Toepassingen van het dynamisch reken- en simulatiemodel DYNASIM,
deel II
Voordracht uit de 42e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Recente relevante ontwikkelingen met betrekking tot de drinkwatervoorziening',
gehouden op 11 en 12januari 1990aan de TU Delft.

Ijkresultaten
Na de uitgevoerde testberekeningen
(beschreven in deel I), zijn uitgebreide
ijkings- en validatieberekeningen uitgevoerd. Volstaan wordt hier met het
noemen van enkele ijkresultaten op het
transportnet Leiduin-Amsterdam en op
het distributienet op regionaal niveau te
Amsterdam-Noord. Voor de ijking op
primair niveau is het transportnet
Leiduin-Amsterdam gekozen omdat het
hier een tamelijk oud net betreft waarvan
de gegevens van leidingen, materialen,
dimensies, appendages, en dergelijke vrij

IR.J. COHEN
Hoofd Ontwikkeling
Distributie
Gemeentewaterleidingen
Amsterdam

goed gedocumenteerd zijn (zie afb. 12).
Dit transportnet verzorgt de aanvoer van
ca. 2/3 deel van de drinkwaterbehoefte
van de stad Amsterdam. De bronnen van
deze Rivier-Duinwaterleiding zijn de
rivier de Rijn en het neerslagwater op het
duingebied.
De beschreven ijkperiode is uitgevoerd in
Afl>. 12- Transportnet Leiduin-Amsterdam.

het weekend 5 t/m 7 juni 1987, omdat
gedurende deze periode voldoende
variaties in de levering optraden. Voor het
uitvoeren van de ijking zijn zowel
snelheidsmeters als drukopnemers
geplaatst. Uit praktische overwegingen,
gerelateerd aan de gevaren voor onderbreking van de drinkwaterlevering, werd
dit aantal gelimiteerd tot slechts enkele
(wel voldoende).
Bijkomende redenen om dit net te kiezen
voor het uitvoeren van een ijking waren:
- de aan dit net toegevoerde respectievelijk onttrokken hoeveelheden en de
reservoirhoogten in de stad zijn goed
bekend. De instroom geschiedt door de
geregistreerde verpompte volumestromen
afkomstig van de pompstations te Leiduin
I en II. De afnamen uit dit net zijn de door
de distributiepompstations verpompte
(gevraagde) hoeveelheden, namelijk de
pompstations Osdorp, Haarlemmermeer,
van Hallstraat en Amstelveenseweg.
Deze leveren de gevraagde hoeveelheid
drinkwater in de stad. Ook deze volumestromen zijn geregistreerd (zie afb. 13);
- de drukverliezen zijn significant als
gevolg van de grote lengten van de
leidingen en behoorlijke snelheidsniveaus
(max. tot ca. 0,5 m/s);

Samenvatting
In dit artikel worden behandeld
enkele ijkresultaten op het transportnet Leiduin-Amsterdam en een
distributienet en tenslotte een
toepassing op een stadsuitbreidingsgebied.
Centraal bij de berekeningen staat
de keuze van invoer- respectievelijk
rekenstapgrootten en irrelatie tot de
verschillende hiërarchische niveaus.

- het is een volledig netwerk met
reservoirs, afsluiters en verschillende
leidingmaterialen;
- de rol van de impulsterm is hier niet
van (grote) betekenis daar het stromingspatroon niet sterk fluctueert. De wandwrijvingstermen domineren op dit
primaire niveau.
Samenvattend kan gesteld worden dat dit
net zich goed leent voor gecontroleerde
ijkmetingen, waarbij als enige onbekenden
de weerstanden afkomstig van wandwrijvingsverliezen aanwezig zijn (later is
de moeilijkheidsgraad in stappen
vergroot).
De schatting van de wandruwheid is

