstippen van ijking, de gemeten
waarden (volumestromen endrukken)en
de weegfactoren toegekend aande
gemeten waarden;
Afb. 8

Gege 'cnsstromeu mSCHAT.
INVOER GEGEVENS

VERWERKING IN SCHAT

UITVOER G E G E V E N S
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leveranciersdocumentatic de £-waarden
geschat.
Omdat in een weekend de variaties in de
leveringen (4.500 tot 5.500 mVuur) groter
zijn dan op werkdagen is voor de onderzoeksperiode het weekeind gekozen van
vrijdag tot en met zondag 5, 6 en 7 juni
1987. Voor de goede uitvoering van de
ijking werden enkele extra drukopnemers
bijgeplaatst. Voor de snelheden werd
volstaan met de reeds aanwezige venturimeters ter plaatse van de instromen en
afnamen (op de pompstations).
Praktische bezwaren, in combinatie met
een eventueel gevaar voor onderbreking
van de drinkwaterlevering, leidden ertoe
dat het aantal meetlocaties beperkt bleef.
Bijkomende argumenten om dit net te
kiezen zijn:
- de aan dit net toegevoerde
respectievelijk onttrokken waterhoeveelheden zijn goed bekend. De instroom
geschiedt namelijk door de gemeten
verpompte hoeveelheden afkomstig van
de pompstations Leiduin 1en 2, terwijl de
afnamen de geleverde hoeveelheden zijn
die door de distributiepompstations in de
stad uit dit transportnet worden
onttrokken. Deze gemeten hoeveelheden
zijn als verbruiken op de desbetreffende
knopen te beschouwen;
- als gevolg van de vrij grote leidinglengten zijn de drukverliezen significant;
- het netwerk is zeer volledig, het omvat:
diverse pompen, verschillende materiaalsoorten voor de leidingen, afsluiters

(waarmee geregeld wordt) en bij twee
pompstations (Van Hallstraat en Amstelveenseweg zie aft. 9) zijn reservoirs
aanwezig. De reservoirstanden worden
gemeten.
Samenvattend kan gesteld worden dat dit
netwerk zich goed leent voor
gecontroleerd ijkingsonderzoek, waarbij
de enige onbekenden de weerstandswaarden van de leidingen zijn. Voor de
schatting van de wandruwheidsfactoren is
uitgegaan van literatuurwaarden voor
schone leidingen, volgens:
gietijzer k = 1 mm
staal
k = 0,7 mm
beton k = 0,3 mm
Gezien de leeftijd van dit net zijn hierbij
de k-waarden voor het onbeklede gietijzer
onzeker als gevolg van aangroei op de
buiswand en corrosie.
Van beton is uit ervaring bekend dat dit
materiaal schoon blijft en zodoende
nagenoeg dezelfde weerstandswaarde
behoudt. Een en ander stemt overeen met
onderzoek en ervaring omtrent de
conditie van uitgenomen leidingsstukken.
De k-waarden zijn bij de uitgevoerde
berekeningen met het programma
SCHAT, voor de stromingssituatie voor
het etmaal (zaterdag) 6 juni 1987,
gecorrigeerd.
Uitgaande van de genoemde weerstandswaarden zijn dezelfde correcties (bepaald
voor de zaterdag) gebruikt voor de
vergelijkingen van de gemeten en

berekende waarden voor de twee andere
dagen (vrijdag en zondag). Tijdens deze
dagen traden andere stromingssituaties op
waardoor validatie van de berekening
mogelijk was.
Het leidingnet inclusief meetpunten is
schematisch weergegeven in aft. 9.
In dit schema zijn alle leidingen en
tussenverbindingen overeenkomstig de
werkelijkheid opgenomen, dit leidt tot een
netwerk met 96 knopen en 144 leidingen.
De systeembegrenzing is zo gekozen dat
de pompen aan de rand van het netwerk
zijn gesitueerd, terwijl de reservoirs van
de distributiepompstations Van Hall en
Amstelveen hierbinnen vallen.
(De instromen en afnamen uit dit net zijn
dus bekend).
De variatie in de grootte van de
optredende volumestromen is zodanig dat
het Re-getal zich uitstrekt van het
laminaire tot en met het volledig
turbulente gebied. Dit betekent dat in
hetzelfde net, gelijktijdig zowel laminaire
als turbulente stromingen optreden.
De verhouding D/k varieert van 400 tot
3.000, terwijl het maximale Re-getal in
orde van grootte 106 bedraagt.
Het turbulente stromingsgebied komt
vooral voor in de doorgaande leidingen
waarop ook gemeten is, het laminaire
gebied in de koppelleidingen.
De afsluiters in de koppelleidingen
hebben door de geringe snelheden geen
of weinig invloed op het drukverlies.
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identificatiemethode, waarbij van slechts
een beperkt aantal meetwaarden kan
worden uitgegaan, blijft dus over.
Deze toepassing geldt in principe zowel
voor een 'statische' (momentane)- als voor
een 'dynamische' (over een periode)
rekenmethode.

