Een methode ter verkrijging van een ruimtelijk inzicht in het transport
door buizenstelsels

Inleiding:
Buizenstelsels zijn systemen, die zijn ontworpen voor transport. Veel stoffen kunnen
worden verplaatst door buizen. De verplaatsing is gekenmerkt door het optreden
van drukverschil tussen minstens twee
punten. De richting van het transport is
steeds gelijk aan die van afnemende druk,
zodat het beginpunt steeds overeenkomt
met het punt met hogere druk, terwijl het
eindpunt samenvalt met het punt met
lagere/laagste druk.
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In buizenstelsels, waar om welke reden dan
ook een zekere druk wordt onderhouden,
vindt derhalve uitsluitend transport plaats
op voorwaarde, dat elders in dit buizenstelsel de druk wordt verlaagd. Degenen
die bevoegd zijn om bedoelde drukverlagingsorganen te bedienen - hetgeen veelal
de afnemers zijn - bepalen het transport.
Degenen die energie aan het te transporteren medium toevoegen - dit is veelal de
leverancier - maken het transport mogelijk.
Zij zouden de mogelijkheid tot transport
slechts kunnen beëindigen door het stoppen
van de energietoevoer. Zij hebben geen
invloed op de richting van het transport.
Dit wordt veelal als hinderlijk en/of als
een tekortkoming ervaren. Daarom zijn in
buizenstelsels afsluitorganen opgenomen,
waarmee het transport/de flow wel kan
worden geregeld.
De afsluitorganen rekenen wij daarom als
tot het buizenstelsel te behoren, omdat de
stand van de afsluiter van directe invloed
is op het bestaande buizenstelsel ten
gevolge van de daardoor gevormde weerstand. Immers, bij een geopende afsluiter
zal het daarachter liggende buizenstelsel
normaal functioneren, d.w.z. het transport
vindt door het normale drukverschil plaats.
Bij een gesloten afsluiter is het daar achter
liggende buizenstelsel als buiten bedrijf te
beschouwen, terwijl bij een geknepen afsluiter het daar achter liggende buizenstelsel
ten gevolge van een toegevoegde weerstand
als een stelsel met verminderde cacapiteit
functioneert.
Een en ander kan derhalve als volgt worden
samengevat: het bedienen van afsluitorganen, die niet aan het (de) eindpunt(en)
van een buizenstelsel is (zijn) gemonteerd,
beïnvloedt uitsluitend de transportcapaciteit

van het stelsel, maar niet als zodanig het
transport in het stelsel zelf.
Het zijn stuurelementen.

- wanneer het transport moet/kan
plaatsvinden
- van waar naar waar het plaatsvindt
- langs welke weg

Meetgegevens:
Het bedienen van afsluitorganen, waarmee
de transportcapaciteit wordt beïnvloed, is
over het algemeen erg onbevredigend,
indien niet over gegevens wordt beschikt
die voldoende informatie verschaffen over
de gevolgen van en/of het doel waarom
de bediening plaatsvindt. De benodigde
gegevens moeten worden verkregen door
meting. Het betreffen vaak hoeveelheidsmetingen, die o.a. als nadeel hebben dat ze
tamelijk kapitaalsintensief zijn. Dit geldt
te meer als bij een tamelijk groot meetbereik van de meter tevens een grote
nauwkeurigheid vereist is; de benodigde
inbouwlengte voor de meter en een plaatselijke aflezing van de meter worden
veelal als bezwaarlijk ervaren.
Door het gebruik van drukmeters in een
buizenstelsel kan ook inzicht in het
transport worden verkregen, terwijl menig
nadeel aan een hoeveelheidsmeting verbonden, kan worden verminderd of voorkomen. Maar ook drukmeters zijn niet
uitsluitend gekenmerkt door voordelen.
Vandaar dat een goede verwerking van
meetgegevens vanuit en van het transport
van groot belang is.
In zeer gecompliceerde buizenstelsels, zoals
die o.a. in gebruik zijn bij gasbedrijven,
waterbedrijven, oliemaatschappijen e.a. treft
men hoeveelheidsmeters aan bij de eindpunten. Op deze punten zijn de afnemers
aangesloten. Deze meters/metingen worden
dan ook hoofdzakelijk gebruikt voor de
financiële afrekening van het geleverde
met de verbruiker. Slechts bij uitzondering
worden deze ook gebruikt om inzicht te
verkrijgen in het leveringspatroon, waaronder wordt verstaan de relatie tussen
geleverde hoeveelheid en de tijd waarin de
levering plaatsvindt.

