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Computergebruik bij leidingnetberekeningen

Inleiding
In de Commissie Distributie is geconstateerd dat bij waterleidingbedrijven in toenemende mate voor het beheer van transport- en distributienetten gebruik wordt
gemaakt van computerberekeningen. De
commissie heeft derhalve de werkgroep
Computergebruik bij leidingnetberekeningen
ingesteld. De werkgroep heeft deze materie
bestudeerd en geeft in dit artikel zijn
bevindingen weer. De commissie wil voorts
een voorstel voor een gezamenlijke aanpak
en ontwikkeling aan de bedrijfstak voorleggen.
Achtereenvolgens wordt aandacht besteed
aan de volgende onderwerpen:
— algemene aspecten van transport en
distributie
— toepassing van leidingnetberekeningen
— beschikbare methodes en gezamenlijke
aanpak
— organisatie en ontwikkeling.
Algemene aspecten van transport
en distributie
Het transport- en distributiesysteem van
een waterleidingbedrijf, hierna eenvoudigheidshalve aangeduid als 'leidingnet', dient
om het centraal geproduceerde drinkwater
te kunnen afleveren aan de individuele
afnemers.
De eisen die uit hoofde van de Waterleidingwet moeten worden gesteld aan het
leidingnet, betreffen de volgende aspecten:
a. de druk en de hoeveelheid. Deze beide
aspecten houden nauw verband met elkaar.
Uitgangspunt is dat in het leidingnet ter
plaatse van ieder afnamepunt in beginsel
een bepaalde minimum druk gehandhaafd
moet worden;
b. de continuïteit. Hierbij gaat het om de
bedrijfszekerheid van het leidingnet, die
een functie is van het ontwerp en van de
onderhoudstoestand;
c. de kwaliteit. Hierbij moet met name
worden gedacht aan de relatie tussen de
waterkwaliteit en de verblijftijd in het
leidingnet;
d. de kosten. Vanzelfsprekend dient ook
bij transport en distributie van drinkwater
gestreefd te worden naar minimalisering
van de kosten. Globaal mag worden gesteld dat voor een waterleidingbedrijf
50 à 60 % van de exploitatiekosten verband
houden met het leidingnet.
Deze aspecten beïnvloeden elkaar wederzijds.
Zo zal bijvoorbeeld een verruiming van
doorvoercapaciteit de continuïteit mogelijk

kunnen vergroten, de kwaliteit nadelig
kunnen beïnvloeden terwijl de kosten
worden verhoogd.
Voor wat betreft druk en hoeveelheid
moet het bedrijf kunnen beschikken over
meer gedetailleerde stromingsbeelden bij
verschillende verbruiksniveaus. Met behulp
hiervan kunnen nieuwe leidingen worden
gedimensioneerd en kan bijvoorbeeld worden nagegaan, waar zwakke punten zitten.
Ten aanzien van de continuïteit moet worden gedacht aan stromingsbeelden bij uitvallen van leidingen of van pompstations,
of onder bijzondere omstandigheden zoals
grote onttrekkingen t.b.v. brandblussing.
Voor het kwaliteitsaspect zijn stromingsbeelden eveneens onmisbaar, omdat daaruit
de verblijftijden kunnen worden afgeleid.
Men denke hierbij bijv. aan leidingen
waarin niet of nauwelijks sprake is van
stroming.
Bij de kosten gaat het om het minimaliseren van de kosten van het totale systeem,
dat wil zeggen inclusief pompstations,
berging e.d. Bij de exploitatiekosten spelen
met name de energiekosten een belangrijke
rol.
De conclusie uit het voorgaande is, dat het
voor planning en onderhoud van leidingnetten noodzakelijk is te beschikken over
mogelijkheden om voor een groot aantal
verschillende denkbare situaties stromingsbeelden te berekenen.
Ook al zou wellicht in een enkel geval op
zichzelf bezien volstaan kunnen worden
met hand-berekening of een intuïtieve benadering, toch is het verkrijgen van een
totaal inzicht in het functioneren van het
leidingnet alleen mogelijk door gebruik te
maken van technische hulpmiddelen voor
het oplossen van omvangrijke stelsels van
niet-lineaire vergelijkingen.

