EennieuwbewakingssysteemvoorAmsterdam'sgemalenenrioolzuiveringen

Onlangs iseen nieuwbewakingssysteem voor
de Amsterdamse gemalen en rioolwaterzuiveringen geïnstalleerd. Deze installaties
zijn in beheer bij de Machinedienst, een
afdeling van de hoofdafdeling Riolering en
Waterbeheersing (R&W). R&W maakt op
haar beurt deel uit van de Dienst Openbare
Werken van de gemeente Amsterdam.
De machinedienst heeft het beheer over vijf
rioolwaterzuiveringen en ca. 225 polder- en
rioolgemalen. Het beleid dat er mede op
gericht iszonodig nieuwe technische
ontwikkelingen binnen het bedrijf te doen
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toepassen, heeft er in de laatste vijftien jaar
toe geleid dat een deel van de installaties
volledig geautomatiseerd isen een minimum
aan onderhoud behoeft. Een en ander heeft
dan ook geresulteerd in het, buiten de
normale werkuren, onbemand draaien van
de vijf rioolwaterzuiveringen enalle gemalen.
Daarnaast wordt ernaar gestreefd de
controlefrequentie van de polder- en
rioolgemalen terug te brengen naar eenmaal
per maand. Toch mag de kans op het
optreden van een storing niet uitgesloten
worden geacht, waardoor de behoefte is
ontstaan aan een geavanceerd meldsysteem
waardoor bijstoringonmiddellijk opdejuiste
wijze ingegrepen kan worden.
Geschiedenis
Bij de Machinedienst werden in het midden
der jaren vijftig reeds een tiental gemalen
uitgerust met een afstandsalarmerings- en
bedieningssysteem werkend met synchroonklokken. De toenemende zorg voor dit
voornamelijk mechanisch werkende systeem
en de opmars van de elektronica leidde er
tenslotte toe dat een speciaal voor de
machinedienst ontwikkeld systeem geïnstalleerd werd. Dit systeem dat sinds 1970in
gebruik isgeweest, isin 1984 geheel
vervangen door het huidige svsteem.
Het bracht per gemaal een viertal alarmen
over naar de rioolwaterzuivering in wiens
werkgebied het gemaal ligt.
De centralisering van de bedrijfsstoringen
van de rioolwaterzuiveringen isreeds lang
een feit. Deze worden door middel van een
lampentableau weergegeven. In het begin
van dejaren zeventigwerd tevens overgegaan
tot het overbrengen van alle op een rioolwaterzuivering samenkomende alarmen naar
een centraalpost met continue bezetting.
Aanvankelijk geschiedde dat met een
tamelijk langzaam toonfrequent systeem met
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Afb. I - Datanet Machinedienst DOW Amsterdam.
TABEL I- Enkele kenmerken vengeïnstalleerde systemen.
onderstations

3 verschillende typen te weten:
24 meldingen, 2meetwaarden, 8 tellers, 16commando's
gt 23
48 meldingen, 8meetwaarden. 8tellers, 16commando's
81-8
80 meldingen, 32 analoge uitgiften. 256 commando's incl. lampaansturingen
81-1
aan te uiten:
99 stuks gerealiseerd 6
gt 23
1stuks
„
1
81-1
81-8
384 stuks
.,
190

computer

intern geheugen 768 Kbextern 3x 67 Mb
aan tesluiten I/Opoorten 36 stuks
aangesloten
printers 10 stuks
beeldschermen 13stuks
aantal meldingsgroepen 380 gerealiseerd 300
aantal infopunten ca. 10.000 gerealiseerd 3.500
ringbuffer spontane gebeurtenissen 10.000
ringbuffer meetwaarden 36 waarden per meting

