Ontwikkeling van een dynamisch rekenmodel
voor de distributie van drinkwater

Inleiding
Steeds vaker blijkt dat gebruik van
mathematische modelberekeningen en
computers meer en betere mogelijkheden
geven. Zo ook voor de distributie van
drinkwater en de daarmee samenhangende problematiek met name voor de
grote complexe netwerken. Het is nog niet
zo heel lang geleden dat leidingnetberekeningen handmatig werden uitgevoerd. Dit kostte veel tijd en inspanning
maar bovendien bleef het inzicht in het
totaal, gericht op kwaliteit, zeer beperkt.
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Het zal een ieder duidelijk zijn dat we
heden ten dage meer mogelijkheden
hebben en dat daarvan ook gebruik moet
worden gemaakt. Enerzijds zijn er allerlei
netwerkprogramma's voor kwantitatieve
berekeningen terwijl anderzijds de
behoefte groeit om juist meer inzicht te
verkrijgen in de kwaliteitsaspecten en
zodoende alternatieven te kunnen vergelijken op hun waarde [1],
Naast kennis, ervaring en een goede inzet
van rekenprogramma's is het mogelijk
geworden een hogere score qua optimalisatie van oplossingen voor problemen te
bereiken. Soms zijn dit zelfs tegenstrijdige
problemen.
In dit licht gezien valt de ontwikkeling en
toepassing van een volledig dynamisch
programma te noemen dat door mij
enkele jaren terug bij Gemeentewaterleidingen Amsterdam ter hand is
genomen*.
Wat te verstaan onder dynamisch
rekenprogramma?
Principieel kan onderscheid worden
gemaakt in een tweetal essentieel verschillende berekeningsmethoden, namelijk
- De statische methode waarbij voor
slechts één gekozen momentane situatie
van instromen en afnamen het stromingsbeeld wordt berekend.
In de basisvergelijkingen zijn de tijdsafhankelijke termen verwaarloosd.
- Een dynamische methode waarbij
wordt uitgegaan van analoge vergelijkingen en van continue tijdsafhankelijke invoergegevens voor zowel
de afnameverdeling over het voorzieningsgebied als de instromen via
*Uit de literatuurstudie is gebleken dat dergelijke
programma's niet op de markt zijn.

Samenvatting
In dit artikel wordt de ontwikkeling van het volledig dynamische rekenprogramma
DYNA behandeld. Dit programma is toepasbaar bij zowel het ontwerpen van
transport- en (complexe) distributienetten, pompstations, als bij de sturing van de
waterstromen door deze netten.
DYNA biedt de mogelijkheid om de investeringen van dergelijke grote infrastructurele werken te toetsen en deze werken zonodig te verbeteren.
Uitleg wordt gegeven over de opbouw en de gebruiksmogelijkheden van het
programma op basis van theoretische achtergronden. De kracht van het
programma is, dat analoge differentiaalvergelijkingen, die gelden voor een
willekeurig te kiezen tijdsperiode, op een elegante wijze numeriek worden
opgelost. Hierdoor is een continue uitvoer over de gekozen tijdsperiode mogelijk
geworden.

pompen. Dit levert dan ook een continue
uitvoer voor zowel druk als stromingen
over een te kiezen simulatieperiode
(bijvoorbeeld 24 uur of een week).
Inhoudelijk richt een statisch rekenprogramma zich uitsluitend op ontwerp en
controle (kwaliteit) met als basis één
gekozen tijdstip.
De vraag is of dit gekozen tijdstip inderdaad maatgevend is: moet dit een
maximum of een minimum zijn of
misschien een tussenliggende waarde?
In principe kan de statische berekening
voor meerdere tijdstippen uitgevoerd
worden ('quasi dynamisch' [1]). Het is
echter eleganter en voor bestudering van
reistijden, ook noodzakelijk om een
continue berekening uit te voeren dus
volledig dynamisch. Hiermee is het
mogelijk om naast zaken als ontwerp, ook
het gebruik van het distributienet,
pompen, reservoirs en regelorganen te
onderzoeken.
Wanneer stromingen continu in een net
gevolgd kunnen worden spreekt het
vanzelf dat het inzicht in kwaliteitsparameters enorm wordt vergroot.
Hierdoor kunnen goed onderbouwde
beslissingen genomen worden over
kwaliteitsborging door onder andere
minimalisatie van verblijftijden in het net
en ook energiëverbruiken en dergelijke.
Het gebruik van een dynamisch
programma
Hierboven is gezegd dat naast ontwerpzaken ook de gebruiksmogelijkheden
ruimer zijn, namelijk diagnose stellen,
alternatieve oplossingen vergelijken,
calamiteitensimulatie en een basisprogramma voor de besturing van het
distributieproces (wel/niet geautomatiseerd).
Over het laatstgenoemde punt het
volgende:
Een veel voorkomende situatie is dat
stromingen in een net louter en alleen het

