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Voorwoord:
Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers van het door mij
ontwikkelde programma INSIM, bedoeld voor de simulatie van de
fenologie van insekten. Het programma als zodanig is
gebruikersvriendelijk en interaktief. Na het opstarten van het
programma kan de gebruiker d.m.v. een vraag en antwoordspelletje
het gehele programma doorlopen. Ook zonder deze handleiding is
het werken met INSIM mogelijk. Deze handleiding is dan ook
vooral bedoeld als introductie voor diegenen die met het
programma gaan werken en niet direkt als naslagwerk voor tijdens
het programma. Ik wens U veel plezier met het programma.
MAARTEN VAN HELDEN
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Hoofdstuk 1. Mogelijkheden van het programma.
Met INSIM is het mogelijk de fenologie van de meeste insekten te
simuleren (voor uitzonderingen zie Hoofdstuk 4). Het programma is
in eerste instantie bedoeld als instrument voor wetenschappelijk
onderzoek doch het is oak voor onderwijsdoeleinden bruikbaar.
Grote voordelen van dit programma zijn:
1.Er is geen kennis van informatica of simulatie nodig om
met het programma te kunnen werken.
2.Het is mogelijk alle beschikbare insekten en weergegevens
naar believen te kombineren in een simulatie.
3.Het programma is gebruikersvriendelijk.
4.Het programma is geheel beveiligd tegen fouten van de
gebruiker.

Hoofdstuk 2. Eisen t.a.v. de hardware en software.
Het programma INSIM kan draaien op iedere IBM-PC of kloon met een
werkgeheugen vanaf 512 Kbytes. Het werkgeheugen zal in de meeste
gevalllen voldoende groat zijn om programma en datafiles
gedurende de runs te herbergen. Een harde schijf is niet
verplicht doch wel zeer gemakkelijk.
De aanwezigheid van een grafische kaart is noodzakelijk. Voor
meer eisen zie de Turbo-Graphix Toolbox Manual.
Voor het programma zijn de Softwarepakketten TURBOPASCAL en
TURBOPASCAL GRAPHIX TOOLBOX MANUAL (Borland International)
noodzakelijk. Deze dienen op de juiste manier geinstalleerd te
zijn op de computer. Let hierbij vooral op de aanpassing van de
TURBOPASCAL GRAHIX TOOLBOX aan de aanwezige grafische kaart.
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Hoofdstuk 3. De installatie van het programma.
Voordat het programma wordt geinstalleerd moeten de volgende
files aanwezig zijn op een floppy of harde schijf:
1. INSIM.PAS
2. RUNSIM.PAS
3. OUTPUTHEADER.PAS
4. INSCYCLE.PAS
5. INSECTS.PAS
6. HELP.PAS
7. NEWDATA.PAS
8. DATA. PAS
9. MENUS. PAS
lO.FILEIN.PAS
ll.FILEOUT.PAS

12.NMAKER.PAS
13.MAXDELT.PAS
14.BOXCAR.PAS
15.SIMULATION
16.FILECONTROL.PAS
17. TABLEW. PAS
18.PRINTS.PAS
19.PLACES.PAS
20.AFGEN.PAS
21.DAYSTRING.PAS

Nu kan de computer worden opgestart. Aktiveer zonodig de
grafische kaart volledig (Bij HERCULES EGA) en start TURBOPASCAL
op door aanroep van TURB0-87. Declareer de file INSIM.PAS als
Main File en druk vervolgens op 0 (Compiler Options). Daarna op C
zodat het pijltje van Memory naar Com-File gaat. Dan op Q om dit
menu te verlaten en terug te gaan naar het hoofdmenu.
Nu kan d.m.v. de C toets de compilatie van het programma
aanvangen. Daarbij wordt van de TURBOPASCAL File INSIM een
nieuwe file INSIM.COM gemaakt. Na afloop van de compilatie
verlaat U Turbopascal via de Q toets en gaat terug naar MS-dos.
Nu kunt U voortaan INSIM opstarten door vanuit MS-Dos simpelweg
INSIM in te tikken.
Deze omzetting is noodzakelijk omdat voor iedere andere grafische
kaart een andere versie noodzakelijk is van de .COM-File. U zult
dus ALTIJD eerst uw eigen .COM file moeten maken.
Na het maken van een INSIM.COM file zijn er in het directory een
aantal files bijgekomen met de naam INSIM en een nummer als
extensie (000 tot 004). Dit zijn zgn OVERLAY files. U kunt nu
alle andere bovengenoemde files weer rustig verwijderen met
uitzondering van de INSIM.COM-FILE, de OVERLAY-FILES en de Files
PLACES.PAS, INSECTS.PAS en SIMULATION. Deze hebt u nog steeds
nodig omdat deze in het programma worden gebruikt. Gooi deze
daarom nooit weg maar laat ze op dezelfde discdrive staan als de
INSIM.COM file 111.
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Hoofdstuk 4. Mogelijkheden van INSIM
Met INSIM kunt U de fenologie van elk willekeurig insekt
simuleren gedurende maximaal 1 generatie. Het is niet mogelijk om
reproduktie te simuleren. Het insekt moet aan de volgende eisen
voldoen.
A: Het heeft niet meer dan 20 ontwikkelingsstadia.
B: De ontwikkelingssnelheid wordt geheel bepaald door de
omgevingstemperatuur.
C: De cyclus van het insekt vertoont geen samenvoegingen. Hiermee
wordt bedoeld dat de instroom van individuen in een stadium
altijd uit maximaal 1 ander stadium afkomstig is. Het is wel
mogelijk dat gedurende de cyclus uitsplitsingen voorkomen
(bijvoorbeeld als de ontwikkeling van volwassen individuen voor
mannen en vrouwen verschilt.
Voor wat betreft jaar en plaats van simulatie geldt dat hiervan
de minimum en maximumtemperatuur van elke dag bekend moeten zijn.
Voor het insekt moeten minimaal de volgende gegevens bekend zijn:
A: De verdeling van de levenscyclus in ontwikkelingsstadia.
B: de volgorde waarin het insekt deze ontwikkeling verloopt.
C: de gemiddelde ontwikkelingsduur in dagen van elk stadium
(liefst bij 2 of meer verschillende temperaturen).
Daarnaast dienen voor een
bekend te zijn:

11

optimale simulatie 11 bij voorkeur ook

D: de fractie van de uitstroom van een bepaald stadium die
daadwerkelijk instroomt in het volgende stadium (meestal zal dit
gewoon 1 zijn). In het geval van een uitsplitsing naar sexe kan
dit een andere waarde zijn.
E: de standaardafwijking van de gemiddelde temperatuur
ontwikkelingduur (liefst ook weer bij verschillende temperaturen
maar dit hoeven niet dezelfde temperaturen te zijn als bij C).
Deze wordt gebruikt om ook de 11 natuurlijke 11 spreiding in de
ontwikkeling te kunnen simuleren.
F: de relatieve mortaliteit van elk stadium (als fractie per
dag).
Beschikt Q over deze gegevens dan kunt Q een simulatie uitvoeren
m.b.v. INSIM.
De uitkomsten van de simulatie worden opgeslagen in zgn ASCIfiles die U verder kunt verwerken tot grafieken met bijv. LOTUS
123. Ook kunt U direkt een uitdraai vragen van de resultaten.
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Hoofdstuk 5. Het werken met het programma
Als het programma is geinstalleerd (hoofdstuk 1) kunt U het
opstarten door het aanroepen van INSIM. Vergeet niet zonodig uw
grafische kaart te activeren. Tijdens het programma moet er
altijd een floppy disc in de discdrive aanwezig zijn (zie
Hoofstuk 8: beheer van de DISCs)
Nu kunt U via de verschillende menus door het programma lopen.
Komt U in het menu termen tegen die U niet begrijpt dan kunt U
die in de alfabetische lijst van hoofdstuk 10 nakijken.
Via de menu's kunt U steeds de door U gewenste keuze maken. In
bijna alle gevallen reageert het programma direkt op de door u
gekozen toets. Alleen als keuzes langer dan 1 karakter mogelijk
zijn zult U ook een return moeten geven na het antwoord.
Maakt U een foute keuze dan kunt U altijd weer terug naar het
vorige menu. Soms weigert het programma een door U opgegeven
keuze of waarde omdat deze niet acceptabel is. In die gevallen
gaat het programma niet verder maar blijft staan op het dan
aanwezige menu. U kunt dan opnieuw uw keuze maken. Slechts in een
paar gevallen zult U eerst verder moeten gaan voor U terug kunt.
In deze gevallen richt de omweg nooit schade aan. Alleen in het
geval van simulaties kunt U niet terug naar het hoofdmenu. Er zit
dan niets anders op dan de simulatie uit te voeren. Hebt U
hiervoor geen geduld dan kunt U via Ctrl-C weer terug gaan naar
MS-dos. U kunt het programma dan opnieuw opstarten.
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Hoofdstuk 6. Voorbeelden van het gebruik.
In dit hoofdstuk vindt U voorbeelden van een aantal van de
belangrijkste faciliteiten van het programma. Als U deze
voorbeelden heeft gevolgd dan zult U geen moeilijkheden hebben
oak andere zaken uit te voeren.
6.1. De invoer van een nieuw insekt.
Als u een nieuw insekt toe wilt voegen aan de reeds beschikbare
insekten dan dient U, volgens de vragen van het programma, de
volgende serie handelingen te verrichten:
(1. Programma opstarten.)
2. Module INSEKT DATA kiezen.
3. Bij het keuzemenu een Z (=NEW) kiezen.
4. De floppy waarop U e.e.a. op wilt slaan in drive A stoppen.
5. De Latijnse naam van het insekt intypen.
LET OP: als de eerste 8 letters van de geslachtsnaam en de
eerste drie van de soortsnaam gelijk zijn aan een eerder
ingevoerd insekt krijgt U een foutmelding kies dan een andere
naam die wel verschilt II
6. De namen van de ontwikkelingsstadia intypen.
7. De door het programma gegenereerde onwikkelingscyclus zonodig
aanpassen (het herbenoemen of invoegen van stadia is nag
mogelijk).
8. De ontwikkelingssnelheden aanpassen in de tabel.
9. De module weer verlaten via de E toets totdat U weer in het
hoofdmenu zit.
lO.In het geval van wijziging van bestaande gegevens kan het