Probleemstelling:
De problematiek, die zich reeds in ingeklede vorm in het voorgaande aandient,
ligt besloten in de vraag: hoe verkrijgt men
veel informatie over het transport in
gecompliceerde buizenstelsels?
Voor elk transport is een aantal elementaire gegevens onontbeerlijk.
Zo moet men o.a. weten:
- welk produkt moet worden getransporteerd
- welke hoeveelheid het betreft

- wat de kosten zijn.
Welk produkt ? De beschouwing heeft
betrekking op transport door buizenstelsels,
zodat het transport gasvormige en/of
vloeibare produkten betreft. Deze Produkten kunnen weer in meerdere groepen
worden onderscheiden, zoals die met een
homogene en een heterogene samenstelling,
met wisselende of gelijkblijvende viscositeit,
chemisch gevaarlijke en chemisch ongevaarlijke stoffen, brandbare en onbrandbare
enz. Aan de problematiek, die aan deze
aspecten ongetwijfeld verbonden is, gaan
wij zonder verdere bespreking voorbij.
Tevens nemen wij aan dat alvorens tot
transport is besloten, nagegaan en bekend
is of het buizenstelsel al dan niet geschikt
is voor het transport. In geval dat het
buizenstelsel niet voor het transport van
het produkt geschikt is, zal men uiteraard
niet tot transport kunnen besluiten. Dit
houdt derhalve in, dat de produkten die
moeten worden getransporteerd ook voor
transport door het buizenstelsel geschikt
zijn.
Welke hoeveelheid ? Omdat het een
transport door een buizenstelsel is, betreft
het een tijdelijke of blijvende continue flow
van een of meer produkten. Met betrekking tot de te leveren hoeveelheid dient
ook rekening te worden gehouden met de
hoeveelheid te leveren produkt per tijdseenheid. Deze grootheid is tot op zekere
hoogte te beïnvloeden door verhoging van
het drukverschil tussen begin- en eindpunt.
Evenzo kan in dit verband worden overwogen of het vormen van een tussenvoorraad ontlastend kan werken. En als
derde mogelijkheid kan de transportcapaciteit worden vergroot door aanpassing
van het betrokken buizenstelsel. Uiteraard
zijn combinaties van de vermelde oplossingen eveneens mogelijk.
Wanneer ? Een buizenstelsel wil men
veelal optimaal gebruiken. Dit hangt in
hoge mate samen met de hoeveelheid
produkt die per tijdseenheid moet worden
geleverd. Deze verhouding bepaalt de
benodigde transportcapaciteit van het
buizenstelsel. Het zal daarom duidelijk zijn,
dat de diameter(s) van de buizen dan ook
grotendeels door deze verhouding is (zijn)
bepaald. Hierbij zij opgemerkt, dat buizen
(met kleine diameter), een kleine transportcapaciteit opleveren terwijl een toenemende
capaciteit in het buizenstelsel wordt verkregen door een grotere buisdiameter.
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Bij variabele behoefte aan transport is het
van belang het transportpatroon te kennen.
Vandaar dat in veel bedrijven het verloop
van het transport (de hoeveelheid per tijdseenheid) nauwkeurig wordt bijgehouden.
Van waar naar waar ? Een eigenschap bij
transport door buizenstelsels is dat het te
transporteren produkt steeds de weg van
de minste weerstand volgt. De gevolgde
weg behoeft daarom niet tevens de kortste
te zijn.
Immers om de meest verschillende redenen
kunnen weerstanden in het stelsel aanwezig
zijn. Zo betekenen afsluitorganen in het
stelsel even zovele weerstanden, hetgeen tot
gevolg heeft, dat de transportweg steeds
wordt verlengd. Elke weerstand betekent
ook energieverlies, zodat de transportkosten zullen stijgen. Er zijn buizenstelsels
- en dit geldt vooral voor de gecompliceerde stelsels - waarbij niet meer bekend
is uit welke richting en aan wie wordt
geleverd. Voor de afrekening maakt men
dan gebruik van meters die bij de afnemers
zijn opgesteld.
Onder dergelijke omstandigheden bestaat
grote behoefte aan middelen, die voldoende
inzicht in het transportgebeuren kunnen
verschaffen. Zo verkeert de leverancier
bijvoorbeeld in het onzekere of het transport wel op de meest economische wijze
heeft plaatsgevonden, hetgeen een direct
gevolg is van het tekort aan beschikbare
gegevens.
Het verloop van het transport wordt als
nog onbevredigender ervaren, indien
levering kan plaatsvinden vanuit geografisch verschillend gelegen leveringspunten.
Langs welke weg ? Uit het bovenstaande
blijkt dat wanneer over het feitelijke transportgebeuren door buizenstelsels weinig of
geen direct bruikbare gegevens ter beschikking staan, ook over de weg die door
het produkt wordt afgelegd weinig bekend
is. Er bestaat daarom behoefte aan sturing,
die uiteraard slechts mogelijk is aan de
hand van duidelijke gegevens.
Wat kost hel transport ? De totale kosten
kunnen worden verkregen door sommering
( = optelling) van de afzonderlijke kosten,
zoals die van het buizenstelsel, de energietoevoer, het onderhoud, de afschrijvingen
e.d. Evenwel krijgt men daarmee nog geen
bevredigend antwoord op de vraag: Had
het transport goedkoper en beter gekund ?
En op deze vraag wil men graag op verantwoorde wijze het antwoord: 'neen'
kunnen geven.
Ter vereenvoudiging van de behandeling
van het onderwerp beschouwen we in het