software
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een beperkte capaciteit. Al snelwerd dit
systeem vervangen door een snel geheel
digitaal werkend systeem gekoppeld aan een
zogenaamde datalogger. De explosieve uitbreidingvan hetaantal tebeheren installaties
leidde ertoe dat na een vijftal jaren dit
systeem vervangen isdoor het huidige
systeem waarbij de mogelijkheden aanzienlijk
groter zijn dan voorheen.
Systeemkeuze
Alvorens tot een systeemkeuze of opzet voor
een nieuw systeem over te gaan werd eerst
een uitgebreide inventarisatie verricht naar
de behoeften in de komende tien jaar.
Deze behoeften lagen zowel op kwantitatief
als kwalitatief gebied. Ten aanzien van het
eerste kan opgemerkt worden dat het aantal
te beheren installatiesinde laatstejaren sterk
was toegenomen. Voor de toekomst moest
rekening gehouden worden met nogmaals
een verdubbeling van dit aantal. Met
betrekking tot de kwalitatieve verbeteringen
waren vooral belangrijke punten:
—selectiviteit
— procesbeheersing
— informatiebeheersing.
De belangrijkste doelstellingen voor het
systeem zijn dan ook:
—Het centraal bewaken van de de bij de
afdeling Machinedienst in beheer zijnde
installaties.
—Het verkrijgen van een directe controle op
het rioolstelsel door middel van het centraal
bewaken van de overstorten.
—Het verkrijgen van een beter inzicht in het
proces.
—Het laten vervallen van het met de hand
opnemen van tellerstanden.
—Het komen tot een vermindering van
kosten met betrekking tot het kwaliteitsbeheer door middel van
a. verbetering benutting capaciteit van het
huidige rioolstelsel, persleidingstelsel en de
rioolwaterzuiveringen;
b. het verkrijgen van meer vrijheden in het
ontwerp van nieuwe ofte vervangen leidingstelsels en/of rioolwaterzuiveringen door de
mogelijkheid van meet- en regeltechnische
oplossingen in het ontwerp.
—Systeem moet geschikt zijn om te
verwachten uitbreidingen in de komende 5à
10jaar op te vangen.
Vervolgens werd een bestek opgesteld
waarin bovenstaande eisen vervat waren.
De laagste aanbieder werd de realisatie van
het project gegund.

Computerruimte.
Bedieningsruimte computefinstallatie.

Systeemconfiguratie
Naast de reeds eerder vernoemde doelstellingen en het daaruit voortvloeiende bestek,
zijn nogeen aantalbijzondere eisenen omstandigheden van toepassing die geleid hebben
tot de uiteindelijke systeemconfiguratie.

TABEL II - Voorbeelden vangroepen en functies.
Voorbeelden van groepen

Voorbeelden van functietoetsen

definitie infopunten
definitie presentatie
presentatie
maand- en jaarstaten
sturingen

definitie meetwaarden
definitie meldingen
overzieht toetsen
normeren
overzichten
ringbuffer meldingen

PTT
Alle installaties die Machinedienst in beheer
heeft liggen verspreid binnen het grondgebied
van de gemeente Amsterdam. Nagenoeg
gelijk met deze gemeentegrenzen liggen ook
de grenzen van het telefoondistrict
Amsterdam. Dit houdt in dat indien men
voor de overdracht van informatie gebruikmaakt van directe huurlijnen van de PTT dit
alle lokale lijnen betreffen. Om een minimale
lengte van de lijnverbindingen te verkrijgen
(zowel financieel alstechnisch aantrekkelijk)
is na overleg met de PTT gekozen voor een
oplossing waarbij de diverse telefooncentrales
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in de stad alssterpunten (dataconcentratiepunten) dienen. Deze centrales zijn vervolgens doorgekoppeld tot een zestal lijnen die
op de centrale vestiging van de Machinedienst
binnenkomen. Op deze plaats vindt de
gegevensverwerking plaats.
Voor de installaties die buiten het
telefoondistrict liggen is (voornamelijk
gezien de kosten van huurlijnen) gekozen
voor een kiessysteem via het openbare
telefoonnet.
Aard van de installaties
Het merendeel van de tebewaken installaties
zijn polder- of rioolgemalen of vergelijkbare
installaties op een rioolwaterzuivering.
De hoeveelheid informatie van deze
installaties verschilt qua omvang niet veel.
Hierdoor iseen verregaande standaardisatievan datatransmissieonderstations mogelijk
geworden.
Centrale verwerking
Een van de eisen van het systeem isdat het
flexibel zelf beheerd kan worden. Hiertoe is
het grootste deel van de verwerkingsprogramma's ineen hogere programmeertaal
geschreven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om zelf programma's toe te voegen die
zonodiggebruik kunnen maken van gegevens
die via het datatransmissesysteem verzameld
of uitgegeven worden.
Teneinde een eenvoudige programmering
van de programma's voor het beheer van
bestanden mogelijk te maken beschikt het
systeem over een databasemanagement
pakket.