programma nu vragen of er een interne parameter N gewijzigd
moet worden. Heeft u reeds simulaties uitgevoerd en wilt U
deze vergelijken met de nieuwe simulaties pas de N waarde dan
niet aan. In andere gevallen wel.
6.2. De wijziging van de weersgegevens van een bepaald jaar.
(1. Programma opstarten.)
2. Module WEATHER DATA kiezen.
3. Het betreffende jaar kiezen uit het keuzemenu.
4. Zonodig de floppy met de betreffende datafile in drive A
stoppen
5. De M kiezen voor wijziging van de data (M=Modification).
6. De eerste door U gewenste maand kiezen.
7. De cursor m.b.v. de pijltjes van het toetsenbord naar de
gewenste positie manouvreren.
8. De nieuwe data invoeren.
9. De module weer verlaten via de E toets totdat U weer in het
hoofdmenu zit.
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6.3. Simulatie van een insekt in een bepaald jaar.
(1. Programma opstarten.)
2. Module SIMULATION kiezen.
3. De afgebeelde (laatst gebruikte) set zodanig wijzigen als U
dat wilt. Daarbij kunt U de Volgende zaken zelf kiezen:
A:Het
dat -U ---wilt simuleren.
--- insekt --NB als er veranderd wordt van insekt wordt de input array
DWZ het aantal individuen per stadium bij aanvang van de
simulatie geheel geleegd.(Zie onder I)
B:Plaats en het jaar van simulatie.
C:Naam van de file waar de uitkomsten in worden opgeslagen
Deze file krijgt automatisch de naam van het insekt en als
extensie het nummer van de simulatie. De file wordt altijd
weggeschreven naar de floppy discdrive. Deze naam van de
file alsmede de bestemming (welke diskdrive) kan echter
naar believen worden veranderd. Geef voor een andere
discdrive deze op voor de naam van de file. C:PROEF
betekent een outputfile met naam PROEF op discdrive C
(harde schijf) N.B.:Als er bij A van insekt wordt veranderd
wijzigt deze naam altijd weer.
D:De tijdstap voor simulatie.
Hoe kleiner de tijdstap des te langzamer de simulatie
verloopt. De analytische oplossing wordt dan echter wel
dichter benaderd (zie Goudriaan en Roermund, 1988). Als de
opgegeven tijdstap te groot is weigert het programma verder
te gaan. Kies dus een waarde onder het aangegeven maximum!
E:De tijdstap voor output.
Komt het programma tijdens de berekening langs deze
tijdstap of een veelvoud daarvan dan wordt de tussenstand
opgeslagen in de outputfile. Deze outputtijdstap moet
groter zijn dan de rekentijdstap en aansluiten bij uw
wensen. Wilt U bijvoorbeeld de ontwikkeling gedurende een
bepaalde maand simuleren kies dan een outputtijdstap van
een dag.
F:De dag van het jaar waarop de simulatie moet starten.
Geef een waarde op tussen 0 en 365.
G:De duur van de simulatie in dagen.
Let erop dat het jaar niet wordt overschreden.
H.Of U direkt een uitdraai wilt.
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I.Het aantal individuen in elk stadium bij aanvang van de
simulatie.
NB. Wordt er van insekt veranderd zoals bij A
aangegeven dan worden de inputhoeveelheden alle op nul
gesteld. Het menu geeft dan een waarschuwing dat er geen
inputhoeveelheden zijn opgegeven. Het is dan niet mogelijk
om de set gereed te verklaren, het is immers niet zinvol om
te simuleren zonder inputhoeveelheden. Pas als er
hoeveelheden zijn opgegeven kan de set verlaten worden.
4. Als de initiatiegegevens voor een simulatie naar wens zijn
kunt u d.m.v. de R-toets nog een set aanmaken of na de laatste
set d.m.v. de Q toets de simulatie opstarten.(LET OPals U een
fout heeft gemaakt, bijvoorbeeld doordat U een te grote
tijdstap heeft gekozen of U geen inputhoeveelheden heeft
opgegeven gaat het programma niet naar de volgende set.
5. De diskettes met datafiles in de discdrive stoppen als de
computer daarom vraagt. LET OP: Als de outputfile naar de
diskette wordt geschreven mag U de floppy er nooit uithalen
tijdens de simulatie.(zie hs 8).
6. Het programma gaat vanzelf terug naar het hoofdmenu.·
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Hoofdstuk 7. De verwerking van de uitkomsten.
In veel gevallen zult U meer met de uitkomsten van de simulatie
willen doen dan deze alleen uitprinten en bekijken. Daarom zijn
de outputfiles vormgegeven als ASCI-Files (Zie MS-dos
handleiding). Deze files kunt U zonder aanpassingen gebruiken in
veel speciale grafiekenprogramma's zeals bijvoorbeeld LOTUS 123.
Als U niet direkt een uitdraai van een outputfile hebt gemaakt
kunt U dat zeer simpel doen door middel van het PRINT commando
gevolgd door de filenaam. Ook kunt U de file bekijken met het
LIST commando.
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Hoofdstuk 8. Het beheer van discs en diskettes.
Het programma INSIM is zo geschreven dat alle datafiles en
outputfiles in principe op de floppy drive A: worden opgeslagen
en daar ook van af worden gelezen.
Als U dus een nieuwe datafile aanmaakt zorg dan dat er een floppy
in de drive zit en dat deze nog genoeg ruimte bevat voor de
datafile. Noteer op de floppy welke datafiles deze bevat.
Als U uw data files liever op de Harddisc C: heef.t staan kunt U
deze naderhand via het MS-dos kommande Copy A:filenaam C:
overzetten op de harddisc. Wilt U in deze files gegevens wijzigen
dan kan dit op de normale manier. De computer screent eerst de
aanwezige floppy op de gewenste file, is de file daar niet dan
gaat hij automatisch naar de harddisc. Zorg ervoor dat U in dat
geval niet de floppy waarop het origineel nag staat in de drive
heeft zitten. Dan zal die namelijk gewijzigd worden en niet de
file op de harddisc.
De outputfile kunt U door bij het W1JZ1gen van de naam ook naar
de harddisc laten schrijven. Als U bij een simulatie de
outputfile gewoon naar de floppy laat schrijven zal dit altijd de
floppy zijn waarop de file met de laatst geladen datafile staat.
Let hier dus op. Meestal zal dit de floppy zijn waarop de insekt
datafile staat. Als de insekt datafile niet op een floppy maar op
de harddisc wordt gevonden dan zal de outputfile op de floppy met
weersgegevens worden geschreven. U kunt het beste per insekt een
aparte floppy aanhouden en deze files niet permanent op de
harddisc stationeren. U hebt dan enige ruimte om daarbij ook een
aantal simulaties op te slaan en loopt zo niet het risico dat uw
outputfiles per ongeluk op de floppy met weerfiles terchtkomt
hetgeen een minder logische opslagplaats is.
Als U gaat simuleren moeten v66r elke simulatie de datafiles
worden overgebracht naar het werkgeheugen. Ook als de simulaties
met dezelfde insekt en weersgegevens werken. Als U een serie
simulaties wilt runnen met verschillende insekten in
verschillende jaren kunt U daarom het beste alle benodigde
datafiles overzetten op de harddisk. Dit om te voorkomen dat U
tussen de simulaties steeds weer opnieuw de diskettes moet
verwisselen. Als U steeds hetzelfde jaar of insekt gebruikt kan
dat natuurlijk wel op de floppy staan. Als de files "vindbaar"
zijn gaat het programma gewoon door. Gebruik in zo'n geval een
speciale outputfloppy waar geen datafiles op staan om de
outputfiles naar toe te schrijven.
Als u de outputfiles naar een floppy wilt schrijven let er dan op
dat er nog genoeg ruimte is op de diskette.
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Hoofdstuk 9. Bijzondere faciliteiten voor INSIM:
9.1. Het gebruik van ASCI-weerfiles
Voor veel weersgegevens bestaan kant en klare ASCI-files. Het is
zonde om deze weer opnieuw in te moeten voeren in het programma.
Daarom is er een bijzondere faciliteit toegevoegd die het
mogelijk maakt om deze ASCI-Files in te lezen. Daarvoor is het
noodzakelijk dat deze ~ regel de volgende informatie bevatten
(zie ook de uitleg in het programma):
A: Het nummer van de dag van de registratie (YearDAYNumbeR).
B: De minimum temperatuur van die dag
C: de maximum temperatuur van die dag
Voordat U deze file in gaat lezen moet U hem dus als zodanig
aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld via WORDSTAR in de N(on document)
mode. Doe dit dus voordat U met INSIM gaat werken. Ook het apart
inlezen van Maximum of Minimum Temperatuur is mogelijk.
De files mogen kommentaar bevatten hetgeen als niet fatale fouten
wordt gemeld.
Ook andersom is het mogelijk om van een INSIM weerfile een ASCIfile te maken.
9.2. Het schoonvegen ven het menu.
Als U het programma van iemand overneemt of U wilt de menus eens
rigoreus opschonen is daarvoor het speciale programma INSTAL
beschikbaar dat zich in de file INSTAL.COM bevindt. Dit programma
kunt U weer rechtstreeks aanroepen vanuit MS-dos. Als U dit doet
zullen alle aanwezige insekten uit het keuzemenu worden
verwijderd met uitzondering van ARCHIPS ROSANA. Ook zullen alle
Weersfiles worden verwijderd uit het menu op de file WAGENING.84
na. De andere files bestaan dan nog wel maar bevinden zich niet
meer in het menu. Let er bij het copieren van INSIM op dat U in
ieder geval de twee bovengenoemde weerfiles·meekopieert.
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9.3. Het "overnemen" van DATAFILES.
Het kan voorkomen dat U een datafile van iemand wilt overnemen.
Kopieer hem daarvoor op een floppy disc en houdt deze apart. Maak
nu in het programma op de aangegeven manier een file voor
hetzelfde insekt of dezelfde combinatie van plaats en jaar als de
file die u wilt overnemen. Het programma maakt nu een lege
datafile van die naam aan op de floppy (waar de over te nemen
file nooit op mag staan tt t) die in de discdrive A zit. Ook wordt
deze naam opgenomen in het keuzemenu. Vervolgens kunt u via MSDos deze file weggooien. Als U nu het betreffende insekt of
plaats en jaar wilt gebruiken kunt U simpelweg de floppy met de
overgenomen kopie gebruiken in plaats van de lege, door het
programma aangemaakte file. Deze wat omslachtige true is nodig
omdat de naam van de file in het menu moet worden opgenomen
zonder dat de over te nemen file wordt vernietigd door aanmaak
van een nieuwe lege file
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Hoofdstuk 10: Lijst van in de menus gebruikte termen:
Back
Terug naar voorliggende stadium of maand.
Cursor movement: De richting waarin de corsor zich beweegt op het
moment dat U een nieuwe waarde heeft ingevoerd
en return heeft ingetypt.
Delete
Weghalen van informatie op de cursorpositie.
Development data : Alle gegevens van een insekt.
Development Rates : Tabel met ontwikkelingsgegevens.
Exit
Verlaat dit menu.
FRACTION
Fractie van de uitstroom uit een bepaald stadium
dat in het betreffende (=volgende) stadium
terechtkomt.
Instroom van individuen in een bepaald stadium
INFLOW
Initial numbers per stage : De hoeveelheid individuen in een
bepaald stadium bij aanvang van de simulatie
Insect data
Programmagedeelte voor opslagen wijziging van de
gegevens van een bepaald insekt.
Het aantal klassen binnen een
N
ontwikkelingsstadium.
Next
Het volgende stdium of de volgende maand.
Output
Afdrukken van gegevens op de printer.
File waarnaar berekende gegevens worden
Outputfile
geschreven
Programmagedeelte voor simulaties.
Simulation
Simulation Set
Set gegevens waarmee een simulatie wordt
opgestart
Skip
Weghalen van bepaalde informatie.
Startday
Dag waarop simulatie aanvangt.
Time step
Tijdsinterval
View
Gegevens bekijken zonder ze te kunnen wijzigen.
Weather data
Zie insect data maar dan voor weersgegevens.
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Hoofdstuk 11: Kanttekeningen bij gebruik van het programma:
Met het programma INSIM kunt U zonder enig probleem alle
mogelijke kombinaties van weersgegevens en insektgegevens
gebruiken voor een simulatie. Realiseer U echter wel dat niet
alle kombinaties zinvol zijn. Vaak vinden we op verschillende
plaatsen andere populaties van het betreffende insekt met andere
ontwikkelingkarakteristieken. De ontwikkeling van dezelfde soort
zal dan oak verschillende verlopen. U kunt uw simulatie dan niet
vergelijken met de werkelijkheid. Let daar dus op.
Het programma is op dit moment in staat om de fenologie te
simuleren op basis van de omgevingstemperatuur. Daarbij worden
geen andere sturende variabelen zoals bijvoorbeeld regen of
zonneschijn gebruikt. Als uw simulatie grate afwijkingen vertoont
t.o.v. de waargenomen ontwikkeling is het zeer goed mogelijk dat
het door u gekozen insekt bij 1 of meer stadia wel beinvloed
wordt door andere sturende variabelen. Oak kan de temperatuur die
op het insekty inwerkt hager of lager zijn, bijvoorbeeld doordat
het insekt zich altijd aan de noordzijde van de stam van een boom
bevindt. Dit kan momenteel nag niet worden gesimuleerd.
De reaktie van de ontwikkeling op de temperatuur wordt in dit
programma instantaan verondersteld. Het is mogelijk dat dit voor
uw insekt niet opgaat.
Het programma zal nag worden uitgebreid zodat de simulatie van
reproduktie mogelijk is alsmede uitbreiding tot
populatiemodellen. Oak gevoeligheidsanalyse zal worden toegevoegd
als extra faciliteit.
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Hoofdstuk 12: Hoe werkt het programma nu eigenlijk ?
Voor de wat meer geinteresseerde gebruikers een korte
beschrijving van de eigenlijke simulatiemethode.
De simulatie gebeurt met behulp van zgn. Boxcars waarbij de
ontwikkeling van een stadium wordt opgesplitst in een aantal
klassen. Voor een beschrijving van deze methode wordt verwezen
naar De Wit en Goudriaan: Simulation of ecological
processes.(1978) of Goudriaan en van Roermund: Modelling of
ageing, development, delay and dispersion.(1988).
Het programma simuleert de ontwikkeling door de temperatuur
gedurende de dag als een sinusoYde te berekenen met het minimum
om 12 uur 's nachts en het maximum om 12 uur overdag. De dag
wordt in een aantal tijdstappen doorlopen. Voor elke tijdstap
wordt de temperatuur berekend. Via een interpolatie worden de
ontwikkelingssnelheid, relatieve dispersie en relatieve
mortaliteit bepaald uit de opgegeven waardes. Deze worden
gebruikt om de ontwikkeling tijdens die tijdstap te bepalen. Als
er een bepaalde hoeveelheid ontwikkeling is opgetreden vindt er
een verschuiving plaats van een deel van de individuen naar een
volgende klasse binnen hun stadium of naar een volgend stadium.
Meer informatie vindt U oak nag in verslag deel 1 : INSIM:
BESCRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN, HET PROGRAMMA EN DE VERDERE
ONTWIKKELING.
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Errata behorende bij verslag Maarten van Helden
INSIM , insect simulation.
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In het verslag zijn een aantal fouten geslopen.
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"escalator boxcartrain" of de "fixed boxcartrain" (zie
Goudriaan en van Roermund, 1988),
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SAMENVATTING:
Dit verslag beschrijft de totstandkoming van het programma INSIM
(INsect SIMulation). INSIM is een programma dat het mogelijk
maakt op interaktieve en gebruikersvriendelijke wijze een
simulatie uit te voeren van de fenologie van een willekeurig
insekt in een willekeurig jaar. Alle voor de simulatie benodigde
gegevens worden opgeslagen in aparte datafiles voor het insekt en
de weersgegevens. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder dat
daarvoor ingrepen in de listing van het programma nodig zijn. Het
programma is in feite een algemene raamstructuur waarbinnen
fenologiemodellen voor insekten automatisch worden opgebouwd. Bij
de initiatie van de simulatie kunnen weers- en insektgegevens
willekeurig worden gekombineerd. Met INSIM kunnen zeer veel
simulaties direkt achter elkaar worden uitgevoerd. INSIM is in
eerste instantie bedoeld als hulpmiddel bij het onderzoek naar de
gelntegreerde bestrijding in de fruitteelt maar is ook voor
andere onderzoeksdoeleinden of voor onderwijsdoeleinden
bruikbaar. INSIM zal in de toekomst nog moeten worden uitgebreid
om gevoeligheidsanalyses van de modellen mogelijk te maken. Ook
andere uitbreidingsmogelijkheden wor4en aangegeven.
SUMMARY:
The program INSIM (INsect SIMulation) is an interactive tool to
generate simulation models for the fenological development of any
insect in any year. All data needed for simulation are stored in
seperate datafiles for INSECT and WEATHER data. These data can be
modified without breaking into the listing of the program. INSIM
is a general frame in which the stucture of a simple fenological
model is adapted to a specific insect. During the initiation of
the simulation all weather- and insect-datafiles can be combined
as desired. Originally INSIM was ment to facilitate the research
on integrated pest management in orchards but it can be used for
other resarch directions as well as educational purposes. INSIM
has to be extended in order to make sensitivity analysis
possible. Other extensions are proposed in the text.