Afb. 10 toont de berekeningsresultaten en
de gemeten waarden voor een 72 uur
berekening (de drie etmalen achter
elkaar).
Ter vergelijking zijn hierin weergegeven
de gemeten waarden voor de stroming, de
druk en de reservoirstanden, de met
DYNA berekende ongecorrigeerde
waarden volgens de aanvankelijk aangenomen k-waarden en de met SCHAT
gecorrigeerde waarden. Uit deze
resultaten blijkt het effect, van de
besproken minimalisatieroutine met het
deelprograma SCHAT. De overeenstemming na correctie blijkt ook voor de
overige meetpunten.
Slotbeschouwing
In het algemeen kan gesteld worden dat
bij leidingnetten meetmogelijkheden
slechts in zeer summiere vorm aanwezig
zijn. In de praktijk is het niet doenlijk van
een netwerk de (vele) exacte weerstandswaarden te bepalen. 'Globale' identificatie
is dus niet mogelijk; hooguit een vorm van
'lokale' identificatie.
Uitvoering van 'lokale' identificatie is
mogelijk wanneer een zekere indruk
opgedaan kan worden omtrent de
toestand van het net. Dit kan dan door
middel van het uitvoeren van uitgebreide
drukproeven (Hiermee kunnen de
weerstandstermen worden bepaald).
Ook dit is uit praktische en organisatorische
redenen veelal slechts beperkt mogelijk.
De toepassing van een 'praktische'

De uitwerking bij de laatstgenoemde
methode, is gerealiseerd in het deelprogramma SCHAT van het dynamische
rekenmodel D Y N A S I M . Zowel uit testresultaten op hypothetische netten als
toetsresultaten op bestaande netten blijkt
dat de werking voldoet. Wel dient hierbij
in acht genomen te worden dat de
problematiek op leveringsniveau
verschillend kan zijn vergeleken met de
situatie op primair-en regionaal niveau.
Op leveringsniveau, waar in de regel de
snelheden bijzonder laag zijn en daarbij
sterk fluctueren, zal het programma
SCIIAT nog verder getoetst en zonodig
aangepast moeten worden. Mogelijk zal
een statistische verwerking van het
gemeten snelheidsverloop nodig zijn over
een (identificatie)periode, om te komen
tot goed bruikbare meetwaarden. Ook zal
moeten worden onderzocht of de relatief
grotere invloed van de wandaangroei bij
kleine middellijnen leiden tot een verdere
differentiatie van correcties op geschatte
weerstandsbepalende parameters.
Het was aanvankelijk zo dat SCHAT de
correcties uitvoerde over alle buizen, zodat
een correctie bij een lage levering een

Afb. 10 - Vergelijk van gemeten en berekende waarden voor drie etmalen.
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eerdere correctie bij een hoge levering
voor een deel weer teniet deed.
Momenteel heeft zodanige aanpassing
plaats gevonden, dat de correcties van de
weerstanden gedifferentieerd uitgevoerd
kunnen worden, dus voor een bepaald
oud gebied of voor een bepaalde
materiaalsoort. Het is thans mogelijk om
bepaalde weerstandswaarden gelijk te
houden zodat die niet gecorrigeerd
worden.
In wijken met veel oude gietijzeren buizen
en gecombineerd met stagnatiezones, die
aanleiding geven tot dichtgroei, zal het
aannemen van nieuwe (fictieve) middellijnen met bijbehorende k-waarden een
oplossing kunnen bieden. Op dit
(leverings)niveau zal het dan nodig
kunnen zijn om op de buismiddellijn te
corrigeren.
Teneinde de berekeningsresultaten nauwkeuriger te doen zijn en hiermee de
waarde van de voorspelling te vergroten is
het sterk aan te bevelen om op zoveel
mogelijk locaties verspreid in een net
meetwaarden te registreren met nauwkeurige snelheidsopnemers.
Momenteel zijn zeer nauwkeurige
snelheidsopnemers in de handel die
reproduceerbare uiterst lage en sterk
flucturerende snelheden kunnen meten
[8]. Recentelijk is hiervan in Amsterdam
gebruik gemaakt voor de doorlichting van
netwerken op leveringsniveau.
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