praktijk zal blijken dat het plaatsen van de
verbruiken in de knooppunten verreweg de
meeste lijd vergt.
De belangrijkste conclusie van de werkgroep is dat zowel het maken van het
model als het uitvoeren van de berekeningen en het toetsen van de berekeningsresultaten aan de praktijk, zoveel mogelijk
moet worden gedaan door de voor het
leidingnet verantwoordelijke afdeling binnen
het bedrijf.
Dit leidt tot een sterke voorkeur voor het
uitvoeren van dit soort berekeningen op
eigen apparatuur van het bedrijf.
Dit behoort tot de mogelijkheden, doordat
(1) voor dit doel geschikte apparatuur door
sterke prijsdaling betaalbaar is geworden;
(2) de bij deze apparatuur behorende programma's na eenvoudige introductie door
het technisch personeel van het bedrijf
gehanteerd kunnen worden.
Een dergelijke concentratie van inspanningen biedt bovendien de volgende belangrijke voordelen:
— gezamenlijk maken van een programma
is kostenbesparend, mits perfectionisme
gemeden wordt en waar nodig ook concessies gedaan worden bij de verdere
ontwikkeling ervan
— door de bredere inbreng moet het
mogelijk zijn tol betere programma's te
komen
— de continuïteit zal gewaarborgd zijn.
Bij afzonderlijke ontwikkeling van rekenprogramma's per bedrijf is men te
kwetsbaar
— er kan beter bezien worden welke
ontwikkelingen relevant zijn.
Beschikbare methodes en hun toepassingen

Toepassing van leidingnetberekeningen
Na het bereiken van de hiervoor genoemde
conclusie heeft de werkgroep zich gericht
op het beantwoorden van de vraag op
welke wijze men zich het gebruik van
computers voor leidingnetberekeningen
moet voorstellen en wat daar zoal bij komt
kijken.
Van het leidingnet (of een gedeelte daarvan) moet een rekenmodel worden gemaakt. Dit houdt in de eerste plaats in dat
langs de weg van vereenvoudiging het
werkelijke leidingnet, met grotere aantallen
leidingen en knooppunten, wordt omgezet
in een schematisch net met een bescheiden
aantal leidingen en knooppunten. In de
tweede plaats moet, langs de weg van
verbruiks-onderzoek, inventarisatie van
verbruikerscategorieën e.d., het verbruik op
een representatieve wijze worden verdeeld
over de knooppunten van het model. Tn de

De werkgroep heeft gemeend dat op dit
moment alleen digitale computers in aanmerking komen om voor leidingnetberekeningen te gebruiken en dat de analoge
computers buiten beschouwing mogen
worden gelaten.
De beschikbare methodes kunnen worden
samengebracht in twee categorieën, ni.: de
maas-vereffeningsmethode, en de knooppunt-vereffeningsmethode.
De maas-vereffeningsmethode (zie afb. 1)
is gebaseerd op het uitgangspunt dat de
Afb. I -

Maas-vereffening.
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Afb. 2 - Knooppunt-verejjening.

som van de drukverliezen, rondgaande
door elke maas nul moet zijn.
De knooppunt-vereffeningsmethode (zie
afb. 2) heeft als uitgangspunt dat de som
van in- en uitgaande hoeveelheden in elk
knooppunt nul moet zijn.
Bij praktijk-vergelijking van de beide
methodes is met name de flexibiliteit van
betekenis. Maatgevend voor deze flexibiliteit is o.m. de tijd die nodig is om —
uitgaande van het basis-model van het
leidingnet — de berekening van allerlei
gewijzigde situaties voor te bereiden. Bij
de maas-vereffaning (programma 'HYENA'
en 'HYDRA') zijn deze voorbereidingstijden vrij lang. Deze methode bezit mede
daardoor minder flexibiliteit dan de knooppunt-vereffening (programma 'HOEVE')
waarbij de bedoelde voorbereidingstijden
aanzienlijk korter zijn.
Overigens leggen de verschillen tussen beide
methodes, bijv. t.a.v. de toch al geringe
rekentijden, niet veel gewicht in de schaal.
De werkgroep was unaniem van oordeel
dat aan de waterleidingbedrijven een voorstel gepresenteerd zou moeten worden voor
een gezamenlijke aanpak met als startpunt
het programma 'HOEVE', ontwikkeld door
de Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ).