4

VOORWOORD:
Dit verslag beschrijft de door mij uitgevoerde werkzaamheden in
de periode maart 87 tot juli 88 in het kader van een 9 maands
doctoraalvak. Het betreft een combinatie van Entomologie (6
maanden) en Theoretische Productie Ecologie (3 maanden).
Gedurende die periode heb ik eerst een literatuurstudie en later
programmeerwerk gedaan. Dit verslag is bedoeld als een
toelichting op het door mij ontwikkelde programma. Het kan worden
gebruikt door iemand die het programma verder gaat ontwikkelen of
iemand die meer wil weten over de totstandkoming en werkwijze van
het programma. Dit verslag is niet bedoeld voor de gebruikers van
het programma I I Voor gebruikers bestaat er een aparte korte
handleiding (Verslag deel 2: HANDLEIDING GEBRUIK PROGRAMMA).
In dit verslag worden eerst kort de uitkomsten van de
literatuurstudie besproken. Mede op basis van die uitkomsten is
een antwerp gemaakt voor de structuur van het programma. Daarna
wordt de structuur van het programma uitgelegd. Dit verslag is
dus geen gedetailleerde bespreking van de listing I I
In feite zou er een derde verslag moeten worden gemaakt waarin de
listing uitgebreid wordt beschreven, zodanig dat iemand die dit
programma verder gaat ontwikkelen zonder problemen aan de slag
kan gaan. Dit is echter onmogelijk omdat dit veel te veel tijd in
beslag zou nemen: de complete listing van het programma beslaat
zo'n vijftig pagina's, in totaal zo'n 4000 door mij geschreven
regels. Daarnaast bevat INSIM nog zo'n 2000 regels van een
bestaand softwarepakket (Turbo graphix Toolbox). Om toch verder
te kunnen werken aan dit programma is de listing zoveel mogelijk
van kommentaar voorzien waardoor iemand die een redelijke kennis
heeft van (TURBO) pascal snel wegwijs kan raken in het programma.
Ter illustratie wordt in hoofdstuk 9 alleen de listing van het
simulatiegedeelte besproken.
Een verdere perfectionering en uitbreiding van het programma is
noodzakelijk om de toepasbaarheid zodanig te vergroten dat het
een werkelijk nuttig instrument kan worden binnen het vakgebied.
Daarbij is de eerste en meest belangrijke stap de toevoeging van
een mogelijkheid voor gevoeligheidsanalyse zoals die in hoofstuk
12.3 is beschreven.
Hierbij wil ik mijn begeleiders Rudy Rabbinge en Peter Mols
danken voor hun aandacht en adviezen. Daarnaast ook Gees Booij
van het IPO voor het meedenken voor de eerste stappen. Rob
Dierkx, Daniel van Kraalingen en Peter Vlaar zijn mij met
programmeertechnische adviezen van dienst geweest.
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING
1.1. Computersimulatie
Het gebruik van computerprogramma's om de loop van processen te
bestuderen of te leiden neemt hand over hand toe. Ook in de
Landbouw heeft deze techniek haar nut bewezen. Niet alleen binnen
de technische takken van de land en tuinbouw (bijv.
klimaatbeheersing in kassen), maar ook voor de bestudering van
biologische processen neemt het gebruik van de computer een grate
vlucht. In dit verslag wordt het gebruik van computersimulatie
voor de bestudering van de ontwikkeling van insekten besproken.
Afhankelijk van het toepassingsgebied en doel van de programma's
worden verschillende computertalen en programmeer- en
rekenmethoden gebruikt. Voor elke toepassingsgebied is er
natuurlijk een meest geeigende methode. Kwalijker is dat binnen
een bepaald toepassingsgebied vaak nog verschillende
programmeertalen en/of structuren worden gebruikt. Dit is veelal
afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van de ontwerper van het
programma.
Voor nieuwkomers is de computersimulatie door die veelheid van
programma's en diversiteit van simulatiemethodes ontoegankelijk
geworden. Een uitgebreide kennis van computertalen en een flinke
partie inzicht in simulatie-structuren zijn nodig terwijl dit in
feite niet noodzakelijk zou moeten zijn (de Wit en Goudriaan,
1978).

Er bestaan wel speciale simulatietalen (CSMP) om het gebruik van
de computer te vereenvoudigen. CSMP is op zich wel een
verbetering omdat deze taal veel meer gericht is op het vakgebied
van simulaties en daardoor voor nieuwkomers "in een halve dag
onder de knie te krijgen" is (!?). Het wordt echter bij het
bestuderen van ingewikkelder systemen al snel duidelijk dat de
mogelijkheden van CSMP vaak te beperkt zijn waardoor er moet
worden teruggevallen op de computertaal waaruit deze
simulatietaal voortkomt (fortran) hetgeen nu juist niet de
bedoeling was en de zaak weer nodeloos ingewikkeld maakt. Een
goede "simulatietaal" d.w.z. een simulatietaal die in staat is om
aan vrijwel alle voorkomende problemen het hoofd te bieden zou
dan ook zeer welkom zijn. Deze is echter ondanks verwachtingen
nog steeds niet beschikbaar (Rabbinge pers. comm.).
Voor mijn werkzaamheden werd een andere invalshoek genomen
namelijk het geheel uitbannen van het gebruik van computertaal.
Dit gebeurde door een programma te schrijven voor de simulatie
van de fenologie van insekten waarin de simulatiewijze al
helemaal vastligt en de simulatiestructuur deels (aan de hand van
de biologische gegevens) wordt opgebouwd vlak voor het runnen van
een simulatie. Dit programma luistert naar de naam INSIM (INsect
SIMulation).
6

1.2. De gelntegreerde bestrijding in de fruitteelt.
De fruitteelt in Nederland is al zeer ver gevorderd in de
bestudering van de plaaginsekten in de boomgaard. Ten behoeve van
onderzoek naar de gelntegreerde bestrijding in de fruitteelt wordt
veelvuldig gebruik gemaakt van computersimulatie. De ontwikkeling
van insekten in boomgaarden wordt gevolgd en zo mogelijk
gesimuleerd. Doel is te komen tot een optimale bedrijfsstrategie
met een minimaal gebruik van pesticiden. Daarbij kan computersimulatie behulpzaam zijn voor het doen van voorspellingen t.a.v.
het optreden van ziekten en plagen (fenologie- en populatiemodellen) en voor het vaststellen van het optimale bestrijdingstijdstip (beslissingsmodellen).
De grate hoeveelheid plaaginsekten met hun vaak zeer
verschillende fenologie en populatieverloop maken dit alles tot
een ingewikkelde en tijdrovende zaak. Voor elk insekt apart moet
er een simulatieprogramma worden gemaakt. Dit programma moet
worden getest aan de hand van de beschikbare gegevens en zonodig
worden aangepast. Dit neemt veel tijd in beslag. Momenteel zijn
veel van de beschikbare gegevens nog niet tot een model verwerkt
of zijn bestaande modellen nog onvoldoende getest voor verdere
toepassingen (P.Mols, pers. comm.). Pas als de fenologie- en
populatiemodellen getest (en zonodig aangepast) zijn kunnen deze
op een juiste manier worden gebruikt in beslissingsmodellen.
Om dit te omzeilen wordt er in de beschikbare beslissingsmodellen
(zie Jetten, 1987) gebruik gemaakt van sterk vereenvoudigde
simulaties. Zo kijkt men bijvoorbeeld alleen naar de fenologie
van een bepaald insekt op basis van warmtesommen.
Er is dus ten behoeve van het onderzoek in de fruitteelt vraag
naar een programma waarmee het mogelijk is snel simulatiemodellen
te maken en te testen. Zo zou namelijk de achterstand in de
verwerking van de beschikbare gegevens betreffende de
verschillende boomgaardinsekten, hun verschijningsdata,
vluchtgegevens, ontwikkelingsgegevens etc doorgerekend en
beoordeeld kunnen worden via computersimulatie (Mols, pers.
comm.).
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1.3. Het programma INSIM
Het door mij ontwikkelde programma INSIM (INsekt SIMulation)
probeert de in de voorgaande paragrafen geuitte wensen te
vervullen. INSIM biedt de gebruiker een algemene raamwerkstructuur waarin de verschillende (insekt specifieke)
fenologiemodellen kunnen worden opgenomen (zie het hoofdstuk
Simulatie).
INSIM is door zijn gebruikersvriendelijkheid zeker een
verbetering ten opzichte van de huidige manier van simuleren. De
gebruiker behoeft niets van computertalen en slechts zeer weinig
van simulatie af te weten om er mee te kunnen werken. De
gebruiker kan interaktief (dwz. door middel van een vraag- en
antwoordspel) de benodigde biologische gegevens aanleveren en zo
een simulatieprogramma opstarten voor het betreffende insekt.
Naast de gebruikersvriendelijkheid biedt INSIM nag meer
voordelen. Het kan worden gebruikt voor de simulatie van de
fenologie van bijna elk insekt ( 11 universeel 11 ) en alle ingevoerde
insekt- en weersgegevens kunnen worden gecombineerd voor het
maken van simulaties van verschillende insekten in verschillende
jaren.
Het eigenlijke programmeerwerk dat steeds noodzakelijk was voor
de opbouw van elk simulatiemodel is in het programma verwerkt.
Oak kunnen met INSIM meerdere simulaties direkt achter elkaar
worden uitgevoerd. Op deze wijze is het mogelijk snel grate
hoeveelheden beschikbare gegevens door te rekenen, zonder dat
daarvoor eerst moeizaam een simulatie-programma moet te worden
geschreven of dat er steeds een aanpassing in de listing van het
programma moet worden verricht als men bijvoorbeeld een ander
jaar wil simuleren.
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INSIM was in eerste instantie bedoeld als hulpmiddel bij het
onderzoek dat wordt gedaan naar de ge1ntegreerde bestrijding in
de fruitteelt. Ook voor onderzoek aan andere insekten is het
programma goed te gebruiken. Ook zou het programma goed kunnen
worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden.
Het toepassinggebied van INSIM is slechts beperkt. Het kan alleen
worden gebruikt voor de simulatie van de fenologie van insekten.
INSIM is nog niet geschikt om populatieontwikkeling mee te
simuleren. Ook kan een eenmaal opgebouwd model nog niet eenvoudig
worden getest via gevoeligheidsanalyse. Uitbreidingen voor het
maken van populatiemodellen alsmede het uittesten van modellen
(gevoeligheidsanalyse) zijn noodzakelijk om de bruikbaarheid te
vergroten.
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HOOFDSTUK 2

