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Hoe blijft de beheerder in control
• Interpretatie kan complex zijn
• Geen beslisboom
• Alle systeemvrijheid wordt benut
• Anders dan bestaande bedrijfsvoering
• Welke doelen zijn bepalend voor sturing?

Hoe blijft de beheerder in control
• Model moet geen “black box” zijn
• Operator betrekken bij model-opzet, doelen en volgorde prioriteiten
• Model-aannames duidelijk maken
• Inzicht geven in actieve doelen
• Feedback van model naar operator
• Samenvatting van resultaten op verschillende doelen
• Informatie over limiterende/bepalende randvoorwaarden
• Resultaat via manuele tussenstap naar telemetrie of direct?

Leerpunten implementatieprojecten
• Begin simpel
• Interne model kan eenvoudig
• Elke xx uur nieuwe optimalisatie
• Onzekerheden in systeem en omgeving
• Afweging modeltijdstap en rekentijd
• Invloed op optimalistie resultaat
• met modifiers gewenste inzet ‘opdrukken’ en later meer vrijheid geven
• vertrouwen opbouwen bij de operators
• Bij gebruik ontstaan nieuwe wensen
• Goede ondersteuning vanuit model-leverancier

Rijnland dashboard (N&S)
Overzicht displays die in een oogopslag weergeven
- Wat de uitgangssituatie is qua weer
- Welke pompelementen wel/niet beschikbaar zijn
- Indicatoren met status van de belangrijkste sturingsdoelen (resultaat op
hoofdlijnen

Aandachtspunten implementatie
• Bepalende factoren voor kwaliteit:
• De weersvoorspelling (regen, wind, …)
• De doorvertaling in afvoeren (RR)
• consequentie voor optimalisatie van kleine deelgebieden
• Vragen bij implementatie:
• Wat zijn acceptabele runtimes voor een optimalisatie model
• Met welke frequentie moet het model draaien
• Kan het model opgebroken naar deelgebieden die onafhankelijk
geoptimaliseerd kunnen worden
• Is er een fallback mechanisme nodig (als er inputs missen, als het
model faalt, …)
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