49

overige van dit artikel slechts het transport
van vloeistoffen.
Uit het aantippen van de hiervoor vermelde vragen mag blijken, dat de praktische
kennis van de wijze waarop het transport
van vloeistoffen door buizenstelsels plaatsvindt nog veel onbeantwoorde vragen
overlaat.
Uitgangspunten:
Dit artikel bedoelt gegevens aan te dragen
voor een weg waarlangs antwoorden op
deze vragen te vinden zijn.
Naar deze antwoorden zal worden gezocht
met behulp van reeds bekende gegevens
over transport van vloeistoffen door
buizenstelsels.
Als bekende gegevens zijn te beschouwen:
— de formule voor wrijvings-weerstand
L 1
W = X—.— pv2
d 2
— de continuïteitswet

kan een compleet beeld van het transportgebeuren worden verkregen door meting
van de drukverschillen over de leidingen
afzonderlijk, gevolgd door berekening. Het
geheel doet daarbij denken aan netwerkberekeningen.
Indien men alles over het transportgebeuren
in een buizenstelsel zou moeten weten,
zou men die weg wellicht kunnen volgen.
Bij gecompliceerde en veelvuldig vertakte
stelsels zal van dit soort metingen echter
praktisch geen sprake kunnen zijn, daar de
enorme kosten aan een dergelijk systeem
verbonden, waarschijnlijk in geen verhouding zouden staan met de mogelijk te
bereiken resultaten.
Al redenerend komen we tot een volgend
uitgangspunt:
— Bij een gecompliceerd buizenstelsel moet
voor inzicht in het transportgebeuren
worden uitgegaan van een vereenvoudigd
meetsysteem. Hier wordt onder verstaan:
een systeem voor het meten van grootheden
op representatieve plaatsen in het stelsel.

Q = F. v.
— vloeistoffen zijn onsamendrukbaar
— een kracht op een vloeistof uitgeoefend
zet zich in alle richtingen gelijkmatig voort
— vloeistoffen verplaatsen zich in de
richting van hoge naar lage druk
of ook: in buizenstelsels stromen vloeistoffen in de richting van toenemende
snelheid (derhalve van statische naar kinematische druk volgens Bernouilli).
In deze gegevens is het begrip drukverschil
in enigerlei vorm te herkennen, hetgeen
ook voor de hand ligt, omdat transport
verplaatsing/beweging is en beweging door
drukverschil wordt veroorzaakt.
Deze triviale benadering zou achterwege
hebben kunnen blijven, ware het niet, dat
wij met deze bewering tot een eerste
aanpak van het probleem komen. De
toegankelijkheid van het probleem kan
immers worden bevorderd door onderzoek
naar de plaatselijk heersende variabele
drukken, of ook door vergelijking van
drukverschillen tussen onderscheiden
posities.
Bij een bestaande leiding, waarvan de
leidinggrootheden en het drukverschil over
de leiding bekend zijn, kan met de formule
voor wrijvingsweerstand het transportgebeuren worden berekend. Bekendheid
met de meetwaarden van de drukken kan
dan ook elke gewenste informatie over het
transport opleveren. Omdat een gecompliceerd buizenstelsel kan worden beschouwd
als een systeem van afzonderlijke leidingen,

De moeilijkheid in dit uitgangspunt schuilt
duidelijk in het bepalen van die representatieve plaatsen. Hoe kan men deze namelijk
bepalen indien er sprake is van een tekort
aan gegevens over het transportgebeuren?
Bepaling van deze plaatsen is zonder voldoende kennis niet goed mogelijk. Derhalve zal men voor de bepaling van deze
plaatsen aanvankelijk genoegen moeten
nemen met benaderingen, die gebaseerd zijn
op ervaring, vermoedens en beperkte
kennis.
Hierbij hangt mede veel af van de plaatselijke/regionale omstandigheden en uiteraard
de wensen van de leverancier/transporteur.