DOELSTELLINGEN

Voordat verder uitgewerkt wordt hoe het programma is vormgegeven
wordt eerst het uiteindelijke doel omschreven. Daartoe worden de
problemen zoals die in hoofdstuk 1 werden gesignaleerd nag even
samengevat. 'Dit zijn de uitgangspunten voor het programma.
PROBLEMEN:
A. Er zijn zeer veel gegevens beschikbaar over de fenologie van
verschillende (o.a. boomgaard-)insekten. Deze gegevens kunnen
nader onderzocht worden via computersimulatie.
B. Voordat de gegevens bestudeerd kunnen worden dient er voor de
betreffende insekten steeds een simulatieprogramma te worden
gemaakt. Ook voor elke kombinatie van insekt en jaar moet
worden ingegrepen in het programma zelf.
C. De aanmaak van een simulatieprogramma vergt te veel tijd.
D. Als er een programma beschikbaar is neemt de bestudering
zeer veel tijd in beslag (gevoeligheidsanalyse).
E. De aanmaak van simulatieprogramma's en de introduktie van
nieuwkomers in het vakgebied worden bemoeilijkt door de
noodzaak van voldoende kennis van de computertaal
F. Bestaande computertalen voldoen niet in het gebruik voor
simulatie. Ze zijn
veelal te ingewikkeld. Speciale
simulatietalen zijn niet toereikend om bepaalde simulaties uit
te voeren.
G. Vormgeving van simulatieprogramma's en gebruik van
computertalen zijn onvoldoende gestandaardiseerd waardoor
problemen ontstaan bij het samenbrengen van programma's of
gedeelten daarvan (verschillende insekten in hetzelfde jaar
etc.).
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Deze problemen geven aanleiding tot de volgende doelstelling:
ONTWIKKELING VAN EEN COMPUTERPROGRAMMA WAARMEE HET MOGELIJK IS:
A: Een simulatie uit te voeren voor de fenologie van een
willekeurig insekt (universele toepasbaarheid) in een
willekeurig jaar.
B: De gegevens betreffende de fenologie van dit insekt verder te
bestuderen (wetenschappelijk gebruik, onderzoeksdoeleinden,
gevoeligheidsanalyse).
C: Het onder A en B gestelde te bereiken zonder noodzaak tot
programmeren dus zonder veel kennis van informatica en
computer talen. (gebruikersvriendelijk, interactief)
D: Het onder A en B gestelde snel te kunnen uitvoeren
(tijdsbesparing).
E: Inzicht te verwerven in de universele toepasbaarheid van
fenologiemodellen en deze modellen toetsen aan de hand van een
aantal voorbeelden.
INSIM is een uitwerking van de subdoelstellingen A,C,D en E. De
uitbreiding voor subdoelstelling B, de gevoeligheidsanalyse is
nog niet gedaan. Hiervoor worden wel ideeen aangedragen verderop
in dit verslag (hoofdstuk 12). De verdere ontwikkelingen qua
toepassingen zijn geheel afhankelijk van het succes van het
programma, waarvoor een uitbreiding voor de mogelijkheid tot
gevoeligheidsanalyse noodzakelijk is.
Op langere termijn kan er ook worden gedacht aan andere
uitbreidingen en aanpassingen van INSIM. Dit betreft zowel
wijzigingen en uitbreidingen van het programma zelf (waarbij de
toepassingen nag steeds in het gebied van het wetenschappelijk
onderzoek liggen), als veranderingen in het toepassingsgebied
(bijv. commercialisering door ombouw tot beslissingsmodel of,
minder ingrijpend, onderwijsdoeleinden).
De verdere ontwikkeling voor wetenschappelijke doeleinden betreft
niet alleen de al genoemde uitbreidingen voor populatiemodellen
en gevoeligheidanalyse maar bijvoorbeeld oak koppeling van een
prooi-populatiemodel met een predatorpopulatiemodel of koppeling
met een gewasgroeimodel.
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HOOFDSTUK 3 WERKZAAMHEDEN
Gedurende de bijna twaalf maanden dat ik mij met deze materie heb
beziggehouden werd er ruwweg de volgende werkwijze gevolgd.
1. Orientatie en inventarisatie
Via literatuurstudie inwerken in het vakgebied en inventarisatie
van mogelijkheden, wensen en problemen.
2. Startfase
Overleg tussen de belanghebbenden over het uit fase 1
voortgekomen pakket van eisen, de uitvoeringsfase en de grove
structurering van het programma.
3. Uitvoeringsfase
Definitief antwerp.
Programmeren van het programma in een aantal stappen:
A: Grove programmastructuur INSIM in pseudocode en vormgeven
gebruikersvriendelijkheid.
B: Omzetten van reeds bestaande simulatie-algoritmen naar
TURBO PASCAL
C: Programmeren van data opslagstructuuren.
D: Apart programmeren van simulatiestructuur.
E: Optimaliseren snelheid simulatieprogramma.
F: Samenvoegen van simulatieprogramma en INSIM.
4. Testfase
Uittesten van het programma via vergelijking met bestaande
modellen of gegevens.
5. Evaluatie en inventarisatie van verdere
ontwikkelingsmogelijkheden.
6. Verslaglegging
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HOOFDSTUK 4. ORIENTATIE VIA LITERATUURSTUDIE
4.1. Overzicht van bestudeerde insekten
Teneinde te kunnen bepalen welke fenomenen zich voor kunnen doen
en welke zaken dus in het programma moeten worden verwerkt is er
een literatuurstudie gedaan naar de fenologie van
boomgaardinsekten. Deze beperking van de te bestuderen insekten
is gekozen omdat het hier om een groep insekten gaat waarover
zeer veel gegevens beschikbaar zijn en waarbij veel ervaring
is opgedaan in het simuleren. De zo verkregen informatie is
aangevuld met gegevens van andere insekten met een afwijkende
fenologie (oa. bladluizen) en een aantal achtergrondsartikelen.
Hieronder een opsomming van insekten die in deze studie zijn
verwerkt (Tabel 1 Zie verder literatuurlijst). Slechts de
belangrijkste auteurs worden in de tabel vermeld.
TABEL 1.: Overzicht van de insekten die betrokken werden in de
literatuurstudie.

INSEKT

AUTEUR

Adoxophyes orana
Ankersmit 1976, Fluckinger 1982
Anthonomus pomorum
Reijbroek 1982
Aphis pomi
Westigard 1965
Archips podana
Nieuwveld 1987
Archips rosana
Nieuwveld 1987
Dysaphis plantaginea
Mieras 1986
Eriosoma lanigerum
Walker 1986
Hedya nubiferana
Leemans 1981
Hoplocampa testudinea
Haalboom 1983
Laspeyresia pomonella (Cydia p.)Riedl 1978 a,b ,Croft 1983
Lepidosaphis ulmi
Frankenhuyzen (1978)
Lithocolletis blancardella
Baumgartner 1981 a,b
Lithocolletis pomonnella
Baumgartner 1981 a,b
Lygus pabulinus (Lygocorus p.) Bus 1985, Velthuis 1987,
Mols (pers.comm)
Lymantria dispar
Casagrande 1987
Nepticula malella
Frankenhuyzen (1978)
Operophtora brumata
Cuming 1961 ,Holliday 1977
Orthosia spp.
Ho Khac Tin 1985
Pandemis ceresana
de Wilde 1983
Pandemis heparana
Mani 1967
Panonychus ulmi
Rabbinge 1976
Psylla pyri
Kuipers/van Halder 1985
Ptycholoma lecheana
de Wilde 1983
Rhopalosiphum insertum
Dixon 1985
Spilonota ocellana
Parent 1956,Nieuwveld 1987
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In Tabel 2 (Volgende pagina) wordt een overzicht gegeven van de
verschillende levenscycli die zich bij deze insekten (en mijten)
voordoen.
In het algemeen is er sprake van een simpele cyclus
ei---larvestadia---pop(alleen holometabolen)---imago.
Er kunnen echter grote verschillen bestaan in het aantal stadia.

Ook verschilt veelal de manier waarop aan suboptimale
omstandigheden (winter) het hoofd wordt geboden (diapauze etc)
(Kolommen 4 en 5). Met name bij bladluizen komen zeer
ingewikkelde cycli voor die bedoeld zijn om ongunstige
omstandigheden zoals overcrowding (gevleugelde adulten) of de
winter (sexuales, wintereieren, fundatrix) te weerstaan.
In kolom 4 wordt aangegeven hoe de dieren overwinteren
(diapauze-stadium) en welke stimuli de diapauze induceren (kolom
5). Dit gebeurt om aan te geven dat de stimuli die deze fenomenen
induceren zeer verschillend kunnen zijn. Zo kan diapauze worden
geinduceerd door waardplantkwaliteit, daglengte, en/of
temperatuur.(Ook genetische achtergrond, omstandigheden in vorige
seizoenen en combinaties van deze factoren kunnen een rol
spelen.) Een universeel simulatieprogramma zou opal deze
mogelijkheden berekend moeten zijn.
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NEDERLANDSE NAAM

LATIJNSE NAAM

DIAPAUZE:

CYCLUS (1*)

STADIUM(2*)
Adoxophyes orana
Antho1omus pomorum
Aphis pomi
Archips podana
Archips rosana
Dysaphis plantaginea
Eriosoma lanigerum
Hedya nubiferana
Hoplocampa testudinea
Laspeyresia pomonella
Lepidosaphis ulmi
Lithocolletis blancardella
Lithocolletis pomonnella
Lygus pabulinus
Lymantria dispar
Nepticula malella
Operophtora brumata
Orthosia spp.
Pandemis ceresana
Pandemis heparana
Panonychus ulmi
Psylla pyri
Ptycholoma lecheana
Rhopalosiphum insertum
Spilonota ocellana

Vruchtbladroller
Appelbloesemkever
Groene appeltakluis
Grote appelbladroller
Heggebladroller
Rose appe 11 uis
Appelbloedluis
Groene knopbladroller
Appelzaagwesp
Fruitmot
Kommaschildluis
Mineerder
Mineerder
Groene appelwants
Plakker
Appelbladmineermot
Wintervlinder
Voorjaarsuilen
Kersebladroller
Leverkleurige bladr.
Fruitspint
Perebladvlo
Geelbuikbladroller
Appelgrasluis
Rode knopbladroller

E 5(7)L P A
E 3L P A
?L A (6*)
E 4L P A
E 5L P A
?L A (6*)
E ?L A
E 4(?)L P A
E ?L P A
E 4L P A
E ?L A
E ?L P A
E ?L P A
E SL P A
E 4L P A
E ?L P A
E SL PP P A
E 6L P A
E 4(6)L P A
E 5(6)L P A
E PC PN DC ON T A
E 5L A
E 5(6)L P A
?L A (6*)
E SL P A

*1:Cyclus:
E= ei; L= Larve (ervoor aantal larvestadia, soms variabel, soms
niet bekend); P=pop; A= Adult; PP= Prepupae; PC= Protochrysalis;
PN= Protonymf; DC= Deutochrysalis; DN= Deutonymf; T=
Teleiochrysalis.
*2:Diapauze
stadium:
1
Zie uitleg bij *1 nu cijfer erachter b.v.:L2 = Tweede
larvestadium.
*3:Diapauze inductie door:
DL= Daglengte; T= Temperatuur; WP= Waardplantkwaliteit; ?=
onbekend

L2/3
A
E (6*)
L2/3
E
E (6*)
L?

L2/3
L?
L4/P
E
p
p

E
E
p

E
p

L2/3
L2/3
E
A
L2/3
E ( 6*)
L3/4/5

ONTW.GEG.(4*) MODEL{5*)

INDUCTIE{3*)
DL+T
?
DL
DL+T
DL+T
?
?
DL+T
?
DL+T
?
DL
DL
?
DL
?
?
?
DL+T
DL+T
DL+T+WP
DL
DL+T
?
DL+T

v

Pop

0
0

-

v
v
A

v

A
A

v

A

v
v
v
v
0
A

v
v
v
v
v
v
A

v

Fen
Fen

Pop
Pop
-

Pop
Fen
-

Fen
Fen
Pop
Pop
Fen

Fen

*4:0ntwikkelingsgegevens:
Dit betreft alleen de gegevens voor zover die gebruikt worden
in INSIM.
V= Voldoende ontwikkelingsgegevens voor de simulatie beschikbaar,
simulatie mogelijk; 0= Onvoldoende voor simulatie A= afwezig.
*5:Model:
Als er al een simulatiemodel voor bestaat wordt aangegeven
welk type model het is: Pop= Populatiemodel; Fen=
Fenologiemodel; -: geen model.
*6:Luizen:
Voor luizen zijn er vaak aparte stadia (sexuales, eieren,
fundatrix) om de winterperiode te overleven. In de tabel staat
de "zomercyclus" vermeld.

TABEL 2:0VERZICHT VAN DE FENOLOGIE VAN DE BESTUDEERDE ORGANISMEN.