351

H 2 0 (23)1990, nr. 13

aanvankelijk gebeurd opbasisvan
literatuurwaarden [lit. 3]voor schone
leidingen. Degekozen waarden waren
voor de voorkomende materialen:
- gietijzer k= 1 mm
- staal
k= 0,7 mm
- beton k= 0,4 mm.
Omdat hethier gaat omlange stukken
oude leidingen, waarin inde loopder
jaren aandebinnenwand deklagen zijn
opgebouwd metbijbehorende wandruwheden, moesten deze waarden aangepast
worden. Ditisgedaan methet hulpprogramma SCHAT [lit. 1].Dit hulp-

programma minimaliseert, volgens de
kleinste kwadratenmethode, desom van
de verschillen tussen de gemeten ende
berekende waarden voor respectievelijk
drukken en volumestromen. De uiteindelijk gevonden waarden liggen in een
gebied metcorrecties van 1-1,5maal de
oorspronkelijke weerstandswaarden.
Het leidingnet is geschematiseerd tot
'schema A' (afb. 14).Ditis gekenmerkt
door hetfeit datalle leidingen hierin zijn
opgenomen. Ditleidt toteennetwerkmet
96 knopen en 144leidingen.
In ditschema zijn ookde meetlocaties
opgenomen voor druk en volumestromen.
Ijkresultaten
Ter vergelijking vanenkele berekende en
gemeten waarden voor zowel druk- en
snelheidsverlopen endewaterstanden in
de reservoirs wordt verwezen naar afb. 15.

Instroom Leiduin

Afname Amstelveenseweg

l ' l ' l ' l ' l ' i ' i ' i ' i ' A ' A
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Afname van Hallstraat

Afname Haarlemmermeer en Osdorp

I
Osdorp
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Afb. 13-Instroom enafnamen op6-6-1987 transportnetLeiduin-Amsterdam.

De mate vanovereenstemming en vooral
het tijdsafhankelijke verloop is opvallend.
(Dit isbereikt na correctie van weerstandswaarden methet hulpprogramma
SCHAT). Validatie voor eengeheel ander
stromingsbeeld opeenandere dag gaf
dezelfde overeenstemming.
Voor de drukken isde geconstateerde

absolute afwijking ca. 1mwk. Dit geldt
echter voor slechts éénknoop en slechts
voor enkele korte perioden overhet
etmaal, waarbij de afwijking consequent in
één richting is (deberekende waarde ligt
hoger dan gemeten).
Voor eennogbetere overeenstemming
zouden meer meetlocaties (vooralvan

Afb. 15- Vergelijk gemeten enberekende waarden.
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deel A met 680 woningen en deel B met
580 woningen (zie afb. 16).
In volgende fasen zullen de gebieden C en
D voltooid worden. Hij het ontwerp van A
en 1?is reeds rekening gehouden met de
benodigde leveringshoeveelheden naar C
en D.
Het geheel bevindt zich op 'leveringsniveau', hetgeen betekent dat de totale
uitbreiding op het bestaande regionale
niveau wordt aangesloten.
Vooral de wijze van aansluiten op dit
regionale net en de daarmee samenhangende netdoorstroming zijn van
belang en zullen hier de aandacht krijgen.

Afb. 16 - Locatie uitbreidingsgebied, aansluiting opregionale net.