gevolg zijn van het afnamegedrag van de
consumenten en een vast patroon van het
pompregicm. Hierbij overheerst op wijkniveau de afname en op transportniveau
de instromen. Dit is een tamelijk passieve
situatie, die niet echt grip geeft op het
voorkómen van een eventuele kwaliteitsverslechtering. Hiervoor is het noodzakelijk om stromingen te kunnen
beïnvloeden, bijvoorbeeld door (telemetrisch) bestuurde kleppen, pompen of
aanjagers in het net, waardoor een
bewuste sturing door wijken mogelijk
wordt. Deze actieve beïnvloeding van
stromingen is alleen goed mogelijk
wanneer vooraf met een dynamisch
programma onderzoek verricht kan
worden.
Een belangrijke conclusie uit het
zogenaamde kwaliteits Stad (Kwast)
onderzoek, uitgevoerd in de periode
1980-1984 te Amsterdam, is om naast de
conservatieve beheersmaatregelen vooral
een dynamisch beheer uit te oefenen [2].
Zodoende kunnen knelpunten in de
kwaliteit en kwantiteit vermeden worden
TABEL I- Toepassingsmogelijkheden dynamisch
programma.
Aandachtsveld

Statisch

Dynamisch

X

XX

X
X

XX
XX
XX

X

XX
XX
XX
XX

inzicht verhogend
ontwerpen
- pompstations,
reservoirs en dergelijke
- leidingnetten
- meet-bewakingssysteem
calamiteiten
- uitval pompstations
- lekken simulaties
- sluitingsplannen
- leveringszekerheid

X

kwaliteit
- optimale dimensionering
(diameter, configuratie, pompen)
- verbh)tti|dbepaling
- studies alternatieven
- sturing waterstromingen
- onderbouwing I.BP
- energie beschouwing
- gebruik van net, p o m p e n
automatisering
. basisprogramma sturing
distributieproces

X
X

X
X

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX
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Aß. 1-Aantalgebuiksmogelijkheden dynamischprogrammaDYNA.

zoals ongewenste stagnatie- en pendelzones, menggebieden, verschuiving
invloedsgebieden van pompstations
enzovoort.
Door nu een en ander met simulatieberekeningen uit te kunnen voeren wordt
een dergelijk programma een belangrijk
element in een LBP (Leidingen Beheer
Plan).
Tabel I op de vorige bladzijde geeft een
overzicht van toepassingsmogelijkheden
(XX geeft betere mogelijkheden dan X).
Een aantal mogelijkheden van het
programma wordt in afb. 1toegelicht aan
de hand van een drietal voorbeelden met
een illustratief karakter. Als basis dient
een zeer eenvoudig fictief netwerk met
vrij willekeurig gekozen waarden voor de
instromen van de pompen en de afnamen.
(Op dit netwerk wordt later teruggekomen
bij de behandeling van de theorie).
De gebruiksmogelijkheden worden getoond aan de hand van slechts een drietal
voorbeelden namelijk:
a. Invloed ontwerp watertoren
b. Verandering pompregiem
c. Verkleining van een diameter.

Theorie
Algemeen:
Onder modelvorming is te verstaan het
geheel van mathematische beschrijvingen
van een concreet systeem gebaseerd op de
toepassing van de theorie en wetmatigheden.
In het geval van stromingen door
complexe drinkwaterleidingnetten wordt
vooral gebruik gemaakt van theorieën uit
de hydraulica gecombineerd met
schematisaties van leidingnetten en
statistische benaderingen van het drinkwaterverbruik over het voorzieningsgebied.
Bij het modelleren zijn er in principe veeschillende niveaus van beschrijvingen te
onderkennen, met ieder hun eigen
aggregatieniveau te weten:
A. De werkelijkheid (cartografie)
B. Het fysisch model (inclusief vereenvoudigingen)
C. De beschrijvende modelvergelijkingen
D. Het computerprogramma.
De niveaus C en D en de bijbehorende
schematisatie zijn hierbij het zogenaamde
rekenmodel.