Organisatie en ontwikkeling
Het programma 'HOEVE' is met name
gekozen, omdat het een 'gebruikers-vriendelijk' en gemakkelijk toegankelijk programma is, waarmee de waterleidingbedrijven de meeste voorkomende leidingnetberekeningen zelf kunnen uitvoeren, terwijl
de randvoorwaarden (verbruikers, pompschakelingen e.d.) gemakkelijk gewijzigd
kunnen worden. Dit programma leent zich
goed voor verdere ontwikkeling en uitwerking. Tevens meent de werkgroep dat
dit een eerste stap zou kunnen zijn om te
komen lot een gezamenlijk computerprogrammapakket geschikt voor het oplossen
van allerlei vraagstukken op het gebied van
planning en de bedrijfsvoering.
Het beschouwde is van zo groot belang
geacht voor de bedrijfstak dat het op het
VEWIN-speurwerkprogramma voor 1981
is geplaatst.
Het KTWA heeft binnen de recent opgerichte vakgroep distributie op dit gebied
een projectleider aangewezen.

Mededelingen

Dit zal ook aanleiding geven om zowel de
samenstelling als de taak van de werkgroep nader vast te stellen. De huidige
werkgroep meent dat voor wat betreft de
samenstelling voorshands gedacht moet
worden aan een vertegenwoordiging van
de deelnemende waterleidingbedrijven, voor
een deel deskundig op het gebied van
computergebruik en voor een deel deskundig op het gebied van de distributie.
De taak van de groep kan als volgt
worden omschreven:
— het geven van voorlichting over en het
stimuleren van het gebruik van computers
bij leidingnetberekeningen
— het inventariseren van vragen met betrekking tot planning en bedrijfsvoering bij
leidingnetten
— aan de hand van bovenvermelde vragen
het formuleren van eisen om de mogelijkheden van de voor handen zijnde programmatuur uit te breiden
— het ondersteunen van de eventuele uitbreiding van de mogelijkheden van het
programmapakket en het geven van adviezen over het verwerven van elders
ontwikkelde programma's
— het beheren van programmatuur en het
bewaken van het budget.
De werkgroep hoopt dat dit plan, dat bij
beheer en ontwerp van leidingnetten, met
het oog op de bewaking van kosten en
kwaliteit van groot belang is, met de nodige
voortvarendheid aangepakt zal kunnen
worden.
ing. H. H. Vodegel
Secretaris Werkgroep
computergebruik
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6 mei 1981, 10.00 uur:
CLW, WMN Utrecht
7 mei 1981, 9.45 uur:
College van Bedrijfsdirecteuren,
VEWIN Rijswijk.
7 mei 1981, 10.15 uur:
Werkgroep Wet Bodembescherming,
WMN Utrecht.
8 mei 1981, 10.15 uur:
Werkgroep Veiligheidszaken,
Jaarbeurs Utrecht.
11 mei 1981, 10.30 uur:
Contactorgaan Voorlichters Waterleidingbedrijven, GEWB Arnhem.
12 mei 1981, 10.30 uur:
College van Bedrijfsjuristen,
WMN Utrecht.
12 mei 1981, 10.15 uur:
RIG-Noord, Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen.
13 mei 1981, 10.00 uur:
RIG-West, Pompstation Overveen van het
Gemeentelijk Waterbedrijf Haarlem.
14 mei 1981, 10.00 uur:
RIG-Oost, WMG Velp.
14 mei 1981, 10.30 uur:
Dagelijks Bestuur VEWIN,
VEWIN Rijswijk.
14 mei 1981, 12.30 uur:
Bestuur H>0, VEWIN Rijswijk.
14 mei 1981, 14.00 uur:
Bestuur VEWIN, VEWIN Rijswijk.
15mei 1981, 9.00 uur:
RIG-Zuid, Gemeentebedrijven Eindhoven.
15 mei 1981, 10.15 uur:
Redactieraad Energie + Water,
VEEN Arnhem.
21 mei 1981, 10.30 uur:
Raad van Advies voor de Redactie
van HoO, VEWIN Rijswijk.
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Vereniging van Exploitanten
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23 april 1981, 10.30 uur:
Dagelijks Bestuur VEWIN,
VEW1N Rijswijk.
24 april 1981, 11.00 uur:
Commissie Voorlichting Waterleidingbedrijven, VEWIN Rijswijk.
4 mei 1981, 10.15 uur:
Werkgroep Leidingenregistratie,
Jaarbeurs Utrecht.
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