snelheden) moeten worden gereraliseerd,
waardoor het mogelijk is om met de
minimalisatieroutine tot nauwkeuriger
waarden voor de buisweerstanden te
komen.
Ook is de overeenstemming van het
verloop van de waterhoogten in de
reservoirs bij de pompstations van
Hallstraat en Amstelveenseweg (knopen
95 resp. 96) goed te noemen. Dit betekent
niet alleen dat de verdeling van het water
over het transportnet goed is (dus een
goede bepaling van de k-waarden),
maar ook dat de berekende snelheden
(volumestromen) de werkelijkheid goed
benaderen.
De reservoirstanden worden namelijk
bepaald door het verschil in (berekende)
instroom en (gemeten) uitstroom.
Weliswaar is deze ijking op het beschreven transportnet als een voorzichtige
eerste stap op een werkelijk net te beschouwen; de voornaamste conclusie is
dat de overeenkomsten goed zijn en de
volgende stap naar een distributienet
gemaakt kan worden. Hierbij ligt de
moeilijkheidsgraad hoger!
Inmiddels zijn ijkingen uitgevoerd op het
distributienet van Amsterdam-Noord,
zowel op regionaal niveau alsook op
leveringsniveau. De uitkomsten bevestigen dat met het model betrouwbare
resultaten te behalen zijn. Dit geldt niet
alleen voor drukken en snelheden, maar
ook voor reistijden en de ligging van de
menggebieden als gevolg van meerdere
watersoorten waarvoor de parameters Cl

en het EGV-getal representatief zijn
(Rivierduin- en Rivierplassenwater).
Stadsuitbreiding Middelveldsche Aker
Polder (MAP)
Het volgende berekeningsvoorbeeld
betreft een reeds ontworpen distributienet
op leveringsniveau in een nog te realiseren stadsuitbreiding, waarbij nvxAsi.w is
toegepast.
Het gaat om het uitbreidingsproject voor
woningbouw in het meest westelijk deel
van de stad nabij pompstation Osdorp.
De eerste, hier behandelde, fase omvat
twee gedeelten met uitsluitend laagbouw,

In hei schema volgens aft. 17 is uitgegaan
van de locaties van geplande woningen en
de planologische structuur van straten.
Rekeninghoudend met de inherente
nadelen van een sierke vermazing is
gekozen voor een 'open' structuur, dat wil
zeggen een gering aantal gesloten mazen.
Met het oog op de leveringszekerheid is
ook gekozen voor een ringstructuur
waarop de instromen zijn gesitueerd.
Ook is tussen de netten A en B een
koppelleiding opgenomen.
Alvorens tot rekenen is overgegaan is op
een representatieve plaats in het bestaande regionale net de druk over een
periode van een week gemeten. Hieruit
blijkt dat de leveringscapaciteit vanuit dit
regionale niveau voldoende groot is ten
aanzien van het kwantiteitsaspect. Belangrijker is het fluctuerende patroon van het
drukverloop en het snelheidsverloop (zie
afb. 19).
De bepaling van de instroomvolumchoeveelheden is gebaseerd op het aantal
en de ligging van de woningen, de

Afb. 19 - Drukmeting engesimuleerde afname.
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bewoningsdichtheid welke op 2,7 per
woning is gesteld en een gemiddeld
hoofdelijk verbruik van 155 liter per
persoon per etmaal, inclusief de door te
leveren hoeveelheden naar de uitbreidingsgebieden C en D. Uitgaande van
het sterk fluctuerende afnamegedrag per
knoop toont afb. 18 de (afzonderlijke)
verdeling van de totale instroom over de
instroomknopen. De categorie zakelijk
verbruik is hier niet van belang.
De gekozen gebruikersvarianten zijn voor
alle afnameknopen gelijk. Om het sterk
fluctuerende karakter van het afnamegedrag op leveringsniveau na te bootsen is
aan het gemiddelde afnamepatroon nog
eens het 'ruis'-signaal toegevoegd (zie afb.
19). Dit is van belang voor de berekening
van de reistijden, de trajectbepaling en
voor een eventueel onderzoek naar het
verloop van de kwaliteitsparameters, zoals
0 2 of FPU (wordt hier niet op ingegaan).
De rol van DYNASIM komt hier tot uitdrukking voor de bepaling van de
instroomlocaties. Allereerst zullen echter
de effecten van invoerstapgrootte (voor