De abstractie is het laagst in A en het
hoogst in C. Het verhogen van het
abstractieniveau gaat gepaard met verwaarlozingen, vereenvoudigingen en
schattingen.
Verwaarlozingen, omdat er met bestaande
theorieën geen totale beschrijving te
vinden is van een bepaalde entiteit of
deelstructuur. Hier dient dan wel de orde
van grootte van het verwaarloosde effect
bekend te zijn (of naderhand nagegaan te
worden).
Vereenvoudigingen geven vaak een beter
overzicht en controle, terwijl ook verkorting van rekentijden gerealiseerd
wordt. Ook hier geldt dat in orde van
grootte bekend moet zijn of niet te veel
informatieverlies het gevolg is.
Schattingen dienen te worden gemaakt op
grond van kennis, empirische bevindingen
en vooral ook naar aanleiding van uitgevoerde gevoeligheidsanalyses. Vooral
bij deze materie zal steeds een afweging
gemaakt moeten worden tussen de
complexiteit en informatieverlies.
De werkelijkheid (niveau A) van een
leidingnet bestaat uit vele elementen zoals
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watertorens, reservoirs, zinkers, leidingen,
koppelstukken en overige appendages.
Deze elementen zijn tot één totaalsysteem
met elkaar verbonden. Dit totaal is
eventueel naar keuze uit te splitsen in
meerdere subsystemen, welke weer
volgens relaties met elkaar één geheel
dienen te vormen. Als basis voor het
geheel dient onder andere de cartografie,
welke doorgaans gepresenteerd zal zijn in
de vorm van analoge kaartbladen met
verschillende schalen. Dit zijn de
zogenaamde Distributie Leidingen Beheer
Kaarten (DLBK).
Thans worden in de bedrijfstak studies
uitgevoerd naar het digitaliseren van deze
kaartbladen. Ook bij GW is een dergelijke
studie in uitvoer namelijk het Leidingen
Informatie Systeem ofwel LIS. Koppeling
tussen LIS en het rekenmodel zal in de
nabije toekomst zeker een feit zijn.
Een direct hoger aggegatieniveau dan A is
het fysisch model waarin de voorkomende
elementen als ideaal worden beschouwd
en de verwaarlozingen en vereenvoudigingen zijn ingevoerd.
Mochten in een eerste verkenning
elementen zoals afsluiters, zinkers en
dergelijke weggelaten zijn, dan kan dit in
een latere fase naar behoefte worden
meegenomen. Immers naarmate de
interesse meer op het wijkniveau ligt,
zullen verwaarlozingen en vereenvoudigingen anders beoordeeld worden
vergeleken met de interesse op transportniveau. Heel duidelijk zal zijn de wijze van
schematiseren die direct afhankelijk is van
het inzoomniveau. Dit geldt echter ook
voor het verbruikersgedrag over een
gebied, de traagheidseffecten versus
weerstandverliezen, pompschakelingen en
dergelijke.
Modelvergelijkingen
Allereerst de volgende veronderstellingen:
- Het leidingnet is te beschouwen als een
volkomen star geheel, waarbij geen lekverliezen optreden en het geheel volledig
gevuld is.
- De elasticiteit van vraag en aanbod voor
het voorzieningsgebied wordt geheel in
watertorens opgevangen.
- Het medium water is volkomen
onsamendrukbaar.
- De stromingen in leidingen zijn als ééndimensioneel te beschouwen.
- De tijdconstanten ten gevolge van de
dynamische veranderingen in het net zijn
zodanig dat waterslageffecien buiten
beschouwing worden gelalen.
- Lr zijn geen dissipatie-invloeden aanwezig.
Bezien we de impulsvergelijking voor de
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één-dimensionale stroming tussen twee
knopen dan luidt deze:
(Hier is u de plaatselijke snelheid van een
vlocistofdeeltje).

9
3
9 P
—u + u — u =
(- + g H) +
9t
9x
3x Q
92
92
v (— uH
u)
9x2
3Z2
Aan de linkerkant staan hier de
plaatselijke en tijdsafhankelijke veranderingen van de snelheid.
Aan de rechterkant de bronnen waaruit
deze veranderingen voortkomen namelijk
de verandering in druk en de wandeffecten c.q. wandwrijvingsverliezen.
Bij deze laatste term speelt de viscositeit
een rol waarbij v in kinematische
viscositeit is volgens:
y
v=—

e
(y de dynamische viscositeit en Q de
dichtheid van het water).
Ook geldt voor een dergelijke stroming
volgens de continuïteitswet, vanwege het
onsamendrukbare karakter:

au
9x

=0

Hiermee wordt dus de impulsvergelijking
9
9
92u
(P + Q gH) + y
Q— U =
9x
9z2
9t
Beschouwen we nu aanvankelijk een
distributienet liggend in een volkomen
horizontaal vlak dan zijn alle veranderingen in drukhoogte nul zodat de
term
9

- egH = o

Hierin staat de buisdoorsnede
A = 19z zodat
9u
9P
9u
QA — = - A — + y —
9t
9x
9z
Volgens de hydraulicawetten die gelden
voor een Newton's medium als water is er
een verband tussen de schuifspanningen
in het medium en de snelheidsgradiëni
waarbij de evenredigheidscoëfficiënt de
viscositeit is volgens:
9u
Zodat
9u
3p
Q A —= - A — - r
9t
9x
Integratie over de buislengte 1 geeft:
9u
9p
r<?A —- QX = ,- A —- 9x - r Tdx

t

9t

dx

l

Ofwel 9u
ü AL
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Ij

AA p - r L

Uit de wandwrijvingswetten is bekend dal
de wandschuifspanning evenredig is met
het kwadraat van de gemiddelde snelheid
v volgens:
. 1

T . . _ Q V2

,

2"

Dus omgezet in debiet: T.'. Q 2
3u . o • , ,
Ook kan de term ^ l n <P uitgedrukt
o 3
worden, volgens f = —A u
9t
QL

De term I = — wordt ook wel de
A
inertantie genoemd.

dx
(Voor distributienetten in heuvelachtige of
bergachtige streken geldt dit niet!)
Voor een vloeistofdeeltje in een buis
resulteert dan voor de snelheid u ter
plaatse van x, dat:
9
9
92U
ß - u = - —P + y — 9z2
9t
9x
iraagheid drukverlics

z-richting en vervolgens over de lengte in
x-richting.
Dus:
9u
9P
92U
( 0- 3z = -r— 9z + {y — 9z2
) 9t
)9x
) 9z
z
z
z

wandwrijving

Om nu het drukverlies over een buislengle ie bepalen moet deze uitdrukking
integraal over de buisdoorsnede A en
buislengte L genomen worden. Dit
betekent dat tweemaal geïntegreerd dient
te worden namelijk over de hoogte in