4.2. De simulatiemethode voor de fenologie van insekten
In de laatste twee kolommen van Tabel 2 wordt aangegeven of de
gegevens die bekend zijn voldoende zijn om een simulatie via
INSIM uit te kunnen voeren en of er reeds een simulatiemodel
bestaat.
Voor een groat aantal van de insekten zijn in Wageningen reeds
simulatieprogramma's geschreven (oa. ~ pabulinus en Archips
rosana). De belangrijkste sturende variabele voor de ontwikkeling
van insekten is altijd de omgevingstemperatuur. Besloten werd om
in eerste instantie in INSIM alleen de temperatuur als sturende
variabele te gebruiken. Dit maakt het programmeerwerk aanzienlijk
eenvoudiger. Bijna alle fenologiemodellen simuleren de
ontwikkeling van een insekt gedurende maximaal 1 generatie: van
diapauzestadium tot adult). Reproduktie wordt eigenlijk aileen in
de populatiemodellen gesimuleerd. Deze vereenvoudiging geldt oak
voor INSIM.
Al deze programma's maken gebruik van zgn. boxcartrains om de
ontwikkeling van het insekt via de verschillende stadia te
simuleren. Voor de simulatie van de ontwikkeling van een stadium
wordt meestal een zgn. boxcartrain met controleerbare dispersie
gebruikt. Een simulatieprogramma bestaat uit een aantal
boxcartrains (een voor elk ontwikkelingsstadium van het insekt).
De individuen doorlopen deze stadia (trains) een voor een. Een
goed voorbeeld van een dergelijke simulatie is het programma voor
A.rosana (in P. Nieuwveld 1987).
De tijd wordt bij deze simulatiemethode in vaste tijdstappen
doorlopen. Het continue ontwikkelingsproces wordt op een
discontinue manier gesimuleerd. Voor meer informatie over deze
simulatiemethode wordt verwezen naar de Wit en Goudriaan (1978)
·en Goudriaan en van Roermund (1988). De exacte beschrijving van
de boxcartrain met controleerbare dispersie alsmede de voor- en
nadelen worden in dit verslag niet gegeven. Met behulp van deze
"boxcartrain met controleerbare dispersie 11 kan relatief simpel en
zeer snel de ontwikkeling van het insekt gesimuleerd worden
waarbij rekening wordt gehouden met een (variabele en
controleerbare) 11 natuurlijke 11 spreiding die optreedt in de
ontwikkeling van individuen. Besloten werd om in INSIM altijd een
boxcartrain met controleerbare dispersie te gebruiken.
Het gebruik van boxcartrains met controleerbare dispersie is niet
altijd noodzakelijk. In die gevallen waarin de dispersie van een
proces verwaarloosbaar klein is of constant kunnen oak andere
types boxcartrains worden gebruikt of kan het gebruik van
boxcartrains zelfs achterwege blijven. Omdat dit weinig voorkomt
en omdat in die gevallen via het gebruik van een boxcartrain met
controleerbare dispersie een goede simulatie mogelijk is werd
besloten om in INSIM altijd een boxcartrain met controleerbare
dispersie te gebruiken. Afwezigheid van dispersie of een
constante dispersie kunnen immers eenvoudigweg in de
ontwikkelingstabellen worden ingevoerd. De zeer kleine dispersie
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die altijd optreedt door de hoxcartrain is te verwaarlozen (de
Wit en Goudriaan, 1978).
De hoxcartrain die in INSIM wordt gehruikt is een direkte en
letterlijke vertaling van de hoxcartrain met controleerhare
dispersie zoals die heschreven is in Goudriaan en Roermund
(1988).
4.3. Aannames voor
de SIMULATIE
-Voor INSIM gelden als gevolg van de gekozen simulatiemethode (zie
paragraaf 4.2) grotendeels dezelfde aannames als voor de
simulatiemodellen van Nieuwveld (1987) namelijk:
1. De enige helangrijke ahiotische factor voor ontwikkeling is de
omgevingstemperatuur (relatieve vochtigheid, regen, wind en
daglengte hehhen hier geen invloed op).
2. De Insekten reageren momentaan op temperatuursveranderingen.
3. De verschillende temperatuursafhankelijke snelheden worden
constant heschouwd hij temperaturen hoven respectievelijk onder
de hoogste resp. laagste opgegeven temperatuur. Daarhij is deze
snelheid gelijk aan de waarde zoals opgegeven hij de hoogste
resp. laagste opgegeven temperatuur.
Ad 3: Nieuwveld neemt dit aileen aan voor temperaturen hoven het
gedefinieerde interval. In zijn modellen moet het interval
waarover de snelheden zijn gedefinieerd echter zo groat zijn dat
de omgevingstemperatuur altijd hinnen dit interval. Komt de
omgevingstemperatuur huiten dit interval dan volgt een
foutmelding doordat de interpolatie fout loopt. Bij INSIM is de
interpolatiefunctie aangepast voor hovengenoemde aannames
waardoor ook als de omgevingstemperatuur huiten dit interval komt
er een waarde wordt geinterpoleerd. Er volgt dan geen
foutmeldingl. Strikt genomen wordt hierdoor een fout
geintroduceerd in de simulatie, waarschijnlijk zullen de
temperatuursafhankelijke snelheden huiten dit interval niet
constant zijn. Voordelen zijn echter dat minder gegevens nodig
zijn om een simulatie uit te kunnen voeren (en de interpolatie
daardoor ook sneller verloopt) en dat de simulatie zonder
foutmelding verder gaat.
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HOOFDSTUK 5 KEUZE VAN HARDWARE, PROGRAMMEERTAAL EN INVULLING
VAN HET BEGRIP GEBRUIKERSVRIENDELIJK
Uit de in hoofdstuk 2 uitgewerkte doelstellingen volgden een
aantal zaken die in het oog moesten worden gehouden bij het
antwerp van het programma en die keuze de van de simulatietaal
bepaalden.
5.1. Keuze
- - van
- -de
- HARDWARE
Een programma dat alleen maar werkt op een groat mainframe is
niet bruikbaar voor diegenen die over kleinere systemen
beschikken. Er werd daarom gekozen voor een programma dat op een
zo simpel mogelijke computer moest kunnen draaien. De computer
voor INSIM moet minimaal een PC (IBM Kloon) zijn, liefst met een
harde schijf, alleen twee diskdrives is in principe ook mogelijk.
De computer moet draaien met het besturingssysteem MS-DOS en in
het bezit zijn van een grafische kaart, dit om gebruik te kunnen
maken van de faciliteiten van de TURBO-PASCAL GRAPHIX TOOLBOX.
Deze GRAPHIX TOOLBOX moet geinstalleerd zijn op de computer (Zie
hiervoor de graphix toolbox manual).
5.2. Keuze

~

de programmeertaal

In het algemeen wordt voor simulaties gebruik gemaakt van CSMP of
FORTRAN. Voor het schrijven van interaktieve programma's zijn
deze talen echter ongeschikt. CSMP omdat het simpelweg alleen
voor simuleren bruikbaar is en FORTRAN omdat het een taal is met
zeer strikt geregelde en uitgebreide in- en output FORMAT
statements.
Dit vormt bij een programma met menu's (dus input en output van
scherm en keyboard) een ernstige belemmering voor de programmeur.
TURBOPASCAL (Borland international) kent deze beperkingen niet en
heeft daarbij nog de, in het programma veel gebruikte,
mogelijkheid om antwoorden/keuzes direct van het keyboard in te
lezen waardoor zonder return in te drukken het programma verder
gaat. Dit is bij het gebruik van simpele keuzemenu's een groat
voordeel omdat het de werksnelheid zeer vergroot.
Naast voordelen kleven er natuurlijk ook nadelen aan TURBOPASCAL.
Zo is het declareren van arrays met een variabele lengte, iets
wat veel gebeurt in FORTRAN- of CSMP-simulatieprogramma's, in
TURBOPASCAL niet mogelijk. Ook is de hoeveelheid data en
programmacode die de compiler kan behappen beperkt tot 64 KBytes.
Dit laatste nadeel kan echter geheel omzeild worden door gebruik
te maken van zgn. Include Files en Overlay Procedures (zie
TURBOPASCAL MANUAL).
De rekensnelheden van FORTRAN en TURBOPASCAL lijken elkaar niet
veel te ontlopen. De rekensnelheid heeft dan ook geen invloed
gehad op de keuze van de programmeertaal.
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Als laatste nadeel van TURBOPASCAL gold dat geen enkel van de
voor de simulatie noodzakelijk algoritmen (BOXCARS,AFGEN) in deze
taal beschikbaar was. Door de grate overeenkomst tussen FORTRAN
en TURBOPASCAL nam de omzetting van deze routines niet erg veel
tijd in beslag. Opgemerkt kan worden dat een aantal van deze
routines tot nu toe niet gebruikt zijn in het programma
(oa. berekening daglengte en het een ander type boxcartrain met
een vaste dispersie).
5.3. Invulling van het begrip GEBRUIKERSVRIENDELIJK
Het programma werd gebruikersvriendelijk en interactief gemaakt
door veelvuldig gebruik te maken van keuzemenu's en tabellen.
Doordat gebruik werd gemaakt van TURBOPASCAL kunnen antwoorden op
de door de computer gestelde vragen direkt worden ingelezen van
het keyboard zonder dat er steeds een return behoeft te worden
gegeven. Dit versnelt het werken met het programma aanzienlijk.
In principe is het dus voor iedereen mogelijk (als hij een
complete set gegevens heeft van een insekt) om een simulatie uit
te voeren, zonder dat hij/zij daarvoor iets behoeft te
programmeren of af hoeft te weten van computertalen.
Om te voorkomen dat de gebruiker fouten maakt werd het programma
zoveel mogelijk beveiligd tegen foute antwoorden of instructies.
In de meeste gevallen gebeurt dit door een vraag zo vaak te
herhalen totdat de gebruiker een acceptabel antwoord geeft.
Het programma werd zo geschreven dat een zeer groat aantal
simulaties direkt na elkaar kunnen worden uitgevoerd. Zo kunnen
bijvoorbeeld direkt na elkaar verschillende jaren worden
gesimuleerd en vergeleken worden met de werkelijkheid.
Teneinde de rekensnelheid te optimaliseren werden in het
simulatiegedeelte structuren ingebouwd die controleerden of
bepaalde berekeningen tijdens de simulatie niet kunnen worden
overgeslagen (Zie hoofdstuk 9). Als zich in een bepaald stadium
geen individuen bevinden of als de temperatuur voor een bepaald
stadium onder de ontwikkelingsdrempel ligt worden de ontwikkelingssnelheden niet bepaald en wordt de boxcartrain niet
doorgerekend. Hierdoor wint het simulatiegedeelte aanzienlijk aan
snelheid. Voor andere gedeeltes is de verhoging van de snelheid
van het programma minder noodzakelijk omdat hier de snelheid van
de gebruiker de beperkende factor is.
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HOOFDSTUK 6 DE STRUCTUUR VAN HET PROGRAMMA
Omdat een uitvoering van het totale programma ineens te
ingewikkeld was werd besloten om het programmeerwerk in gedeeltes
uit te voeren. Zo werd besloten de gevoeligheidanalyse voorlopig
achterwege te laten om het programmeerwerk te vereenvoudigen. Dit
kon later altijd ingepast worden.
Voor het simulatiegedeelte werd een bestaand simulatieprogramma
als voorbeeld genomen. Dit was het programma voor Archips rosana
(zonder instraling) zoals dat door P. Nieuwveld (1987) is
beschreven. Om de ontwikkeling van het insekt te simuleren wordt
in dat programma als enige sturende variabele de omgevingstemperatuur gebruikt. De meeste fenologiemodellen werken op
identieke wijze (Zie ook hoofdstuk 4) alleen blijkt vaak dat voor
een bevredigende simulatie van bepaalde processen nog andere
sturende variabelen moeten worden toegevoegd (Zo gebruikt
Nieuwveld later ook de instraling om de eiuitkomst beter te
simuleren).
Omdat voor de meeste boomgaardinsekten de ontwikkeling van de
eerste generatie van belang is beperken de meeste modelen hun
simulatie tot deze eerste generatie. Alleen de ontwikkeling van
diapauzestadium tot adult wordt gesimuleerd. Reproduktie wordt
niet meegenomen in de simulatie. Vaak zijn de ontwikkelingsgegevens van de adulten niet compleet en zijn de relaties
reproduktie-leeftijd en reproduktie-temperatuur niet bekend.
In de eerste versie ven INSIM kan ook geen reproduktie worden
gesimuleerd, de simulatie blijft dus beperkt tot maximaal 1
genera tie.
Het temperatuurverloop gedurende een dag wordt in de
simulatiemodellen meestal gesimuleerd als een sinusoYde met de
minimum en maximumtemperatuur als uitersten. Er bestaan wel
andere, meer exacte manieren, waarmee het temperatuurverloop
gedurende de dag kan worden benaderd (Parton and Logan, 1980;
Stinner, 1974) maar deze methoden zijn ingewikkelder qua
omrekening en/of benodigde gegevens terwijl de sinusoYde
temperatuurscurve in de praktijk goed blijkt te voldoen voor de
simulatie van de fenologie van insekten (Mols en Rabbinge pers.
comm.). Ook INSIM gebruikt deze methode.
Voor de eerste versie van het programma werd een dergelijke
eenvoudige basisopzet voldoende geacht. Op die manier kon worden
bekeken of het inderdaad mogelijk was een universeel raamwerk
voor simulatiemodellen op te zetten (Subdoelstelling E hoofdstuk
2).

De simulatiemethode van INSIM is dus gelijk aan die van Nieuwveld
(1987). Toch zijn er een paar belangrijke verschillen tussen de
programma's. In de volgende paragrafen wordt de structuur van
INSIM vergeleken met de structuur van een programma zoals dat van
Nieuwveld (1987) wat aangeduid wordt als een "klassiek"
simulatieprogamma.
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6.1. Structuur van een

11

klassiek 11 simulatieprogramma

6.1.1. Listing
In een 11 klassiek" simulatieprogramma zoals dat voor Archips
rosana (Nieuwveld, 1987) ziet de listing van het programma er als
volgt uit.
A: Datastatements:

1.
a.
b.
c.
d.

Insektgegevens:
tabel
temperatuur-ontwikkelingssnelheid
11
tabel
-standaardafwijking
11
tabellen
-andere variabele(n)
Overige gegevens (sexratio e.d.)

2. Tabellen weersgegevens:
a. Tabel minimumtemperaturen
b. Tabel maximumtemperaturen
3.
a.
b.
c.
d.
e.

Initiatiegegevens:
Initiele hvh per stadium
startdag van de simulatie
aantal te simuleren dagen
tijdstap voor berekeningen
tijdstap voor output gegevens

B: Structuurstatements 1. Berekening Temperatuur
2. Bepaling Ontwikkelingssnelheden
3. Boxcartrains (1 per stadium)
6.1.2. Werkwijze
Het programma gaat tijdens de simulatie voor elke tijdstap als
volgt te werk:
1. Bepaling temperatuur
Het temperatuursverloop gedurende de dag wordt gesimuleerd als
een sinusolde met als uitersten de minimum en
maximumtemperatuur.
2. Bepaling van de temperatuursafhankelijke snelheden voor alle stadia door
interpolatie uit gegevens van de tabellen.
3. Doorrekenen boxcartrains voor alle stadia
4. Tijd een tijdstap verder.
In een dergelijk programma zijn de gegevens van insekt en
temperatuur dus opgenomen in de listing van het programma. Oak de
structuur van het programma en de initiatiegegevens liggen vast
in de listing. Wil men structuur of data wijzigen dan moet er in
de listing van het programma een wijziging worden aangebracht.
Wil men een ander insekt simuleren dan zijn er zelfs grate
wijzigingen nodig in het programma. In feite moet er dan opnieuw
een simulatieprogramma worden geschreven.
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6.2. De structuur van INSIM
Doel van INSIM was ingrepen in de listing niet meer nodig te
maken. Het wijzigingen van de data (6.1.1.A.) of het aanpassingen
van de structuur van het programma (6.1.1.B.) moesten immers
mogelijk zijn zonder kennis van informatica (subdoelstelling C
Hoofdstuk 2). Ook moest het mogelijk zijn om op eenvoudige wijze
weersgegevens van verschillende plaatsen en jaren en
verschillende insekten eenvoudig te combineren (Subdoelstelling A
Hoofdstuk 2). Daartoe werden een aantal wijzigingen aangebracht
in de "klassieke" structuur.
6.2.1. Listing.
Alle datastatements (6.1.1.A) werden uit de listing gehaald. Deze
data werden ondergebracht in datafiles. Dit zijn dus aparte
opslagstucturen die zich niet in de listing van het programma
bevinden maar op de opslagruimtes van de computer (disks). Als
het programma gegevens uit deze files nodig heeft dan zoekt het
deze files op en haalt er de gegevens uit. Er werden drie types
datafiles gemaakt. Het eerste type is bestemd voor de opslag van
de gegevens van het insekt en wordt verder aangeduid als
INSEKTFILE (Vgl 6.1.1.A.2). Het tweede type datafile is de
WEERFILE waarin de temperatuursgegevens worden opgeslagen
(6.1.1.A.2.).
Derde type is de datafile SIMULATION waarin de initiatiegegevens
worden opgeslagen (6.1.1.A.3.).
Door de opslag van de gegevens buiten de listing kunnen deze veel
eenvoudiger gewijzigd worden. Zie hiervoor de paragrafen 7.2
(insektfile), 7.3 (weerfile) en hoofstuk 8 (initiatie van de
simulatie). Via een aparte procedure van INSIM wordt een datafile
ingeladen en op het scherm aan de gebruiker getoond. Deze kan de
nieuwe gegevens intikken. De gegevens worden automatisch
gewijzigd en weer opgeslagen in de datafiles.
6.2.2. Werkwijze
Als de gebruiker de opdracht geeft tot uitvoeren van een
simulatie gaat INSIM als volgt te werk (zie hoofdstuk 8 en 9 voor
meer informatie):
1. Voorbereiding van de simulatie:
a. De initiatiegegevens worden opgevraagd (zie hoofdstuk