Drukmeetpunten:
Bij vaststelling van een indeling van meetplaatsen in het buizenstelsel dient men zich
af te vragen: welke resultaten kunnen
worden verwacht ?
De resultaten zijn in eerste instantie afhankelijk van de te meten grootheid. Men
kan hiervoor hoeveelheids- en/of drukmetingen kiezen, maar andere grootheden
kunnen eveneens in aanmerking komen.
Omdat onze beschouwing zich reeds heeft
gericht op vloeistoffen gaan wij in het
volgende uit van drukmetingen.
Om inzicht te krijgen in het momentane
transportgebeuren is het noodzakelijk te
beschikken over gegevens, die afkomstig
zijn uit een meetsysteem waarbij de responsietijd dusdanig klein is dat geen vertekening optreedt tengevolge van tijdverschillen.
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Het buizenstelsel, dat zich tussen de verschillende drukmeetpunten bevindt, kan nu
gesimplificeerd worden voorgesteld door
een denkbeeldige leiding tussen twee
punten. Hierdoor ontstaat inzicht in een
vereenvoudigd stromingsbeeld tussen de
beschouwde punten.
De regel dat vloeistoffen van hoge naar
lage druk stromen, verricht hierbij goede
diensten.
Een en ander kan schematisch als volgt
worden weergegeven:
P X P 2 enz. = denkbeeldige gemiddelde
leidingen

Afb. 1.

Stel dat ten tijde tx de volgende drukken
worden gemeten:
P, = 8,3 P 2 = 6,7 P 3 = 8,5
P 4 = 7,8 P 5 = 6,3
Met behulp van deze gegevens kunnen de
stroomrichtingen in het stelsel worden
aangebracht, waardoor het transportpatroon
ten tijde tj enige duidelijkheid verkrijgt.
Het volgende patroon ontstaat:

Afb. 2.

Door vergelijking met afb.1 blijkt uit dit
transportpatroon, dat de punten Pt en P 3
leveringspunten zijn; de punten P 2 en P 4
doorvoerpunten, terwijl punt P 5 het afnamepunt kan worden genoemd.
Het betreft hier, zoals vermeld, een
momentopname van een transportpatroon,
en als zodanig geeft het een wel zeer
beperkte informatie. Men kan zich evenwel
gemakkelijk voorstellen, dat veelvuldige
herhaling van deze methode voldoende
inzicht kan verstrekken in het verloop van
het transportgebeuren. Voorwaarden hiertoe
zijn:
a. regelmatige (continue) drukmeting;

b. het verzorgen van een grafische weergave.
Op de verschillende mogelijkheden voor
het meten van de druk zullen wij niet
verder ingaan. Vermeld zij slechts, dat er
meerdere mogelijkheden bestaan en dat
overdracht van meetgegevens naar een
centraal punt geen probleem behoeft op te
leveren. Ook hiervoor staan meerdere
mogelijkheden ter beschikking.
Een bruikbaar schematisch beeld van het
transportgebeuren is evenwel tot op heden
nog niet beschikbaar, zodat een mogelijke
realisering alsnog van belang is.
In plaats van een opsomming van alle
mogelijke presentaties te geven - zoals
bijvoorbeeld tabel en/of grafiek - geven
we er de voorkeur aan direct toe te werken
naar de uiteindelijke uitwerking. Achteraf
mag dan blijken, dat vanuit deze oplossing
nog allerlei varianten mogelijk zijn.
Uitgegaan wordt van een gecompliceerd
transportnet, dat op of onder een groot tot
zeer groot oppervlak is aangelegd. Ter
gedachtenbepaling van wat hier wordt
bedoeld met een groot oppervlak kan men
zich een of meerdere fabriekscomplexen,
een of meerdere steden, een gedeeltelijke of
gehele regio, enz. voorstellen. In dit net
zijn een aantal meetpunten opgenomen,
waar meerdere grootheden worden getransformeerd in een transportabele vorm, die
na verzending naar en ontvangst in een
centraal punt weer kunnen worden gedetransformeerd in een dusdanige vorm, dat
opslag en/of verdereverwerking mogelijk is.
Hoewel ook andere grootheden, zoals
temperatuur, viscositeit, troebelheid, pHwaarde, hoeveelheid, e.a. kunnen worden
gemeten, wordt bij de verdere behandeling
uitsluitend de druk als gemeten grootheid
beschouwd, om tot een afbeelding van het
transportgebeuren te geraken. Voor een
goed inzicht in dit transportgebeuren verdient een ruimtelijke voorstelling de
voorkeur.
Evenwel kleeft aan deze methode veelal
het bezwaar, dat de weergave van de derde
dimensie nogal eens moeilijkheden oplevert
en vaak een groot ruimtebeslag vereist.
Vandaar dat gedacht is aan een drie-dimensionale weergave op een twee-dimensionaal
vlak. Dit biedt namelijk tevens de mogelijkheid om, indien gewenst, de situatie vast te
leggen met behulp van een plotter, een
weergave te verstrekken op een beeldscherm, enz.
Wijze van projectie:
Er bestaan meerdere projectiemethoden.
Een van deze is de centrale projectie, een

systeem dat uitgaat van een centraal punt
en als resultaat een stereometrisch beeld
oplevert. Ook bij perspectivische weergave
wordt uitgegaan van een centraal punt (C^).
Een eigenschap hiervan is, dat vaste verhoudingen worden weergegeven door rechte
lijnen door het centrum.
Derhalve aldus:
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/
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hierbij geldt
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Afb. S.