DYNAen QUAI.I) worden onderzocht. De
twee instroomsituaties welke onderzocht
zijn, vertonen de volgende verschillen.
Instroomsituatie 1:
Meerdere instromen (3 per gebied) zijn
'tweezijdig' tegen elkaar instromend
gesitueerd.
Dit is een conventionele oplossing vanuit
de gedachte van de volmaakte leveringszekerheid (zie afb. 21).
Instroomsituatie 2:
Meerdere instromen (3 per gebied) zijn
éénzijdig instromend in gelijke richting
gesitueerd. Dit is een oplossing die bij
netsanering nogal eens wordt toegepast
om de doorstroming van het gebied te
bevorderen (zie afb. 21).
Instroomsituatie 3:
Er is ook nog een derde mogelijkheid
onderzocht, waarop hier niet verder
ingegaan zal worden, namelijk alleen
3 instromen in gebied A. Dit zal alleen in
een nachtsituatie voordelen hebben in
verband met de dan verbeterde net-

Aß. 20 - Effect invoertijdstappen.
Instroom 2; I n s t r c a r r t i j d s t i p 1.00 uur
DYNA 1 uur; Quali 5 mir.
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doorstroming bij het dan heersende lage
afnameniveau. Overdag zakt hierbij echter
de druk onder toelaatbare waarden, vooral
in de buitenzones van gebied B.
Berekeningsresultaten
Voor onderzoek naar de verschillen in
grootten van invoer- en rekenstappen zijn
de volgende berekeningen gemaakt:
Invoer in minuten

rekenstapp :n in minuten

in DYNA

in QUALI

in DYNA

in QUALI

60
15
5

5
5
1

1,5
1,5
0,5

5
5
1

Alleen in het laatste geval is een ruissignaal op de gemiddelde afname gesommeerd ter verkrijging van een zo reëel
mogelijk invoersignaal! De resultaten
vertonen belangrijke verschillen in
stromingstrajecten (pendelen in buizen),
reistijden, ligging invlocdsgebicden en in
de fracties ofwel in de herkomst van het
afgenomen water op de knopen.
Een indruk van verschillen in trajecten
wordt gegeven in afb. 20. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat, voor het verkrijgen van betrouwbare resultaten, op het
leveringsniveau invoerstapgrootten van
5 min. tot 1min. vereist zijn (met aangepaste rekenstapgrootten). Vooral als het
gaat om de berekeningen van kwaliteitsparameters die direct afhankelijk zijn van
de wijze van netdoorstroming (aantal
trajecten en materialen hierin) en van de
bijbehorende reistijden.
Voor de vergelijking van de grootte en
vorm van de invloedsgebieden voor de
instroomsituaties 1en 2 zijn de
berekeningsresultaten eveneens weergegeven in afb. 21. Ook worden de
stagnatiezones en de lokale waterscheidingen getoond, zoals die voor
zouden komen bij instroomsituatie 1.
Verder staan hier aangegeven de maximale aantallen trajecten voor twee
instroomtijdstippen. Voor de instroomtijdstippen geldt dat om 01.00 uur de
nachtperiode en om 09.00 uur de
zogenaamde 'ontwaakperiode' gekozen is.
Als basis voor het opzetten van afb. 21
dienden onder andere:
- de verdeling van de berekende snelheden in een 9-tal klassen (variaties) van
- 1m/sec tot +1 m/sec;
- de trajectbepalingen van de stromingen
door het net;
- de herkomstbepalingen van het afgenomen water per knoop, zoals afb. 22
dit laat zien voor een willekeurig gekozen
knoop.
Voor het tekenen van de stagnatiezones is
uitgegaan van stroomsnelheden kleiner
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dan 0,05 m/smet eenvoorkomensfrequentie van meer dan 50%.De grenzen
van deinvloedsgebieden liggen voor
beide situaties nagenoeg vast, dat wil
zeggen veranderen niet indetijd. Dit is
een direct gevolg van hetfeit dat de
grootte vandeinstroomhoeveelheden in
verhouding meegaan metde totale
afname! Ditkan vooral belangrijk zijnals
er sprake isvanmeerdere watersoorten,
waarbij demenggebieden minimaal
moeten worden gehouden. Omdit te
bereiken ishetbelangrijk datde instroomhoeveelheden geregeld kunnen wordenof
dat hetpompregiem hieraan aangepast
wordt!
Geconstateerd wordt datvoor instroomsituatie 1een(groot) aantal waterscheidingen optreedt diezich bevinden op
de grensvlakken van twee tegen elkaar
inwerkende invloedsgebieden.
Ook ishetsnelheidsniveeau voor deze
instroomsituatie lager. Hetaantal
stromingstrajecten naar een afnameknoop
is voor denachtperiode groter dan bij
instroomsituatie 2.Overdag ishet aantal
stromingstrajecten naar eenzelfde knoop
beduidend minder alsgevolg vaneen
verhoogde afname.
De reis- enverblijftijden binnen de
invloedsgebieden zijn voor instroomsituatie 1groter.