Zodat we voor het drukverlies over de
buislengte L kunnen schrijven:
AV=R(p2 + l?p
(turbulent)
Ilierin is nu R de evenredigheidsfactor
welke de wandweerstandswaarden voor
de wrijving aangeeft. Deze is vaak
empirisch bepaald.
Volgens Colebrook geldt voor turbulente
stroming (Re > 2.300):
0,25

8AÖL
R = ——; X
Log2(

=.+•

0,4 Re i/A ' 3,7 d

Een en ander is ook verwerkt in een
zogenaamde Moodydiagram. Volledig-

T)
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heidshalve geldt voor laminaire stroming,
de uitdrukking:
A p = Rtp +lip
128 VQL
64
R=
n&
~ Re

Algemeen geldt ook de continuïteitsvergelijking voor een knoop namelijk:

Bij de statische programma's worden
alleen de stationaire wandwrijvingseffecten meegenomen. Bij een volledig
dynamische beschouwing worden in
principe ook de traagheidstermen meegenomen.
Steeds zal onderzocht moeten worden of
de inertantie-term, te verwaarlozen is. Er
zijn namelijk situaties waar het stromingsbeeld wel degelijk mede door dit effect
wordt bepaald. Vooral op wijkniveau, daar
immers het stromingspatroon direct een
gevolg is van het tijdsafhankelijke gedrag
van de verbruikers waardoor traagheidseffecten toenemen terwijl ook hier de
buisdiameter klein is. Uit nader onderzoek
zijn de volgende conclusies te trekken:
- Op transportniveau > 600 o zijn de
traagheidseffecten in de regel verwaarloosbaar ten opzichte de wandweerstandeffecten. Het verdient echter
wel enige zorgvuldigheid, omdat het
pompregiem dit bepaalt (bijvoorbeeld
aan/uitschakeling).
- Op het niveau van hoofddistributieleidingen 300 < d < 600 o mm zijn beide
termen gelijkwaardig.
- Op wijkniveau d < 300 o mm en hierin
(extreem) lage gemiddelde snelheden,
echter wel sterke wisselingen, zullen de
traagheidseffecten overheersen tengevolge
van de directe invloeden afkomstig van
het fluctuerende afnamegedrag in de wijk.
Algemeen kan hier nog gesteld worden
dat het 'goed' inschatten van weerstandswaarden vooral bij oude netten een apart
probleem is (nagroei, opbouw scaling
enzovoort).
Een goede benadering kan zijn het
werken met 'fictieve' hydraulische
diameters en hierbij horende ruwheden.
Behoefte bestaat hier aan een parameter
schattingsmethodiek, welke opgenomen is
in het totale softwarepakket.

Waarbij Qt atn de afname is geconcentreerd
op een knoop en sterk tijdsafhankelijk kan
zijn. Dit wordt namelijk bepaald door het
inzoomniveau (wijkniveau versus
transportniveau). Een bijzonder geval is
wanneer in een knoop ook water opgeslagen kan worden. Een watertoren of
berging is hier een voorbeeld van.
Hiervoor geldt de continuïteitsvergelijking.

n

ifj

> C
J=1

1

Otwel: <p A

i Ap= 0
=1
zodat:
0 = ( R 1 ^ + I l ^ ) + (R2^22 + l2^2) +
2-1

(R30>§+ h<?3) + (R4H + U94)
4-3

3-2

1-4

Pwl
Pw3

< 'P (t)j = Q (Ö afn
=

1

dH
dt

Dus:

A

eg

JfÜ
>=/gt

eg
A <P

Deze uitdrukking is nog om te zetten in:
(hierbij is C de 'torencapaciteit').
o

1

p= - m

C
A
Waarbij C = — , hier is A de gemiddelde
eg

oppervlakte van het reservoir.
Met bovenstaande vergelijkingen is het
distributieproces volledig te beschrijven.
Wel dient ter oplossing het stelsel aangevuld te worden met de geldende randen beginvoorwaarden. Dus de drukken en
stromingen aan de systeemgrens op
tijdstip t = 0.
Een en ander wordt nu toegepast op het
eenvoudige netwerk zoals weergegeven in
afb. 1.
0] afn-

Qin2

Q2C<i-

Met bovenstaand resultaat zal volgens de
2e wet van Kirchhof, welke het drukverlies over een gesloten maas vereffent,
gelden dat:

- alle stromingen in de buizen ipxtot en
met <p4
Zodat de toestandsvectorwordt:

Dit systeem heeft 8 onbekenden namelijk
Pi, P 2 , P 3 , P4 en <ph <p2, tp3en <p4.
Het bestaat uit:
1 maas
4 knooppunten waarvan 2 watertorens
met capaciteiten Ci en C3
In de twee overige knopen is de afname
geconcentreerd.
2 instroompunten
De onafhankelijke toestandsvariabelen
kunnen worden gekozen als:
- de drukken aan de voet van de watertoren namelijk P w) en P w3

f\
<Pl
<Pi

f4
Op deze wijze gekozen toestandsvector
beschrijft het gedrag van stromingen in
het beschouwde netwerk volledig.
De resterende twee drukken P 2 en P4
kunnen dan worden berekend uit afhankelijke vergelijkingen.