Voor vergelijking van de perspectivische
lengte-eenheid dient a = b te worden gesteld, zodat wij een perspectivische weergave kunnen verkrijgen door toepassing
van deze regels. Gaan we tevens uit van
een perspectivische weergave van de lijnen
in het grondvlak, waarvoor we een ander
centraal punt aannemen (0 2 ), dan krijgen
we het volgende beeld:

Deze wijze van projecteren geeft een
duidelijk inzicht in en een beeld van de
ruimte. Nemen we in afb. 4 aan, dat het vlak
waarin vierhoek EFGH ligt ook het vlak
van tekening is van de plattegrond van de
fabriekscomplexen, of steden of de regio
en dat deze daarin perspectivisch zijn weergegeven en dat dit evenzo geldt voor de
van belang zijnde buizenstelsels, dan zal
het duidelijk zijn, dat door draaiing van
dit vlak tot in het grondvlak, de aldus verkregen afbeelding een buizenstelsel weergeeft dat aan een bepaalde voorwaarde
voldoet, die wordt aangeduid door BF.
In ons voorbeeld van een ruimtelijke weergave van het transportgebeuren in een
buizenstelsel zullen wij uitsluitend de druk
in de verschillende punten beschouwen.
Het kantelen van de afbeelding in het
grondvlak stelt dan ook een nog willekeurig
vast te stellen voordruk voor. Afwijkingen
van deze voordruk kunnen we nu in
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positieve en negatieve zin uitzetten. Nemen
wij voor uitwerking het eerder gegeven
voorbeeld, dan verkrijgen we het volgende
beeld als wij als voordruk P v = 8 stellen.

nu gebruiken voor het realiseren van een
ruimtelijk beeld van het gebeuren, dat zich
tijdens het transport in een buizenstelsel
afspeelt ?

Hierbij wordt dan:

Gaan we ter beantwoording van deze vraag
nog eens terug naar afb. 1. In deze afbeelding is een geschematiseerd beeld
gegeven van een plattegrond waarin zich
een buizenstelsel bevindt met meetpunten
Pj t/m P 5 . Bij een bestaand buizenstelsel
waarvan tekeningen beschikbaar zijn, zijn
de orthogonale coördinaten bekend. In
ons voorbeeld worden de meetpunten door
de volgende waarden weergegeven:

Px = 8 , 3 - 8 = 0,3
P 3 = 8,5 - 8 = 0,5

= 6 , 7 - 8 = -1,3
P 4 = 7,6 - 8 = -0,4

P

2

:

P. = 6 , 3 - 8 =-1,7.
Deze methode van werken biedt het voordeel, dat een gewenste voorwaarde als
grens (P v = 8) zichtbaar kan worden gemaakt, zodat men kan zien waar aan de
gestelde eis(en) - in ons geval de vereiste
voordruk - is voldaan en waar niet.

Pj (1; 0,5) P 2 (3,4; 4,9) P 3 (7,6; 6,2)
P 4 (12,5; 1,3) P 5 (6,7;2)

Afb. 7.
waarvan de verbindingslijnen in formulevorm zijn vast te leggen. Elk punt van het
buizenstelsel is derhalve éénduidig te definiëren en bezit vaste coördinaten t.o.v. het
gekozen assenstelsel.

We krijgen de volgende afbeelding:

Afb. 5.

0.

Afb. 6.
Ter verklaring van bovenstaande afb. zij
het volgende opgemerkt. Als grondvlak van
het complex dient het in grijs weergegeven
vlak te worden beschouwd, waarin het
buizenstelsel schematisch is afgebeeld door
de lijnen P X P 2 , P 2 P 3 , P,P 4 , P 4 Pj, PXP5,
P 2 P 5 , P3P5 en P 4 P 5 , waarbij de punten
Pv P 2 , P 3 , P 4 en P 5 de meetpunten in het
stelsel voorstellen.
Daar hier de drukKen worden gemeten zijn
de drukverschillen met de voordruk P' 4 =
= 8,3 - P v = 0,3 enz. in positieve en/of
negatieve zin dan ook in de betrokken
punten in perspectivisch verrekende (vergelijk pag. 50) eenheden uitgezet. Nu
weten we de plaatsen waar een overdruk
(+ ) en een onderdruk (—) t.o.v. de voordruk heerst. Door de aldus verkregen
drukverschillen met elkaar te verbinden,
weten we op welke plaats deze uitgezette
lijnen het grondvlak snijden, daar de snijpunten steeds op de verbindingslijnen (het
schematische buizenstelsel) van de meetpunten P 4 , P 2 , P 3 , P 4 en P 5 liggen. Door
de snijpunten met elkaar te verbinden verkrijgen we een beeld in welke gedeelten
van het complex wel en in welke gedeelten
niet aan de voordruk wordt voldaan.
Een en ander is in de afb. uitgebeeld.
Berekeningen en toepassing:
Hoe kunnen we deze verschillende gegevens