8)

b. De benodigde datafiles worden ingelezen in het werkgeheugen.
c. De structuur van het simulatiemodel wordt gegenereerd.
De gegevens die hiervoor van belang zijn verwerkt in de
INSEKTFILES (Zie paragraaf 7.1.).
Zoals in hoofdstuk 4 al uitgelegd verschillen de
simulatiemodellen in feite alleen in het aantal boxcartrains en
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het aantal klassen (boxes) per boxcartrain.
Het aantal boxcartrains wordt door INSIM vlak voor de simulatie
automatisch aangepast aan het aantal stadia van het insekt (=het
aantal elementen in een file).
Het aantal klassen (boxes) binnen een stadium (boxcartrain) wordt
automatisch bepaald aan de hand van de ontwikkelingsgegevens en
is voor elk stadium opgeslagen in de insektfile. (Zie hoofdstuk
7) •

2. Uitvoering van de simulatie. Tijdens elke tijdstap gaat het
programma als volgt te werk.
a. Bepaling van de temperatuur (via een sinusoYde).
b. Bepaling van de temperatuursafhankelijke snelheden en
doorrekening van de boxcartrain steeds~ stadium.(zie
hoofdstuk 9 pag. 39)
c. Tijd een tijdstap verder.
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HOOFDSTUK 7: DE OPSLAG VAN DATA.
7.1. -De structuur --van -de INSEKTfiles

~~--~~--

Uit de uitgevoerde literatuurstudie van insekten,
simulatiemodellen en het antwerp van het programma kwam naar
voren dat om te kunnen simuleren de volgende gegevens van een
insekt moeten worden opgeslagen.
A: De naam van het insekt
B: De verdeling van de levenscyclus van het insekt in
verschillende ontwikkelingsstadia.
Daarnaast moet van per stadium nog bekend zijn:
C: De biologische data:
1: Vanuit welk vorig stadium ontwikkelt dit stadium zich.
2: Welke fractie van de uitstroom van een bepaald stadium
ontwikkelt zich inderdaad tot een volgend stadium.
Bijvoorbeeld uitsplitsing volgens sexratio. (Mortaliteit wordt
apart berekend).
3: Ontwikkelingsgegevens bij verschillende temperaturen).
D: Parameters die tijdens de simulatie worden gebruikt:
1: Nummer van Het stadium.
2: Aantal boxes (klassen) in een boxcartrain.
De gegevens B,C en D zijn vast gekoppeld aan het stadium en
wijzigen niet onder invloed van de simulatie.
Tijdens de eigenlijke simulatie zijn er zowel per stadium als per
insekt nog wel andere variabelen·noodzakelijk, deze wijzigen
echter wel onder invloed van de simulatie (oa. het aantal individuen
in een stadium) of zijn door de gebruiker te definieren voor de
simulatie (bijv. de tijdstap van de berekeningen). Deze gegevens
worden dan ook niet opgeslagen in datafiles maar pas tijdens de
simulatie toegevoegd (zie hoofdstuk 9).
De INSEKTfiles zijn opgebouwd uit een variabel aantal records (=
een structuur waarin gegevens van verschillende types kunnen
worden opgeslagen, bijvoorbeeld zowel tekst als getallen.). Voor
elk stadium is er een record. Deze records worden STAGERECORD
genoemd. Het aantal records in de datafile wordt dus bepaald door
het aantal stadia waarbij er een maximaal aantal van 20 stadia
geldt (zie Hoofdstuk 12).
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De datafile heeft de naam van het insekt waarbij de (eerste 8
letters van de) gelachtsnaam de filenaam is en de eerste drie
letters van de soortsnaam de extensie. Voorbeeld: de file met
gegevens van Archips rosana draagt de naam ARCHIPS.ROS.
Het programma is beveiligd tegen het invoeren van dubbele namen
voor datafiles. Dit betekent voor het insekt echter wel dat er
bij sterk gelijkende soortsnamen een andere naam zal moeten
worden gekozen. Als voorbeeld: Psylla ~ zou dezelfde
datafilenaam opleveren als Psylla pyricola namelijk PSYLLA.PYR,
het programma vraagt dan een andere naam in te voeren. De
gebruiker kan dan bijvoorbeeld Psylla pcola als naam voor het
insekt invoeren hetgeen een filenaam PSYLLA.PCO geeft.
De afzonderlijke records (Stagerecord) zijn als volgt
gedefinieerd in het programma (Type definition):
STAGERECORD

=RECORD
STNR :INTEGER;
{STAGENUMBER}
STAGE:SHORTSTRING; {STAGENAME}
N:INTEGER;
{BOXCARS PER TRAIN}
FRACTIN:REAL;
{FRACTION WHICH COMES IN}
INFROM:INTEGER;
{STAGE FROM WHICH INFLOW}
STAGEDEV:STAGEARRAY;{TEMP. DEPENDANT RATES}
END;

Alle hierboven genoemde variabelen zijn dus in dit record
vastgelegd (m.u.v. de naam van het insekt).
7.1.1. De temperatuursafhankelijke snelheden (STAGEDEV)
Het recordveld STAGEDEV bestaat uit een matrix van 25 rijen bij 6
kolommen. Hierin worden vastgelegd:
A: de temperatuur (kolom 1)
B: de gemiddelde ontwikkelingssnelheid bij die temperatuur
(kolom 2, Dimensie 1/dag, =1/gemiddelde ontwikkelingsduur)
C: de standaardafwijking van de gemiddelde ontwikkelingsduur bij
die temperatuur (kolom 3)
D: de relatieve mortaliteitssnelheid bij die temperatuur
(kolom 4, dimensie 1/dag).
De kolommen 5 en 6 worden in het huidige programma nag niet
gebruikt. Deze kunnen later gebruikt worden voor de opslag van
andere temperatuursafhankelijke variabelen als eileg etc. Op een
rij van de matrix staan dus in de eerste kolom de temperatuur en
daarachter de grootte van de temperatuursafhankelijke variabelen
bij die temperatuur. Deze manier van opslaan is eenvoudiger dan
de aparte tabellen in een "klassiek" simulatieprogramma
(hoofdstuk 6) en heeft als voordeel dat de afzonderlijke
snelheden tijdens de interpolatie sneller kunnen worden bepaald
doordat de plaats van de aktuele temperatuur in de tabel voor
alle variabelen hetzelfde is. De interpolatiefunctie hoeft deze
plaats, die de basis is voor de interpolatie dus slechts eenmaal
te bepalen.
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Waarom zijn de variabelen op deze wijze gekozen ?
A. De ontwikkelingssnelheid.
Er werd gekozen voor de ontwikkelingssnelheid
(=1/ontwikkelingsduur) en niet voor de ontwikkelingsduur omdat zo
de ontwikkelingsdrempel(s) (de temperatuur waarbij geen
ontwikkeling plaatsvindt) vastgelegd konden worden. Het is veel
moeilijker de ontwikkelingsduur te gebruiken omdat deze op de
drempeltemperatuur oneindig groat wordt, een voor een computer
moeilijk definieerbaar begrip. De ontwikkelingssnelheid is dan
simpelweg 0. In het programma wordt de ontwikkelingssnelheid
aangeduid met DEVR (DEVelopment ~ate)
B. De standaardafwijking van de ontwikkelingsduur.
In de praktijk wordt bij experimenten niet de
ontwikkelingssnelheid maar de ontwikkelingsduur van stadia
bepaald als men hiermee wil gaan simuleren. De standaardafwijking
van deze duur wordt meegenornen in de simulatie om daarmee de
spreiding in de ontwikkeling te kunnen simuleren. Daarbij kon
zowel gebruik worden gernaakt van de standaardafwijking als van de
zgn. relatieve dispersie (RD). Deze is gelijk aan de
standaardafwijking gedeeld door de gemiddelde ontwikkelingsduur.
Ofwel de Standaardafwijking rnaal de ontwikkelingssnelheid. Om de
gebruiker deze omrekening te besparen gebruikt INSIM de
standaardafwijking en rekent deze zelf om naar de relatieve
dispersie (RD=SD*DEVR). In het programma wordt deze waarde als SD
(£tandaard Qeviatie) aangeduid.
C. De relatieve mortaliteitssnelheid
De totale natuurlijke sterfte per dag in een stadium is een
bepaald percentage van de totale hoeveelheid aanwezige individuen
in dat stadium. De mortaliteit kan dus alleen maar als een
relatieve hoeveelheid worden opgegeven en nooit als een absoluut
aantal.
Deze grootheid wordt als RMR aangeduid (~elative ~ortality ~ate)
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7.1.2. STAGE, INFROM en FRACTIN
Deze drie variabelen kunnen door de gebruiker naar believen
worden gewijzigd. Dit gebeurt in de procedure INSCYCLE (INSect
lifeCYCLE.
----7.1.3. Het nummer van het stadium (STNR) en het aantal klassen in de
boxcartrain (N)
Het aantal klassen per stadium alsmede het nummer van het stadium
zijn niet vrij te kiezen:
A: Het nummer van het stadium (STNR)
Dit is in feite alleen maar van belang voor de menu's van het
programma en als mogelijke foutmelding in de simulatie. Het is
niet nodig deze te veranderen.
B: Het aantal klassen per boxcartrain (N)
De variabele N, het aantal boxes in een boxcartrain oftewel het
aantal klassen binnen een stadium is afhankelijk van de
ontwikkelingsgegevens van een stadium. De eerste keer dat deze
ontwikkelingsgegevens zijn ingevoerd wordt de N automatisch
bepaald door het programma (procedure NMAKER) met behulp van de
vuistregel zoals die wordt aangegeven in Goudriaan en Roermund
(1988). DeN wordt daarbij gelijk gesteld aan 3/4 * het minumum
van 1/(DEVR*SD)(DEVR*SD) oftewel driekwart van het minimum van de
reciproke waarde van de relatieve dispersie in het kwadraat
(afronden naar beneden). Iedere keer als waardes in STAGEDEV zijn
veranderd bekijkt de procedure NMAKER voor elk stadium de
opgegeven waardes van de ontwikkelingssnelheid en de
standaardafwijking van de ontwikkelingsduur en bepaalt daarmee
het maximum van de relatieve dispersie. Via de aangegeven formule
wordt nu een waarde van N bepaald. Om later met een redelijk
grate tijdstap (en dus redelijk snel) te kunnen rekenen nemen we
de werkelijke N waarde een kleiner dan de m.b.v. de vuistregel
bepaalde waarde. Daarbij geldt een maximum van 10 klassen om
rekentijd te besparen en een arbitrair gekozen minimum van 3
klassen (zie oak hoofdstuk 8).
Als de ontwikkelingsgegevens worden veranderd is het mogelijk dat
de "optimale 11 N waarde (zie hierboven) in feite oak een andere
waarde krijgt. Het programma vraagt dan of deze moet worden
gewijzigd. De gebruiker kan besluiten om dit niet te doen. Dit is
vooral van belang als hij/zij reeds veel simulaties heeft
uitgevoerd en deze wil kunnen vergelijken met de toekomstige
simulaties (met de gewijzigde ontwikkelingsgegevens). De keuze
van de N waarde heeft een kleine invloed op de uitkomsten van de
simulatie.
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De waarde van N wordt om die reden ook opgenomen in de
outputfile. De gebruiker kan zo controleren of hij/zij na
wijzigingen in de ontwikkelingsgegevens ook de N waarde heeft
veranderd.