De benodigde 6 vergelijkingen om deze
toestandsvector op te lossen zijn:
1 knoop1(toren) Ci Pwi = Q i i n - <p
<P\
2 knoop2
Qi afn = <pi +(pi
3 knoop3(toren)
C 3 PW3 = Q2 in - tp <f>2 - f]
4 knoop4
Q T afn = tpi + tp4
T °
1I °
5 maas
- E <pi + h <p2 T °
, T °
I3 <Pi + I4 V>4 =
Rx <p\ - R2 (p\+ R, <p\ - R4 ,p\
6. Voor de zesde vergelijking moet hier
één relatie tussen de twee watertorens
worden gegeven. (Algemeen bij w-torens,
dan w-1 relaties hier tussen, langs
willekeurig gekozen weg).
In het geval dat geen toren aanwezig is,
kan een fictieve toren gegeven worden
hetgeen betekent dat één bekende drukmeting over de beschouwde periode
wordt ingevoerd.
Hier is dan, langs knooppunten 1,2, en 3,
de 6e vergelijking.'
Pwl - P w 3 = R, P ? - R 2 p i + I, £, - I 2 # 2
Bovenstaande 6 toestandsvergelijkingen
zijn dus als onafhankelijk te beschouwen
welke vervolgens zijn aan te vullen met de
afhankelijke vergelijkingen.
Een en ander uitgeschreven leidt dit tot de
onafhankelijke differentiaalvergelijking
(DVI), volgens afb. 2.
In algemene matrixvorm is deze DV als
volgt schrijven.
A x(t) = G x(t) + H(t) x 2 (t) + B u(t) +
C F 0 (t)

I

Met U de instroomvector en F0 de
afnamevector.
Voor de afhankelijke vergelijkingen geldt
dan nog:
Pwl = Pwl
P 2 = P 3 - R 2 <p2 - I2 92
P\v3= Pw3
P 4 = F, - R.1 <pl - I 4 V>4

Uitgeschreven (afb. 2).
In matrixvorm:
p = D((t) X 2 ( t ) + E X ( t ) + F P w

II
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Wiskundige aspecten
- Essentieel is dat vergelijking II opgelost
wordt uit I zodat de drukken uit de
stromingen berekend worden. Dit is van
groot belang voor de nauwkeurigheid bij
sterk vermaasde netwerken (andersom is
te onnauwkeurig).
- Gezien de kwadratische term is I een
nietlineaire DV.
Bovendien is vergelijking I niet in
impliciete vorm. Dit kan niet anders daar
matrix A singulier is.
- De vergelijkingen bevatten naast de
toestandsvector X, verder:
matrices die wel en niet tijdsafhankelijk
zijn namelijk: A, B, C, D(t), E, F, G en
H(t) en vectoren U(t) en l;o(t) (de
instroom en afname) welke tijdsafhankelijk zijn.
De tijdsafhankelijke matrices D en H zijn
gevuld met weerstandswaarden R welke
afhankelijk zijn van de stroming, ofwel het
Re-getal. Om onder andere te voorkomen
dat voor iedere nieuwe stromingssituatie
deze waarde opnieuw bepaald moet
worden is een matrixformatie uitgevoerd.
Bij de oplossing wordt gebruik gemaakt
van zogenaamde 'splines'. Dit voor
functies die slechts in discrete vorm
bekend zijn en om te komen tot continue
differentieerbare functies. Het gaat hier
om gegevens betreffende instromen,
afnamen, pompkrommen en vervangende
leidingweerstanden. In het rekenprogramma wordt gebruik gemaakt van
subroutines welke afkomstig zijn uit een
numerieke bibliotheek. Hiermee worden
met kubische splines continue functies
gegenereerd en de benodigde afgeleiden
berekend.
De splinebeandering S(x) van een
'werkelijke' functie f(x) kan gedefinieerd
worden als
n+1
S(x) =

:> C, Bi(x)
i= 1

waarin Ci de splinecoëfficiënten zijn en Bi
een gedefinieerde 3e graad polynoom.
In onderstaand afb. is dat weergegeven.
-'S(x)

X H Xf X U I X i * i

Waarom nu juist deze benaderingswijze is
gekozen is een kwestie van onder meer
nauwkeurigheid. In de praktijk is gebleken
dat interpolatiepolynomen te onnauwkeurig zijn vanwege mogelijke door-
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Afb. 2 - DVI enIIvoluitgeschreven (veelnullen voorditeendoudige netwerk).