Centrale bewaking door Wacht- en Controledienst (WCD).
1?. 3.1985 11

Presentatieapparatuur
Gezien de grote hoeveelheid informatie in
het systeem aanwezig, diende er een simpel
en overzichtelijk systeem te komen om
deze informatie snel en doeltreffend via
beeldscherm of printer te presenteren.
Dit leidde tot het gebruik van terminals met
functietoetsen. Hiermee ishet mogelijk om
binnen korte tijd personen in te werken die
met computers en met dit systeem in het
bijzonder, onbekend zijn.Naastde presentatie
op de beeldschermen bestaat de mogelijkheid
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In de ontwerpfase was aanvankelijk voorzien
dat het telegramverkeer met de onderstations
geheel door de computer gestuurd zou
worden. Gezien het grote aantal onderstations isgekozen voor een zogenaamde
Universele Seriële Seriële Interface (USSI).
Deze USSI handelt het standaard telegramverkeer met maximaal 128onderstations af.
Indien er informatiewijzigingen zijn vindt
communicatie vanofnaardecomputer plaats.
In totaal zijn voor de onderstations een
drietal USSI's geïnstalleerd waardoor een
totale capaciteit van 384 onderstations
ontstaat.
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6
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v a s t s t e l l i n g en b e w a k i n g v a n l o o p t i j d e n

11-13

m o g e l i j k h e i d tot het k o p p e l e n v a n e e n c o m m a n d o a a n d e l e m e l d i n g

II

m o g e l i j k h e i d tot het a a n s t u r e n v a n c l a x o n s en v a s t l e g g e n v a n p l a a t s
waar melding geschreven wordt

Afb. 2 - Definitieformulier.

om via een printer informatie weer te geven.
In totaal zijn een tiental printer-beeldschermcombinaties op het systeem
aangesloten.
Dit heeft geleid tot de systeemconfiguratie
die in afb. 1 isweergegeven. In tabel Ivindt
men in het kort enkele kenmerken en
maximale capaciteiten van het systeem.
Software
De software bestaat uit twee delen:
1— systeemsoftware
2 — toepassingssoftware met betrekking tot
data-aquisitie.

/ Systeemsoftware
Naast het gebruikelijke operating systeem
bevat dit een databasemanagement pakket
genaamd INFINITY.
2 Toepassingssoftware
Het eisenpakket voor de software iseen
combinatie van de eisen van het bedrijf en
reeds eerdere voor dergelijke systemen door
de leverancier geleverde software.
Voor de gebruiker kan deze software in twee
delen onderscheiden worden. Ten eerste het
gedeelte waarbij de uiteindelijke procesgebonden configuratie vastgesteld wordt en
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Om een illustratie te geven van de
mogelijkheden van het systeem isin afb. 2
het definitieformulier van een melding
weergegeven, waarbij prioriteit inhoudt dat
men bij het afdrukken een uit maximaal
4 tekens bestaande tekst kan afdrukken die
voor de continu bewakingsdienst een
indicatie isvoor de te ondernemen actie.

a
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Datatransmissiestation in een gemaal.

in de tweede plaats het deel ten behoeve van
de presentatie van de gegevens.

alarmen en signaleringen gebruikt. Andere
groepen zijn voor de presentatie van deze
gegevens benut. Per terminal kan vastgelegd
De bediening via de functie-toetsen is
worden wie toegang tot welke groep heeft,
verdeeld in een aantal groepen van deze
waarbij daarnaast per functietoets een
toetsen. Enige groepen zijn voorde definitie
codewoord toegepast kan worden.
van de diverse meetwaarden, tellerstanden,
Zie tabel II.
Afb. 3 - Overzicht actuele toestand.
BLAD
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OVERZICHT TOESTAND IN

GEMAAL -J.D.MEIJERPI
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INST. NR.0289

alärmen
PUT OP OVERSTORTPEIL
PUT TE HOOG
PUT LAAG POMPEN UITPUT TE LAAG

OPGEHEVEN
OPGEHEVEN
OPGEHEVEN
OPGEHEVEN

WATER OP DE VLOER 0
W.0.V. POMPEN UIT

OPGEHEVEN
OPGEHEVEN

INSTALLATIE GESTOORD
NETSPANNING G.E.B.

OPGEHEVEN
IN ORDE

datatransmissie
OVERDRACHT IN GRDE
SPANNING IN ORDE

THERM.
THERM.
THERM.
THERM.