OPMERKING:
Eigenlijk zou er nog meer informatie over het insekt moeten
worden opgeslagen omdat de tot nu toe opgeslagen informatie niet
alleen soortsgebonden maar ook populatiegebonden is. De
temperatuursafhankelijke snelheden kunnen van populatie tot
populatie sterk verschillen. Het opslaan van bijvoorbeeld
meerdere populaties van hetzelfde insekt is nu alleen mogelijk
door hiervoor een andere naam te introduceren. Er wordt zo in
feite een "ander insekt" toegevoegd als datafile. Dit hoeft dus
geen belemmering te zijn. De gebruiker dient zich wel te
realiseren dat het ongelimiteerd samenvoegen van weerfiles en
insektfiles van verschillende plaatsen wat met dit programma
mogelijk is biologisch gezien niet juist is om de werkelijke
toestand van een populatie ter plaatse te simuleren.
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7.2. De opslag van de INSEKTfiles
Als de gebruiker een nieuw insekt in het programma wenst te
genereren kan hij dat aangeven in het programma. De naam van het
insekt wordt opgevraagd (en er wordt gecontroleerd of dat insekt
nag niet in het hestand zit). Dan vraagt het programma een voor
een de namen van de verschillende stadia op. Als alle stadia
benoemd zijn maakt het programma een datafile aan van de juiste
lengte. De variabelen FRACTIN en INFROM worden default waarden
toegekend. De gebruiker kan vervolgens (of oak later als er
aanvullende of andere gegevens beschikbaar zijn) de variabelen
INFROM en FRACTIN gaan wijzigen, zodanig dat de cyclus van het
insekt goed wordt weergegeven (Procedure INSCYCLE). Oak kunnen
stadia worden toegevoegd en weggehaald of kan de naam van een
stadium worden veranderd. Oak kunnen de ontwikkelingsgegevens nu
worden ingevoerd. In feite zijn er al default waarden ingevuld in
de matrix, deze zijn echter zodanig gekozen dat ze in de praktijk
nooit voor zullen komen (999) en deze worden tijdens de simulatie
dan oak als afwezig geregistreerd.
De aangemaakte file wordt door het programma opgeslagen op een
floppy discdrive, dit om de harde schijf niet onnodig te
belasten. Om tach bij te kunnen houden welke insekten er
ingevoerd zijn in het programma wordt er wel een file bijgehouden
waarin de namen van deze insekten zijn opgeslagen in alfabetische
volgorde (INSECTS.PAS). Deze file bevindt zich op de harde
schijf. Als er tijdens het programma door de gebruiker een keuze
moet worden gemaakt uit deze insekten wordt van deze file een
keuzemenu gemaakt (procedure MENUS). Pas als een bepaalde file
nodig is wordt hij opgezocht (in eerste instantie op de floppy
drive, als hij daar niet is op de harddisc, zo nodig wordt er om
de juiste floppy gevraagd).
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7.3.

De WEERfiles.

De opslag, aanmaak en wijziging van weersgegevens verloopt
vrijwel identiek aan die van insektgegevens.
Tach zijn er enige belangrijke verschillen met de insektfiles.
A: De grootte van de file ligt vast als naam van de plaats waar,
en jaartal waarin, de registraties zijn gedaan vastliggen. Het
jaartal is nodig om een correctie voor schrikkeljaren mogelijk te
maken. De weerfile heeft de naam van de plaats (le 8 karakters)
en de extensie van het jaar (bijv WAGENING.78 is WAGENINGEN in
1978).
OPMERKING:
Eigenlijk zou in plaats van de naam van de plaats waar de data
verzameld zijn de ligging op breedte- (en lengte)graad moeten
worden vastgelegd. Vooral als er rekening gaat worden gehouden
met de daglengte en/of instraling is dit noodzakelijk. Op die
manier is de plaats immers objectief geregistreerd.
Aangezien een aanduiding van alleen de geometrische ligging niet
erg duidelijk is voor de gebruiker zouden beide moeten worden
geregistreerd. Het eenvoudigst zou dit kunnen worden opgeslagen
in de "PLACES.PAS" File waar tot nu toe alleen de namen van de
weerfiles zijn opgeslagen (zie ook Hoofdstuk 12).
B: De files bestaan uit arrays (eendimensionale matrix) van 6
getallen waarin dus maximaal 6 variabelen kunnen worden
opgeslagen. Voor elke dag is er een array. Er kan dus van een
bepaalde variabele slechts een waarde worden ingevoerd per
simulatiedag. Voor de temperatuur werd dit opgevangen door de
minimum en de maximumtemperatuur in te voeren. Via een berekening
wordt deze simpele registratie omgerekend tot een sinusoYde die
een redelijke benadering is van de temperatuur zoals die inwerkt
op het insekt. Tot nu toe werden dus alleen het eerste en het
tweede element van de zes beschikbare gebruikt voor
respectievelijk de minimum en de maximum temperatuur. Het
bijbehorende dagnummer wordt bepaald door de plaats in de file.
C: Veel weersgegevens worden in andere programma's gebruikt en
het zou daarom aantrekkelijk zijn als deze niet opnieuw moesten
worden ingevoerd in INSIM. Veelal betreft dit zgn ASCI-files, een
soort tekst files. Daarom werd er een procedure ingevoerd waarmee
het mogelijk is dergelijk ASCI-files in te lezen in INSIM. De
ASCI-files moeten dan natuurlijk wel op een bepaalde manier
worden gestructureerd. Daarbij is gekozen voor de structuur die
ook gebruikt wordt op het CABO voor de opslag van datafiles.
De ASCI-File is in feite een soort tekst-file. Ze bestaat uit
regels. Het programma kan regel voor regel de file inlezen. De
structuur van de ASCI-file moet zo worden gewijzigd dat op elke
regel de gegevens van een dag staan. Als eerste moet er op de regel
het dagnummer staan. Vervolgens de verschillende weersgegevens.
Deze weersgegevens mogen in een willekeurige volgorde staan mits
deze voor elke regel van een file hetzelfde is. De volgrode van
variabelen op een regel wordt voor inlezen opgevraagd door het
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programma. Als voorbeeld: Een ASCI-file met weersgegevens bevat
voor de eerste dag van het jaar de regel
1
15 3.4 -12.5 6
De getallen stellen (in deze volgorde) voor het dagnummer, het
aantal millimeters regen, de maximum temperatuur, de
minimumtemperatuur en het aantal uren zonneschijn. De maximum en
minimum temperatuur moeten worden ingelezen in een INSIM-WEERFILE
Dit wordt gedaan door in deze procedure (FILEIN) op te geven dat
per regel van de ASCI-file naast het dagnummer (dat altijd wordt
ingelezen) 3 variabelen moeten worden ingelezen in de INSIMWEERfile. De eerste variabele van de ASCIFILE (= neerslag) in
kolom 3 (deze kolom heeft in INSIM geen betekenis). De tweede
variabele van de ASCI regel (maximum temperatuur) in kolom 2 van
de INSIM file (maximum temperatuur). De derde variabele van de
ASCI-file (min. temp.) in kolom 1 van de INSIM file.
Tijdens het inlezen wordt nu de 1 als dagnummer ingelezen (1
januari), -12.5 als minimum temperatuur op die dag en 3.4 als
maximum temperatuur. De andere getallen op de regel worden
genegeerd (aantal uren zan) of opgeslagen op niet gebruikte
plaatsen (neerslag). Logischer is misschien om eerst de regels
van de ASCI-file te herstructureren, zodanig dat de volgorde op
de regel van de ASCI-file gelijk is aan de inleesvolgorde. Dit
gaat zeer eenvoudig via bijv. WORDSTAR in de N(on document) mode
waarmee de variabele "neerslag" in een bewerking achteraan wordt
gezet. Op dezelfde wijze kunnen dan de kolommen maximum en
minimum temperatuur worden omgewisseld zodat de regel
1 -12.5 3.4 6 15
overblijft. Nu kan via FILEIN de file worden ingelezen. geef dan
op dat 2 variabelen per regel moeten worden ingelezen. Variabele
1 in kolom 1 en variabele 2 in kolom 2.
Er werd oak een procedure (FILEOUT) toegevoegd om het omgekeerde
te doen, het creeren van ASCI-files van de INSIM datafiles.
In beide gevallen moet er op worden gelet dat INSIM wel rekening
houdt met schrikkeljaren en sommige andere programma's niet zodat
er een fout kan worden geintroduceerd door deze extra dag.
Het was niet mogelijk om ASCI-files direkt te gebruiken in het
programma omdat deze alleen sequentieel kunnen worden ingelezen,
hetgeen een belemmering is als we data willen wijzigen zoals nu
geschiedt met behulp van de tabellen (zie oak hoofdstuk 12).
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HOOFDSTUK 8.

DE INITIATIE VAN DE SIMULATIE

Na de opslag van de gegevens in de datafiles is het mogelijk om
simulaties uit te voeren. Daartoe heeft een simulatieprogramma
een aantal g.egevens nodig. In dit hoofdstuk zullen we al deze
parameters de revue laten passeren.
Al deze parameters worden door het programma opgevraagd als vanaf
het hoofdmenu de module simulatie wordt opgeroepen. De terminal
toont dan de gegevens van de initiatie van de laatst opgegeven
simulatie zodat deze kunnen worden gewijzigd voor de volgende
simulatie. Steeds als er een set gegevens klaar is wordt deze
opgeslagen in de file SIMULATION. Deze kan dus nagenoeg oneindig
worden uitgebreid zodat zeer vele simulaties achter elkaar
mogelijk zijn.
De initiatiegegevens die opgevraagd worden zijn:
A:Het
dat --men --wil simuleren.
--- insekt --Via het keuzemenu kan een insekt worden gekozen. NB als er
veranderd wordt van insekt wordt de input array dwz. het aantal
individuen per stadium bij aanvang van de simulatie geheel
geleegd. (Zie verderop.)
B:Plaats en het jaar van simulatie.
Weer via een menu.
C:Naam van de file waar de uitkomsten in worden opgeslagen
Deze file (de OUTPUTFILE) krijgt automatisch de naam van het
insekt en als extensie het nurnmer van de simulatie. Wil de
gebruiker bij de eerste simulatie Archips rosana simuleren dan
wordt dit A:ARCHIPS.001. De file wordt altijd weggeschreven naar
de floppy discdrive. Deze naam van de file alsmede de bestemming
(welke diskdrive) kan echter naar believen worden veranderd door
de gebruiker. Geeft de gebruiker C:PROEF op dan worden de
uitkomsten op de harde schijf opgeslagen in een file PROEF. Geeft
de gebruiker alleen PROEF op dan neemt het programma aan de
A:PROEF werd bedoeld. N.B. Als er bij A van insekt wordt
veranderd wijzigt deze naam altijd weer naar de 11 default 11 naam.