slingering tussen bekende functiewaarden.
Ook is een lineaire splinebenadering
mogelijk. Dit naar keuze. Immers functies
met een grillig karakter met veel rechte
sprongen kunnen beter op een dergelijke
wijze worden benaderd.
Systeemdimensie
Zoals uit voorgaand sterk geschematiseerd
netwerk reeds bleek, leidt een waterleidingnetwerk snel tot grootschalige
systemen, dat wil zeggen een systeem met
hoge dimensies van de toestandsvector X.
Hier ging het om slechts 4 leidingen,
2 watertorens en 2 afnamepunten hetgeen
een dimensie van 6 tot gevolg heeft van
de toestandsvector.
Immers n leidingen en w watertorens
dimensie n + w.
Een (sterk) geschematiseerd netwerk voor
bijvoorbeeld een stad als Amsterdam leidt
snel tot dimensie orde van circa 600. In dit
schema zijn dan nog alleen de hoofddistributieleidingen meegenomen (d > o
300 mm).
Dergelijke grote dimensies hebben niet
alleen het nadeel van (te) lange rekentijden, maar bovendien is de overzichtelijkheid en controleerbaarheid
minder. Toch zal men daar niet aan ontkomen wanneer het informatieverlies
beperkt moet zijn. Dit betekent immers
zoveel mogelijk leidingen in de
berekening meenemen.
Om nu zo weinig mogelijk informatieverlies te hebben en tevens een zo groot
mogelijk inzicht te verkrijgen, moet dan
ook het totale net opgesplitst worden in
meerdere deelsystemen (afb. 3). Dit
betekent decompositie van het systeem,
hetgeen ook het voordeel heeft van
kleinere dimensies.
Vanuit systeemtheoretisch oogpunt ontstaat nu een hiërarchisch besturingsprobleem, waarbij voor de totaalbeschouwing wel een goede coördinatie

over blijft om de deelresultaten zo
optimaal mogelijk af te stemmen.
Om tot indeling van een hiërarchisch
systeem over te gaan en hiermee samenhangend het aantal leidingen en knopen te
reduceren tot alleen de relevante, is
inzicht onontbeerlijk. Bij het ontwerp van
een hiërarchische structuur zijn allereerst
aftastende dynamische beschouwingen
nodig die in principe wel op een totaalnetwerk, maar dan sterk vereenvoudigd,
kunnen worden uitgevoerd. Hieruit wordt
inzicht verkregen waarna vervolgens
hiërarchische opdeling verantwoord is.
Een methode om geheugencapaciteit en
rekentijd te minimaliseren is gebruik te
maken van subroutines die aanwezige
nullen in matrices op een zodanige manier
rangschikt dat ofwel diagonaalband
matrices ontstaan, danwei symmetrische
matrices. Ook zijn andere listige methoden
mogelijk om grote matrices met veel
nullen snel door te rekenen.
Oplossing van het probleem
De oplossing van het stelsel vergelijkingen
kan uitsluitend numeriek gebeuren. Het
Aß. 3 - Hiërarchische structuur deelsystemen.
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gaat hier om een niet alledaagse
differentiaalvergelijking, waarvoor dan
ook niet direct een standaardpakket voorhanden was.
In samenwerking met de Universiteit
Twente (faculteit Toegepaste Wiskunde)
bleek uiteindelijk, nadiepgaand speurwerk hetLSODI pakket deoplossing voor
dit specifieke probleem tebieden [3].
Naast convergentie vanhet numerieke
proces speelt erbij hettoepasbaarheidsonderzoek van bovengenoemd pakket nog
een aspect namelijk de'stijfheid' van het
stelsel vergelijkingen. Bijeenvolkomen
dynamische beschouwing isonder de stijfheid tevestaan deverschillen in tijdconstanten die voor deverschillende
processen gelden. Komen, zoals bijdeze
problematiek, zowel grote als kleine tijdconstanten voor dan noemt men het
stelsel vergelijkingen stijf. (Beschouw
bijvoorbeeld hetgedrag ineen grote
leiding versus drukverloop in watertoren).
Zoals gebruikelijk bij numerieke oplosmethoden speelt de zogenaamde
Jacobiaan een belangrijke rol.
9F
Jac=—
9x

Naast deze Jacobiaan wordt voorde
oplossing tevens gebruikgemaakt vande
zogenaamde 'Backward Differentation
Formulas' ofwel een meerstapsmethode.
Het voordeel hiervan isdat eerder
berekende waarden toegepast worden
voor deberekening van de eerstvolgende
waarde. Hier isq= 4,dus wordt van vier
eerder berekende waarden uitgegaan.
Voor denulpuntsbepaling gaan we uitvan
de zogenaamde gemodificeerde methode
van Newton. Het verschil tenopzichte van
R(x) „

\ q f breekkri t e r i u m

de conventionele methode isdat bij deze
methode slechts éénmaal deafgeleide van
de functie R(x) wordt bepaald.
Steeds wordt nugekeken naar de waarde
van R(x) bijhetsnijpunt van R'(x) metde
X-as.
Is deze waarde groter dan nul dan wordt
telkens devolgende iterrand bepaald
totdat deopgegeven nauwkurigheidals
afbreekcriterium is bereikt.
Pas als de bcginvoorwaarden voor X 0en