Van deze plattegrond maken we vervolgens
een perspectivisch beeld.
We nemen daarvoor als verdwijnpunt 0 2 ,
met als coördinaten (-1,5; 11). Ten opzichte
van 0 2 betekent dit, dat 0 4 de coördinaten
(1,5; -11) bezit. Evenzo geldt voor de
punten P 4 (2,5;-10,5), P 9 (4,9; -6,1),
P 3 (9,1;-4,8), P 4 (14; -9,7), P 5 (8,2; -9).
Als we als vergrotings- of projectiefactor,
0 2 P'
, 1,3 nu eens 1,3
02P
aannemen, kunnen wede coördinaten van de
nieuwe punten P : ' t / m P 5 ' berekenen.
die gedefinieerd is als

We vinden als coördinaten t.o.v. 0 1 : P x '
(1,75;-2,65), P 2 '(4,87; 3,07), P 3 ' (10,33;
4,76), P 4 '(16,7;-1,61), P 5 '(9,16;-0,70).
De punten P 4 ' t/m P 5 ' stellen nu de
meetpunten P 4 t/m P 5 in perspectivische
projectie voor.
Het in beeld brengen van bovenstaande
gegevens levert afb. 7 op:
De formules van de lijnen P 1 'P 2 ', Po'P 3 '
enz. kunnen worden bepaald. Zo geldt
bijvoorbeeld voor de lijn P 1 ' P 4 '
y = 0,07 x -2,77
Men is derhalve in staat een perspectivisch
beeld van een buizenstelsel te ontwerpen,

Voor elk punt van het buizenstelsel dat
nu door vaste coördinaten is bepaald is het
dan ook mogelijk om in analogie met
afb. 4 één of meerdere gemeten, al dan niet
variabele, grootheden in verticale zin op
de meetplaatsen van het perspectivische
beeld weer te geven. Door de meetuitkomsten van een bepaald soort meting
voor de verschillende meetplaatsen in het
buizenstelsel met elkaar te verbinden,
ontstaat een beeld van het verloop van deze
grootheid in het buizenstelsel.
Voor nadere uitwerking van een en ander
beperken we ons weer tot de drukmetingen,
of beter gesteld tot de drukverschillen in
een meetpunt, waaronder dient te worden
verstaan: een gemeten druk (P 4 ) verminderd met een vastgestelde voordruk (Pv).
Stellen we wederom P v = 8 en houden we
de drukken in de meetpunten P 4 t/m P 5
aan,zoals dieopblz.50staan vermeld, dan
zijn uiteraard ook de drukverschillen P 4 '
t/m P 5 ' gelijk aan die, welke hierboven
zijn genoemd.
Ter beperking van het rekenwerk in het
uit te werken voorbeeld gaan we uit van
de berekening van de eenheidsfactor voor
de punten P 1 ' en P 4 '.
We houden de reeds eerder berekende
waarden aan, terwijl ook het verdwijnpunt
0 2 wordt gehandhaafd. Als verdwijnpunt
van de drukverschillen nemen we 0 3 met
coördinaten (23,5; 9,5). Het drukverschil in
punt Px bedraagt Px - P v = 8,3 - 8 = 0,3.
Deze waarde zetten we in verticale zin
uit in het perspectivische punt P x \ bijvoorbeeld als 0,3 = 4,6. Hiermee liggen voor
elk punt P alle perspectivische waarden van
de drukverschillen, die overigens onderling
uiteenlopen, vast.
Berekenen we nu een enkele waarde. We
nemen hiervoor de lengtewaarde in P-i',
derhalve P 4 ' P 4 " (zie afb. 8).