OPGEHEVEN
OPGEHEVEN
OPGEHEVEN
OPGEHEVEN

POMP 1
POMP 2
POMP 3
LENSPOMP

UIT POMP 1
UIT POMP 2
UIT POMP 3
UIT LENSPOMP

a

PUTSTAND

: - 3 .33 mNAP

signaleringen
WERKZAAMHEDEN
BEËINDIGD
BEDRIJFST0E3T.
AUTOMATISCH
UITGESCHAKELD
VERLICHTING
gemaal verlaten op 12. 3 09:45:18

UITGESCHAKELD
UITGESCHAKELD
UITGESCHAKELD
UITGESCHAKELD

Afb. 4 - Maandprotocol.
12. 3 . 1985 11: 23

BLAD

POMP 1
POMP 2
POMP 3
LENSPOMP

duur
(uren)

58
61
63
n.v. t.

freq.
req.
max duur
(aanta1)
108 1
107 1
103 1
416
1

INST.NR. 0289

39
42
47
5

PUT TE HOOG
PUT TE LAAG

0
0

0
0

1
1

0
0

WERKZAAMHEDEN
I
AANWEZIGHEIDSME1DING I

0
5

0
9

1
1

0
96

INSTALLATIESTORING
DATATRANSM. STORING

0

1
1

1
1

1
0

0 min.

Speciale toepassingen
Naast de bewaking van de polder- en rioolgemalen en de rioolwaterzuiveringen vinden
nog een aantal afwijkende toepassingen
plaats.

1

VORIGE MAANDPROTOKOL VAN DE INSTALLATIE J.D.MEIJERPLEIN
melding

Voor de presentatie kan men gebruikmaken
van:
—overzichten bestaande uit een selectie uit
de aanwezige informatie zoals overzichten
van uitstaande storingen, meldingen van een
station gedurende een bepaald tijdsinterval,
analoge waarden per uur van de laatste 36
uur en dergelijke;
—overzichten die de actuele toestand van
een aantal infopunten presenteren.
De lay-out hiervan isgeheel zelf te bepalen.
De inhoud kan een willekeurig deel zijn van
de in het systeem aanwezige informatie.
Bij beeldschermpresentatie wordt elke
20 seconden de informatie ververst.
Zie afb. 3;
—protocollen die een beeld geven over
maand- of jaargegevens zoals draaiuren,
tellerstanden en dergelijke. Zie afb. 4.
De grote kracht vandezesoftware ligtin haar
flexibiliteit. Dit houdt in dat het gehele
systeem alseen basissysteem geschreven is
waarbij procesgericht de specifieke eisen
ingevuld kunnen worden. Bovenstaande
flexibiliteit heeft daarentegen ook nadelen.
De snelheid waarmee deinformatie verwerkt
wordt isgeringer dan bijeengeheel vooraf op
maat gesneden systeem. Daarnaast kost het
zelf definiëren van informatiepunten vrijveel
tijd. Bij het installeren moesten ca. 3.000
informatiepunten en de daarbij behorende
overzichten gedefinieerd worden hetgeen
een aanzienlijke hoeveelheid werk
betekende. Dit speelt bij uitbreidingen een
minder grote rol aangezien dit geleidelijker
zal gaan.

min. duur
(minuten)
27
29
29
4

I
I
I
I

O I
0 I

O verstortbewaking
Op een dertigtal plaatsen indebinnenstad en
in de nabije toekomst ook op een vijftiental
plaatsen in het noordelijk stadsdeel, vindt
een overstortbewaking plaats.
Deze overstortbewaking heeft enerzijds tot
doel een betere controle op het rioolstelsel te
waarborgen, anderzijds geeft het de
ontwerpafdeling van nieuwe rioolstelsels de
mogelijkheid een beter inzicht in het
functioneren ervan te verkrijgen; dit laatste
van belang bij renovatie van oude of aanleg
van nieuwe rioolstelsels.
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punten in de stad de centrale bewaking te
doen plaatsvinden.
—Voor de bewaking van de rioolwaterzuiveringen iseen eenvoudig overdrachtsysteem alseenschaduwsysteem geïnstalleerd.
Ook buiten de werkuren ismen verzekerd
van het snel opheffen van storingen. Hiertoe
zijn twee medewerkers continu oproepbaar.
Voor andere installatiedelen zijn nog een
achttal medewerkers ingedeeld in dit
zogenaamde thuisdienstrooster. In geval van
calamiteiten met het bewakingssysteem
waarbij bezetting van de zuiveringen en/of
andere installaties noodzakelijk zou worden,
is dit met deze medewerkers te realiseren.

Terminal op rioolwaterzuiveringsinrichting.