X 0 tentijde t= 0gegeven zijn, ligtde
oplossing éénduidig vast.
Voor debepaling X 0 ishet van belang om
deze zoreëel mogelijk inteschatten.Dit
voor een snelle oplossing. De watertorendrukken kunnen uitmetingen bepaald
worden bijvoorbeeld een waarde tussen
25-30 mwk.
Voor destromingen iseen algoritme
genomen diedeinstromen inde knopen
evenredig verdeelt over de afvoerende
leidingen. Ditgebeurt instappen totdat
een evenwicht isbereikt, dus eigenlijk
wordt een statische situatie eenmaal doorgerekend.
0
Voor debepaling van X0 moeten waarden
worden gekozen zodanig datop tijdstip
t= 0devergelijking consistent is. Nadere
uitleg past niet binnen het kader vandit
artikel.
Identificerbaarheid
Al eerder werd deproblematiek van het
goed inschatten van leidingweerstanden,
vooral bij bestaande (oude) netten aangehaald. Een ander aspect datnauw
samenhangt met dimensieverkleining is
het schematiseren enverwaarlozenof
samenstellen van leidingen.
Uit literatuurstudie blijkt dathiervan
weinig ofniets bekend is.Steeds weer
blijkt dat een enander sterk adhoc wordt
gedaan endateen systematische aanpak
ontbreekt. Devraag die altijd gesteld moet
worden isinwelke mate de modelvorming enhet daaruit verkregen resultaat
nog metdewerkelijkheid overeenstemmen. Of:hoe goed beschrijven de
vergelijkingen hetproces enhoe uniekis
een verzameling invoergegevens in
combinatie met een schematisatie?
We raken hier deproblematiek van
'identificeerbaarheid en identificatie'.

Naast deverschillende definities voor
deze begrippen, wordt in woorden
bedoeld [4]:
- Identificeerbaarheid van een modelis
de bepaling van het gedrag opbasisvan
in- enoutput gegevens. Dus infeiteeen
black-boxbenadering waarbij wede reactie
kennen opeen ingangssignaal.
- Bijidentificatie gaat het accent meer uit
naar deparameters zelf. Vaak is een
modelbeschrijving een (ruwe) structuur
waarin nog onbekende ofniet goed
bekende parameters voorkomen. Men
heeft echter met iedere keuze voor deze
parameters een volledig gespecificeerd
model. Opdeze wijze ontstaat voor
meerdere keuzes, een modelverzameling.
De identificatieproblematiek gaat eromde
'correcte' parameters tenemen; ditgeldt
voor alle voorkomende parameters.

Uit literatuurstudie isgebleken dater geen
identificatiemethode bekend is voor dit
probleem (niet lineair, instationairen
singuliere matrix A).
Er kan ook nooit voldaan worden aande
'één-éénduidige' relatie: 'Bij een gegeven
druk enstromingspatroon ineen nethoort
slechts één unieke configuratie van netschema enparameters en andersom'.
Wij moeten dan ook genoegen nemen met
slechts (locale) identificeerbaarheid van
het totaal van parameters en netschema.
Dat betekent datmeerdere verzamelingen
parameters toch één endezelfde druk-en
stromingenpatroon totgevolg kunnen
hebben.
De vraag isdus,wat we meteen
identificatie willen bereiken. Wordt er
geëist datdeparameters binnen een
zekere nauwkeurigheid de werkelijke
fysische waarde hebben, ofnemen we dit
ruimer enkijken we naar hetresultaat dat
bereikt ismet deze opzichzelf minder
nauwkeurige maar wel reële parameters?
In eerste instantie zalaan de gemakkelijkste voorwaarde voldaan moetenen
kunnen worden namelijk mathematische
identificeerbaarheid vanhettotaal waarbij
bovendien voor alle meetpunten die bijde
identificatie worden betrokken moet
gelden dathet verschil tussen berekening
en meting minimaal is.Welke waarden de
parameters daarbij aannemen behoeft
aanvankelijk niet het allerbelangrijkste te
zijn. Afhankelijk van een verdere doelstelling van gebruik (bijvoorbeeld een
beschouwing opwijkniveau) kan een
verdere identificatie van parameters noodzakelijk zijn.
In deverdere beschouwing zullen wedan
ook volstaan met een zogenaamde
'praktische identificatie, met als basis
locale identificeerbaarheid'. Een en ander
is opgenomen inhet programma met
gebruikmaking van een minimalisatieroutine (afb. 4)
Aß. 4-Minimalisatie routine.
numerieke I
bi bli.routine f
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Het softwarepakket DYNA
Zoals bij de theorie is genoemd omvat de
laatste fase van abstractieniveau het
modelleren, namelijk de vertaling vanuit
het wiskundige model naar een programmeertaal, in dit geval Fortran 77.
Voor gebruik van het programma gelden
onderstaande algemene punten:
- Het door te rekenen netwerk moet
worden begrensd door middel van
systeemgrenzen waarbij de rand- en
beginvoorwaarden op tijdstip t = 0 horen.
In principe is er geen beperking in de
grootte van het netwerk, aantal knopen en
leidingen, of in- en uitvoer.
- De beschouwde rekenperiode kan
willekeurig groot zijn. We dienen te
onderscheiden, de rekenstap van het
numerieke proces, welke een gebied van
1 seconde tot één uur kan zijn en de uitvoerstap die een veelvoud n van de
rekenstap is,waarbij n opgegeven wordt
aan de hand van de beschouwde periode.
- Een schematisatie van het gedefinieerde systeem moet gemaakt worden voor de
geometriek, de instromen en de afnames
op de knooppunten.
De opbouw van het programma
Er is naar gestreefd om de opbouw van
het geheel volkomen modulair te laten zijn
(afb. 5). Dit geldt voor zowel het hoofdprogramma DYNA als ook voor de hulpprogramma's WEERSTAND en POMP en
de invoerfiles.
Voor wat betreft de invoerfiles kan onderscheid worden gemaakt in twee basisfiles,
namelijk: Naam-Dat en Dyna-Dat, welke
voor iedere situatie gebruikt dienen te
worden en de overige (deels) facultatieve
files die worden gebruikt afhankelijk van
het probleem.
De naamgeving van de files bestaat uit