52

°2

(-1.5.11)

0

\\
\\
\\
NV,"(1.«^;nS5)

(23.5,9,5)

^"-aP'

sNi'

py
0,1 \

^s<\

^ J N P
T

175.2,66)

;

(16,7;-1.6

)

^ \ ^
^ \ J p ^ ' (16.7:6.8 5)

Afb. 8.
Voor afb. 8geldt:
|Pi'03

Ip ' P '

|S,'03|

IS,'S,

|P4'02l

|P4'P4"

|S/02

S,'S,"

r

l

r

l

(1)

zijn, dathet wenselijk kan zijn ook inzicht
te hebben indeplaats(en) inhet schematische buizenstelsel waar nog juist welen
waar juist net niet aan de gestelde kwaliteit
- inhetvoorbeeld P v = 8- wordt voldaan.
Dit punt (T) isaangegeven enberekend
bij een lineair verband tussen P 1 " en P 4 " ' .
Door uitbreiding van de berekening voor
de overige punten Pj^ t / mP 5 verkrijgt men
achtereenvolgens de punten P / t / mP 5 'en
P / ' t/m P 5 ".
Zonder veel moeite kan men zich voorstellen dat hierdoor een afb. kan ontstaan
zoals die reeds isweergegeven inafb. 5 op
blz. 11, maar numet de berekende waardenTx enz. erbij aangegeven.

(2)

Pj'Ogheeft tot vergelijking:
y = 0,56x —3,63
P 4 '0 2 heeft tot vergelijking:
y = -0,69x + 9,96
waaruit volgt: S t ' (10,87; 2,46)
en ook:
P/O3 = 24,91
P 4 '0 2 = 22,14

s, '0 3 = 14,46
s, '0 2 = 15,03

Uit(l)
24,91

4,6

14,46
Uit (2)

S/S/'

22,14

P4'P4"

S / / ' - 2,67

- P ' " = 3,93
15.03
2,67
De aldus berekende waarde P 4 ' P 4 " = 3,93
= 0,3, zodat voor P 4 ' geldt 0,1 = 1 , 3 1 .
In het voorbeeld van dedrukverschillen,
zoals vermeld opblz. 51,isP 4 ' = -0,4,
d.w.z.: inhet perspectivische beeldpunt P 4 '
dient dit drukverschil verticaal in negatieve
zin teworden uitgezet met als waarde
4x1,31 = -5,24, waardoor de coördinaten
van P 4 " ' (16,7; 6,85) zijn. Berekenen we
vervolgens de coördinaten van het snijpunt T van de lijnen P / ' P 4 ' " en P / P 4 ' ,
dan vinden weT (8,71; - 2,16), daar
P 1 " P 4 ' " :y= -0,59x +2,98
P/P4'

:y = 0,07x — 2,77

Nu inhet aangenomen voorbeeld (P X P 4 )is
aangegeven hoe toteen perspectivische
weergave (P 1 'P 4 ') kan worden gekomen
en vervolgens het benodigde rekenwerkis
verricht voor de bepaling van de eenheid
van drukverschil voor elk meetpunt, waardoor de grootte enderichting van het
aanwezige drukverschil inelk meetpunt
kan worden aangegeven, zal het duidelijk

Afb. 9.
Bij nadere beschouwing van afb. 9blijkt dat
de inhoud P 1 P 1 " T 1 T 5 + P j P / T g ^ een
maat is voor detoegevoerde energie vanuit
punt P r
Zo stelt P 3 P 3 "T 2 T 6 + P 3 P 3 " T 3 T 6 een
maat voor van detoegevoerde energie
vanuit punt PP 3 . Als het grijze vlakde
gewenste voordruk aangeeft, zalhet
evenzo duidelijk zijn, dat de inhoud
P 2 T 2 T 6 T 3 P 4 T 4 T r > T ] P 2 " P 5 " P 4 " een maat
is voor het bestaande energietekort. Afhankelijk van de mogelijkheden inhet aanwezige buizenstelsel kan worden vastgesteld
op welke plaats de toevoer van debenodigde energie het meest effectief kan
worden ingezet.
Ook ishet denkbaar dat aanwezige afsluitorganen inhet buizenstelsel worden bestuurd, zodat van de aanwezige druk gebruik wordt gemaakt om een betere totale
drukverdeling te verkrijgen.
Voorts kanmenmet behulp vande
wijzigingen die inhet beeld gaan optreden
de resultaten beoordelen van de getroffen
maatregelen.
Met behulp van deze methode zijn nog
geheel andere toepassingen mogelijk, zoals
druk- en hoeveelheidsmetingen enkwalitatieve metingen. Ook kan aan allerhande
combinaties worden gedacht. Inhet algemeen doen zich mogelijkheden voorbij
vergelijking van verschillende grootheden,