9 uur

1uur
lOD.Dn

B0.0-

UI

1

60.0-

40.0-

o.
20.0-

0.0-

6

a

deze danook gekozen. (Het aantal
instromen bedraagt toch nog6!).
Bovendien kan gesteld worden dat, gezien
het drukverloop, ook situatie 3 gekozen
zou kunnen worden voor alleen de
nachtelijke situatie, omeen verbeterde
netdoorstroming te verkrijgen.
Voor dedagsituatie blijkt de koppelleiding
een tegrote weerstand opte leveren,
zodat dedruk danteveel zakt indeelB.
Slotbeschouwing
Slechts enkele vandevele toepassingsmogelijkheden hebben hier de aandacht
gehad. De inzetbaarheid van DYNASIM is

groot. Ook indepraktijk isgeblekendat
een dergelijk hulpmiddel onmisbaar
wordt, niet alleen bijontwerp maar vooral
bij eengoed beheer van de distributie.
Thans liggen detoepassingen vooralop
het leveringsniveau, waar kwaliteitsproblemen onderzocht of voorkomen
kunnen worden.

Interessant ishetomeen vergelijking te
maken tussen detwee instroomsituaties
op deknopen 40en89, die voor beide
situaties gelijk zijn gehouden.

Ook ophetregionale, respectievelijk
primaire niveau bijdeberekening vande
mogelijkheid van uitbreiding vanhet
distributiegebied en/of het aansluiten van

Instroomtijdstip

Gemiddelde verblijftijd bij instroomsituatie
1

2

40

01.00 uur
09.00 uur

2,35 uur
1,27 uur

3,42 uur
0,54 uur

89

01.00 uur
09.00 uur

7,0 uur
2,05 uur

6,1 uur
0,58 uur

Onderstaande tabel geeft eenoverzicht
hiervan:
Er kan dus van eenduidelijke verbetering
in deverblijftijden gesproken worden
voor instroomsituatie 2! (factor 3-4
kleiner).
Geconcludeerd kan worden dat instroomsituatie 2alsbeste naar voren komt.
Zonder daterconcessies aande leveringszekerheid gedaan behoeft teworden is

6

8

10
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Afb. 23- Cumulatievefrequentieverdeling (gemiddelde verblijftijden).

Voor instroomsituatie 2 geldt verderdat
de invloedsgebieden groter zijn, enookde
snelheidsniveaus liggen hoger. Hier
treden geen stagnatiezones op. Detotale
effecten van verblijftijden worden weergegeven indecumulatieve frequentieverdelingen, zoals afb. 23 laat zien.

Instroomknoop

4-

ïo

REISTIJD [UUR]

een nieuw distributiepompstation wordt
het programma ingezet.
De verdere ontwikkeling van hetprogramma ligt thans vooral inde verbeteringen van de gebruikersvriendelijkheid
van deinvoergegevens. Een enanderzal
samengaan metdeverdere ontwikkeling
van hetLIS enhetVIS. Koppelingaan
deze systemen levert goede mogelijkheden.
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