De overstorten hebben gedeeltelijk een vast
overstortpeil en gedeeltelijk een overstortpeil
afhankelijk van de stand van het oppervlaktewater. In het eerste geval wordt met een
drukopnemer het peil in het riool ter plaatse
van de overstort gemeten. Bij overstorten die
uitgevoerd zijn met een klep wordt zowel de
rioolstand alsde oppervlaktewaterstand
gemeten. Op deze wijze kan bij een positief
verschil een overstort vastgesteld worden.
De frequentie en de duur van de overstorten
wordt geregistreerd.
Bij de dubbele meting wordt tevens de
oppervlaktewater(gracht)stand vastgelegd
waardoor een goed inzicht ontstaat in deze
waterstanden, dit ten behoeve van de
oppervlaktewaterbeheerders.
Poldermetingen
Binnen het grondgebied van Amsterdam
bevinden zich ca. 60 polders. Voortdurend
worden de waterstanden in deze polders
gecontroleerd. Aan de zijde van de
poldergemalen gebeurt dit door middel van
een hoog/laag signalering. Bij een deel van
de gemalen vindt rechtstreekse overdracht
van de polderstand naar de centrale meetwacht plaats. In de toekomst zal dit bij alle
gealarmeerde poldergemalen het geval zijn.
Daarnaast vindt er een visuele controle van
de waterstand op een aantal kritische punten
in de diverse polders plaats. Deze controle
zal geleidelijk aan vervangen worden door
een afstandscontrole door middel van een op
het centrale bewakingssysteem aangesloten
niveaumeting.
Weerstation
Bij het ontwerp en beheer van zowel polders
als rioolstelsels speelt het voorkomen van

verschillende weersomstandigheden een
grote rol. Teneinde hierin een overzicht te
krijgen worden reeds tientallen jaren
meteorologische gegevens verzameld.
Tot voor kort gebeurde dit handmatig. Nu is
een weerstation gerealiseerd waar
temperatuur, luchtdruk, relatieve vochtigheid, wind en regen gemeten worden. Deze
gegevensworden vervolgensopgeslagen voor
latere analyse.
Besturing met datatransmissiestations
Momenteel isde ontwikkeling van de
mogelijkheid om met een datatransmissiestation tevens een gemaal te besturen in een
vergevorderd stadium. Hiermee wordt een
integratie tussen bedieningsinstallatie en
bewaking c.q. besturing van het gemaal
gerealiseerd. Dit iszowel uit technisch als
economisch standpunt zeer aantrekkelijk.
Een prototype van een dergelijk PLC-achtig
datatransmissie onderstation zal medio 1985
gereed zijn.
Systeembeveiligingen
Het gehele systeem vormt een complex
geheel waarin storingen kunnen optreden.
Om een zo groot mogelijke continuïteit van
de bewaking te waarborgen zijn een aantal
maatregelen getroffen. De belangrijkste
hiervan zijn:
—Voldoende reserveonderdelen om de
meeste hardware storingen te verhelpen
(uitgezonderd de computer).
—Bij uitval van de computer komt het
zogenaamde back-upsysteem in werking.
Dit bestaat uiteen tweede kleinere computer
die de voornaamste taken van het hoofdsysteem overneemt.
— De mogelijkheid om vanaf meerdere

Ten slotte
Sinds een jaar ishet hiervoor geschetste
systeem in werking. Daar het een geheel
nieuw ontwikkeld systeem betreft heeft de
inbedrijfstelling nogal wat problemen
opgeleverd. Deze problemen spitsten zich
vooral toe op de software. Om de grote
hoeveelheid aan informatie met een
aanvaardbare snelheid volkomen betrouwbaar te verwerken moest men tijdens de
inbedrijfstelling vele modificaties aan de
software aanbrengen. Dit heeft tot een
aanzienlijke vertraging in de afname geleid
zodat men kan stellen dat ook aan onze deur
de 'software crisis' niet voorbij isgegaan.
Het systeem functioneert thansnaar behoren
en te voorzien isdat de doelstellingen die
enige jaren geleden gesteld zijn reeds
gedeeltelijk verwezenlijkt zijn of inde nabije
toekomst verwezenlijkt kunnen en zullen
worden.
Niet verzwegen mag worden dat de
ontwikkelingen in de elektronica en
automatiseringstechnieken inmiddelsalweer
een dusdanige vlucht hebben genomen dat
met een half oog gekeken wordt naar de
systemen van en wellicht voor de toekomst.
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