waardoor bijvoorbeeld de standaarddeviaties e.d. kunnen worden gerekend. Ook
grootheden van geheel andere aard kunnen
worden uitgezet enistoepassing mogelijk
op financieel, budgettair, personeels-en
ander gebied.
Uitgewerkt voorbeeld:
Ten slotte geven we een uitgewerkt voorbeeld, zoals dit zich van momenttot
moment voordoet ineen bestaand buizenstelsel. Dit buizenstelsel strekt zich uit over
een groot gebied en is van gecompliceerde
aard. We nemen aan, dat de levering
plaatsvindt vanuit 3 geografisch gescheiden
stations en dat we, behalve de metingen
in deze stations, beschikken over 7meetpunten inhet buizenstelsel.
Aangenomen wordt dat de metingen
worden overgebracht naar een centraal
punt, waar tevens de verwerking vande
signalen plaatsvindt, zodat met behulp
hiervan de gemeten waarden inelk punt
in verticale zin kunnen worden uitgezet.
Tevens iseen programma aanwezig waardoor het mogelijk isde gemeten en gecorrigeerde ordinaten onderling te verbinden.
Met behulp van dit programma kan tevens
het snijpunt metheto-vlak worden
bepaald.
In analogie met het voorgaande beschouwen we ook indit voorbeeld uitsluitendde
druk als gemeten grootheid.
Het gebied waarover het buizenstelsel zich
uitstrekt (zie afb. 10) stellen we voor ineen
coördinatenstelsel, waarvan de x-coördinaten worden aangegeven met hoofdletters
en de y-coördinaten met cijfers. Ter herkenning geven we enige significante wegen
aan met dunne lijn, terwijl de 'belangrijke'
buizen van het buizenstelsel met iets
dikkere lijnen zijn weergegeven. De punten
P 1 t / mP 7 zijn de meetplaatsen voorde
meting van dedruk terplaatse, terwijlde
drie leveringspunten zijn aangegeven met
de letters Lv L 2 enL 3 .
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Afb. 10.
Nu deze gegevens op 'kaart' zijn gebracht,
dient het geheel ineen dusdanige projectie
te worden weergegeven, dateen duidelijk
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dimensionaal beeld te komen, kan ter
bepaling van deze factoren ook met goed
resultaat gebruik worden gemaakt van een
grafische bepaling.

Afb. 11.
perspectivisch beeld ontstaat. Afb. 11 geeft
hiervan het resultaat.
Zoals is uitgevoerd op blz. 52 kunnen
voor elk meetpunt P / t/m P 7 ' en voor de
leveringspunten L / , L 2 ' en L 3 ' de daarbij
behorende omrekeningsfactoren voor de
perspectivische drukeenheid worden berekend.
De centraal binnenkomende ingangssignalen
van de meetplaatsen kunnen worden geconditioneerd (voordruk), waarna verrekening met de omrekeningsfactor voor elk
punt afzonderlijk kan plaatsvinden. De
aldus verkregen signalen vertegenwoordigen
de gemeten omgerekende drukken voor elk
van de punten P / t/m P 7 ', L / , L' 2 en L 3 '.
Daar voor het weergeven van de druk
(-verschillen) in elk punt veelal niet zo'n
grote nauwkeurigheid van de omrekeningsfactor nodig is om tot een goed drieAfb. 12.

Zetten we de omgerekende ordinaten nu
boven de daarbij behorende meetplaatsen
uit (hiervan zijn uiteraard ook de coördinaten in het nieuwe assenstelsel bekend)
dan zal het duidelijk zijn, dat de punten
Pj/ t/m P 2 ', L / , L 2 ' en L 3 ' geheel zijn
bepaald, zodat de lijnen P / P ' 2 enz. bekend
zijn en getekend kunnen worden.
We verkrijgen op die manier het beeld
zoals dat in afb. 12 is weergegeven.
Uit deze afb. is direct duidelijk, dat aan
de gestelde eis (voordruk) is voldaan in
het gehele buizenstelsel.
De totaal toegevoerde energie is te hoog,
omdat in alle punten van het buizenstelsel
een overschot aanwezig is op de vereiste
druk. Wil men goedkoper gaan leveren,
dan dient de druk op ten minste één punt
aan de voordruk te voldoen.
Hoe kan men dit zo goedkoop mogelijk
bereiken ? De voorwaarde dat de som van
de oppervlakken L , L j ' P-iP/ enz. minimaal moet zijn, waarbij L,L,' > Oen
Pi Pr i' > 0, geeft hierop een duidelijk
antwoord.
r

In het voorbeeld van afb. 12 dient derhalve
de levering vanuit L a en/of L 2 en/of L 3
te worden verminderd. Wat men in de
praktijk zal ondernemen ter correctie van

dit geconstateerde energie-verlies valt aan
de hand van dit voorbeeld niet aan te
geven. De te nemen maatregelen zullen
van geval tot geval dienen te worden
overwogen. Evenwel maakt toepassing van
het beschouwde systeem steeds controle op
de genomen acties mogelijk door het oproepen van de volgende presentatie op het
scherm.
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