twee delen namelijk allereerst de naam
van het netwerk (maximaal 8 letters)
gevolg door een extensie van 3 letters, die
de inhoud van de file aangeeeft. Bijvoorbeeld NET-AFN is de file welke de
afname in netwerk genaamd NET
beschrijft.
Een uitzondering hierop is Dyna, omdat
hier geen directe gegevens in staan van
het net maar uitsluitend parameters voor
de subroutine LSODI in het hoofdprogramma Dyna. Ook staan in deze file
parameters die de lay-out van de uitvoer
verzorgen.
Het hoofdprogramma Dyna bevat naast
de numerieke subroutine tevens een
gedeelte benodigd voor het inlezen of
wegschrijven van de files, een
rekenalgoritme voor de weerstandbepaling van leidingen uitgaande van
opgegeven wandruwheden volgens R=R
(Q) (Colebrook) en een alternatieve
methode ter bepaling van afnamen op
knopen gebaseerd op basis van fracties
van het totale verbruik.
File Naam-INI is onverbrekelijk gekoppeld
aan het hoofdprogramma. Hierin worden
de berekende eindwaarden van de
toestandsgrootheden van een simulatieinterval weggeschreven die dan weer
kunnen dienen als beginvoorwaarden
voor een opvolgend simulatie-interval.
In de basisfile Naam-Dat staat alle noodzakelijke informatie over de geometriek
van het netwerk zoals diameters, lengte en
k-waarden. Een validatieprogramma
Geocontrol dient ter controle van de
structuur van het netwerk (knopen aan
juiste leidingen, dubbel ingevoerde
leidingen of vergeten leidingen, typefouten en dergelijke).
Afhankelijk van het gebruik moeten
andere files gebruikt worden. Zo kan voor

Aß. 5- Softwarepakket DY'NA.

een nauwkeuriger opgegeven afname over
het net file Naam-Afn. dienen. Vaak is
namelijk wel meer bekend over het
afnamepatroon en de verdeling over het
voorzieningsgebied. Uurlijks bekende c.q.
bepaalde waarden kunnen nu weer door
middel van splines tot continue functies
gegenereerd worden en vervolgens aan
het hoofdprogramma aangeboden worden.
Wanneer de instromen bekend zijn
bijvoorbeeld uit debietmetingen, dan kan
voor deze situatie file Naam-Deb gebruikt
worden. Bij een netwerk zonder buffer
(dus geen watertoren en geen reservoir)
kan dan en drukijkpunt ingevoerd worden
waarvan het drukverloop over de
beschouwde periode in file Naam-Drk
wordt opgegeven.
Is er wel een buffer aanwezig dan is
slechts een startdruk van een watertoren
of reservoir als beginvoorwaarde voldoende. Het hulpprogramma
WEERSTAND biedt de mogelijkheid om
via de afzonderlijke weerstandskarakteristieken van meerdere leidingen
één vervangende karakteristiek te bepalen
geldend voor deze ene resulterende
leiding. Dit kan voor een onbeperkt aantal
in serie en/of parallel geschakelde
leidingen zijn.
Uitvoerfile Naam-Res van dit hulpprogramma is dan ook gevuld met splinecoëfficiënten afkomstig van
WEERSTAND, en is dus op zich weer
een invoerfile voor DYNA.
Een andere gebruikswijze is dat het netwerk wordt gevoed met instromen die
direct afkomstig zijn van pompen, die
gesitueerd zijn aan de systeemgrenzen.
Naast file Naam-Sch waarin de schakeltijden zijn opgenomen moeten nu ook ter
bepaling van pompkrommen de files
Naam-Pom en Naam-Vdr worden gebruikt.
In het hulpprogramma POMP worden de
splinecoëfficiënten bepaald benodigd voor
de pompkrommen, rekening houdend met
de voordrukken.
Ook zijn boosterpompen in het net
mogelijk, terwijl verder afsluiterstanden
tijdsafhankelijk gevarieerd kunnen
worden.
Stand van zaken gebruik DYNA
Na diverse uitgebreide testberekeningen
op verschillende netwerken is momenteel
het gedeelte 'bepaling stromingen en
drukken' zover uitgekristalliseerd dat dit
ondergebacht is bij de lijnafdeling
Leidingen voor het routinematige rekenwerk. Dit behoudens de problematiek van
zuiniger programmeren wat nog verder
onderzoek vereist.
Het gedeelte 'bepaling reis- en verblijf-

Overige fHet voor re«-en verblijftijdbepaling

• Slot oppagina 380.