D: De tijdstap voor simulatie.
Deze tijdstap (DELT in het programma) kan vrij worden gekozen.
Hoe kleiner de tijdstap des te langzamer de simulatie verloopt.
De analytische oplossing wordt dan echter wel dichter benaderd
(zie Goudriaan en Roermund, 1988). Er is echter een maximum
tijdstap voor deze simulaties namelijk als de tijdstap grater is
dan 1/N-(SD*SD*DEVR) (Zie foutmelding BOXCAR In Goudriaan en van
Roermund, 1988). Wordt deze waarde gedurende de simulatie
overschreden dan verloopt de berekening in de boxcartrain foutief
en volgt er een foutmelding. Om dit te voorkomen is er een
procedure (MAXDELT) toegevoegd die bij de keuze van het insekt de
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ontwikkelings-gegevens van het insekt naloopt en bepaalt wat de
maximale tijdstap (DELTMAX) is waarbij de simulatie nog net juist
verloopt. DELTMAX is gelijk aan het minimum van 1/N-(SD*SD*DEVR)
De gekozen waarde voor deze tijdstap moet opgegeven worden tussen
nul en deze maximale tijdstap. Het programma is hiervoor
beveiligd doordat de aanmaak van een initiatieset niet beeindigd
kan worden voordat de tijdstap DELT kleiner wordt opgegeven dan
de maximale tijdstap DELTMAX.
E:De tijdstap voor output.
Tijdens de simulatie wordt elke rekentijdstap (DELT) opnieuw de
stand van zaken in de ontwikkeling bepaald. Daar de tijdstap voor
berekening zeer klein is is het ondoenlijk om deze "tussenstand"
steeds op te slaan in de outputfile. Dit is bovendien in de
meeste gevallen niet zinvol omdat de rekentijdstap slechts een
klein gedeelte van een dag is terwijl de gebruiker geinteresseerd
is in de ontwikkeling over weken of maanden. Ook vindt er lang
niet elke tijdstap een doorschuiving plaats. Daarom wordt er een
aparte tijdstap voor de output bepaald. Komt het programma
tijdens de berekening langs deze tijdstap of een veelvoud daarvan
dan wordt de tussenstand opgeslagen in de outputfile. Deze
outputtijdstap moet dus grater zijn dan de rekentijdstap en
aansluiten bij de interesse van de gebruiker die bijvoorbeeld de
ontwikkeling gedurende een bepaalde maand wil simuleren in welk
geval hij een outputtijdstap van een dag zal kiezen. Veelal zal
de outputtijdstap 10 tot 1000 maal grater zijn dan de
rekentijdstap.
F:De dag van het jaar waarop de simulatie moet starten.
Deze wordt aangeduid met STDAY
G:De duur van de simulatie in dagen.
Deze variabele heeft de naam FINTIM. De simulatie stopt als de
tijd (TIME) deze waarde overschrijdt.
H:Wordt er direkt een uitdraai gewenst.
Als de gebruiker dit wenst kan er direkt na simulatie een print
worden gemaakt van de outputfile.
I:Het aantal individuen in elk stadium bij aanvang van de
simulatie.
Deze worden ingebracht in de eerste klasse van de boxcartrain van
dat stadium. Deze input hoeveelheden blijven bestaan als er
een tweede of derde set initiatiegegevens wordt aangemaakt met
hetzelfde insekt. Dit om het vergelijken van de ontwikkeling
onder verschillende simulatieomstandigheden (ander jaar of andere
startdag) mogelijk te maken. Wordt er echter van insekt veranderd
zoals bij A aangegeven dan worden de inputhoeveelheden alle op
nul gesteld. Dit is noodzakelijk om nonsense inputhoeveelheden te
voorkomen, bijvoorbeeld als het nieuwe insekt veel minder stadioa
heeft.
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INSIM geeft een waarschuwing op het scherm als er geen
inputhoeveelheden zijn opgegeven. Het is dan niet mogelijk om de
set gereed te verklaren, het is immers niet zinvol om te
simuleren zonder inputhoeveelheden. Pas als er hoeveelheden zijn
opgegeven kan de set verlaten worden en dus opgeslagen in de
SIMULATION-file
Als alle gegevenssets klaar zijn wordt d.m.v. de Q(uit) toets de
procedure verlaten. De File SIMULATION wordt dan tijdens de
simulatie set voor set ingelezen en de afzonderlijke simulaties
worden dan uitgevoerd. De set wordt als een header toegevoegd aan
de outputfile zodat deze daarmee voor de gebruiker herkenbaar is.
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HOOFDSTUK 9. DE SIMULATIE
In dit hoofdstuk wordt de listing van het eigenlijke
simulatiegedeelte van het programma (de procedure RUNSIM)
besproken. Dit gedeelte is slechts een fractie van de totale
listing maar wel het meest belangrijke. Bovendien vinden we
hierin alle typische (TURBO) pascal commando's, structuren en
foefjes terug waardoor het een goede afspiegeling is van de
totale programmastructuur.
De listing van het programma vindt U in bijlage 2. Voor elke
regel bevindt zich een nummer dat toegevoegd is om de bespreking
te vergemakkelijken.
9.1. Datastructuren in het werkgeheugen
Voordat het programma daadwerkelijk begint te simuleren wordt er
in het werkgeheugen een structuur opgebouwd om de datafiles
gedurende de simulatie te kunnen opslaan.
Het gedeelte van het werkgeheugen dat hiervoor wordt gebruikt
heet de HEAP. De datafiles worden naar het werkgeheugen
overgebracht opdat de computer tijdens de simulatie niet steeds
opnieuw de benodigde gegevens op hoeft te zoeken op een
diskdrive. Dit kost namelijk zeer veel tijd. Bij de eerste versie
van de simulatieprocedure moest dit wel gebeuren hetgeen door de
benodigde disc-access time het programma ruim tien maal langzamer
deed zijn dan momenteel.
Nadeel van het werkgeheugen is dat daar geen structuur aanwezig
is voor het opslaan en opzoeken van gegevens. Om te voorkomen dat
overgebrachte data ergens gaan "zwemmen" is het daarom
noodzakelijk om een dergelijke structuur op te bouwen vooraleer
de data worden overgebracht.
De stuctuur in het werkgeheugen kan worden voorgesteld als een
muur van blokjes informatie. Deze blokjes bezitten elk een
identieke set gegevens. Om deze muur toegankelijk te maken moeten
we gebruik maken van aanwijzers, de zogenaamde POINTERS. Deze
wijzen dus als het ware een bepaald blokje aan. Om nu van het
ene naar het andere blokje (informatie) te gaan bevat elk blokje
zelf ook zo'n pointer die naar het volgende blokje wijst. Voor
een zgn "single loop" (een serie blokjes die maar in een richting
te doorlopen is, sequentieel toegankelijk) is dit voldoende. In
de muur bezit elk blokje een pointer die naar het bovenliggende
blokje wijst. De pointer van het bovenste blokje wijst weer naar
het onderste blokje en maakt zo de LOOP (=cirkel) rond. In een
zgn. "Double loop" bezit elk blokje twee pointers die naar resp
het bovenliggende en het onderliggende blokje wijzen.
De informatie in het blokje wordt in gedefinieerd in het TYPE
definition gedeelte van het programma.
Pointers worden gewoon als een apart type variabelen gedeclareerd
in het VARiabelen declaratie gedeelte, aangezien zij van een
apart TYPE zijn wordt dit type eerst in het TYPE definition
gedeelte gedeclareerd. Het type van de pointer wordt gedefinieerd
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door het TYPE van het blokje waar hij naar wijst. Voor het type
van het blokje wordt een dakje (A) geplaatst om aan te geven dat
het hier een pointer betreft en dat deze pointer naar dat type
blokje wijst (zie regel 33 tot 45 van de listing in appendix 2).
Merk op dat hier de declaratie van de pointers (regels 33 en 40)
v66r het type van hun blokje (regel 34 tot 39 resp 41 tot 45)
wordt gedeclareerd hetgeen vreemd lijkt maar noodzakelijk is
omdat het blokje ook weer een pointer van hetzelfde type bevat.
Hierbij dient vermeld te worden dat het TYPE van de pointer vast
verbonden is aan de structuur van het blokje. De pointer kan dus
maar naar een type blokje wijzen. Voor verdere informatie over
deze structuren wordt verwezen naar PASCAL handboeken.
Om nu de structuur op te bouwen moeten we eerst de set gegevens
declareren waaruit elk blokje is opgebouwd. In het programma zijn
twee soorten blokjes en dus ook twee soorten pointers gebruikt,
te weten een voor elk stadium van het insekt en een voor elke dag
van de weerfile.
De blokjes heten respectievelijk DEVDAT (voor de ontwikkelingsgegevens van het insekt, DEVelopment DATa) en DAYDAT (voor de
gegevens van een dag).
9.1.1. Devdat
DEVDAT is als volgt opgebouwd (regel 34-39):
A: Een STAGEREC(ord).
Zie paragraaf 7.1 waarin dit wordt uitgelegd
B: Een SIMULREC(ord).
Dit simulrecord wordt apart gedeclareerd in de regels 5-14. Het
bevat een aantal parameters die tijdens de simulatie voor elk
stadium apart moeten worden bijgehouden (zie Goudriaan en
Roermund, 1988). Dit zijn:
1. INIBOX: Het aantal individuen in elke klasse van het
stadium bij aanvang van de simulatie.
2. BOX
: Het aantal individuen in elke klasse van het
stadium tijdens de simulatie.
3. TOT
: Het totaal aantal individuen in dat stadium
tijdens de simulatie
4. INI
: Het aantal individuen dat bij de
eerstvolgende ontwikkelingsstap (dat is niet altijd
de eerstevolgende tijdstap) de eerste klasse van het
stadium binnenkomt. Het is a.h.w. de O-de klasse.
5. GCYCL : Een variabele die bijhoudt hoe ver de
ontwikkeling is voortgeschreden na de laatste
ontwikkelingsstap. Pas als na een aantal tijdstappen
deze parameter een bepaalde waarde overschrijdt vindt
er een zgn "FRACTIONAL SHIFT" plaats.
6. INFL : De instroom (INFLOW) van individuen tijdens
de tijdstap, deze komt in INI terecht.
7. OUTFL : De uitstroom (OUTFLOW) van individuen tijdens
de tijdstap, deze komt als instroom terecht in het
volgende stadium van de levenscyclus na eerst
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vermenigvuldigd te zijn met FRACTIN.
8. MORFL : De uitstroom van dade individuen (Mortality)
9. THRESHOLD : De onderdrempel van de temperatuur voor
de ontwikkeling dwz. de temperatuur waarbij juist
geen ontwikkeling plaatsvindt (Zowel ontwikkelingssnelheid
als mortaliteit moeten nul zijn). In dit programma
wordt deze parameter gebruikt om te bepalen of het nodig is
om de boxcartrain te doorlopen. Zie oak paragraaf 9.2.
Naast deze twee records met "normale" variabelen bevat het blokje
DEVDAT oak nag twee pointers, te weten de pointer NEXT die naar
het volgende blokje wijst en de pointer INFLPTR (INFLOWPOINTER)
die wijst naar het blokje met de gegevens van het stadium waar de
instroom vandaan komt.
9.1.2. Daydat
De structuur van het blokje DAYDAT is veel eenvoudiger. Het wordt
gedevlareerd in de regels 41-45 en bevat de variabelen:
A. YDAYNR
B. DAY
C. NEXT2
-

Het dagnummer (YEARDAYNUMBER)
De voor die dag opgeslagen variabelen.
De pointer naar het volgende blokje.

9.1.3. Opbouw van de datastructuur
Om nu de muur van blokjes van een van de twee types op te kunnen
bouwen zijn een aantal pointers nodig die niet in een blokje
vastzitten (zoals de NEXT en INFLOW) pointers maar vrij kunnen
bewegen. Het werkgeheugen houdt de positie van deze pointers
vast. Deze "vrije" pointers worden als normale variabelen
gedeclareerd in het VAR declaratiegedeelte van het hoofdprogramma
(regel 50 en 51 van de listing). De volgende pointers zijn
noodzakelijk voor het bouwen van de structuur:
LEAD : de LEADER, het bovenste blokje.
LAG : de VOLGER, Deze volgt a.h.w. de LEAD.
BASE : de BASIS, het onderste blokje.
Voor gebruik tijdens de simulatie is er voor elk type blokje een
"vrije" pointer genaamd WORKPTR (WORKPOINTER) gedeclareerd.
Deze pointer kunnen in een bepaalde stand (dus wijzend naar een
bepaald blokje) worden gezet door ze de waarde toe te kennen van
een andere pointer, bijvoorbeeld via het statement WORKPTR:=BASE
(regel 63). De workpointer wijst het onderste blokje aan. Om nu
een bepaald element uit een blokje aan te wijzen, bijvoorbeeld de
pointer NEXT, wordt een soort record-veld aanduiding gebruikt met
achter de naam van de pointer weer een dakje. Voorbeeld:
WORKPTR:=WORKPTRA.NEXT (regel 191) betekent: de workpointer gaat
wijzen naar hetzelfde blokje als waar de pointer NEXT uit het nu
door de workpointer aangewezen blokje naar toewijst. In
constructietermen: men neme het volgende blokje van de muur.
De muur wordt opgebouwd door steeds een nieuw blokje van een
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bepaald type te declareren met het statement NEW(type van het
blokje). In de listing is dit oa. terug te vinden in regel 67 als
NEW(LEAD2). Daar wordt in de volgende regels bij het bouwen van
een muur eerst het eerste blokje geinstalleerd en worden de
andere bouwpointers LAG en BASE oak op dat blokje gericht evenals
de NEXT pointer van het blokje die naar het eigen blokje wordt
gericht (regel 70-73).
De volgende blokjes worden nu een voor een gedeclareerd via
NEW(LEAD2) waardoor deze LEAD pointer steeds naar het nieuwste
blokje wijst. De NEXT pointer van het vorige blokje (LAG) wordt
dan naar LEAD gezet en de NEXT pointer van LEAD naar BASE (om de
cirkel rand te maken). Vervolgens wordt oak de LAG naar het
bovenste blokje verzet en kan er weer een nieuw blokje worden
toegevoegd totdat de muur klaar is (regel 76-79).
Na het bouwen van de muren worden de verschillende simulatiesets
aanmgemaakt (zie hoofdstuk 8) via de procedure SIMULGEN (regel
85).

Nadat dit is gebeurd wordt de eerste set ingelezen (regel 89).
Voor het programma verder gaat worden eerst de datafiles op
grootte bekeken. De namen van het insekt en de weerfile zijn al
opgegeven in de file SIMULATION, de set gegevens van de simulatie
(zie hoofdstuk 8). De files worden opgezocht en klaargemaakt voor
bewerkingen.
Afhankelijk van het feit of de het insekt meer of minder stadia
heeft of het jaar 365 of 366 dagen is het soms nodig de muur te
vergroten of te verkleinen. Dit gebeurt in de regels 165 tot 196
voor het insekt en 119 tot 146 voor de weersgegevens.
Oak de outputfile wordt aangemaakt en van een HEADER voorzien
waarin alle belangrijke gegevens zijn opgeslagen. Omdat hierin
oak een aantal gegevens komen te staan die in de INSECTfile
opgeslagen zijn kan dit pas gebeuren nadat de INSEKTfile is
aangeroepen. Dan kan de OUTPUTfile worden aangemaakt en kan de
header worden gemaakt (regel 159-161). Zo wordt oak bereikt dat
de outputfile (als deze naar een floppy wordt gescheven) op
dezelfde floppy als de insekt datafile terechtkomt, een logische
constructie.
9.2. Initiatie van de SIMULREC(ord)s en overbrenging van de
gegevens uit de datafiles
Als er een muur is opgebouwd is er binnen elk blokje wel
geheugenruimte voor gegevens maar de blokje bevatten nag geen
waarden. Het is zaak alle variabelen zorgvuldig te declareren
en/of deze over te brengen vanuit de datafiles naar het
werkgeheugen of te initieren. Gebeurt dit niet dan neemt die
variabele de waarde aan van de bits zoals die toevalligerwijs in
dat stukje geheugenruimte staan hetgeen tot onverwachte en
ongewenste resultaten kan leiden. (door een programmeerfout werd
een nul waarde niet gedeclareerd, als dat stukje van het
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werkgeheugen toevallig allemaal bits in de 0 stand bevatte
-bijvoorbeeld vlak na het aanzetten van de computer- ging alles
goed, meestal was het werkgeheugen echter niet zo "schoon").
In de regels 201 tot 213 worden via een loop steeds voor een
blokje van het DEVDAT type eerst de gegevens van het betreffende
stadium ingelezen van de datafile (READ(INSFILE,STAGEREC)) en
vervolgens een voor een geschreven in het DEVDAT blokje. Daarna
worden de interne simulatieparameters van SIMULREC allen op nul
gesteld (regel 217-234) met uitzondering van de eerste klasse van
elk stadium. Daar wordt de in het SIMULATION record opgegeven
aantal (TOTS[I] ingebracht. Als laatste wordt nog de THRESHOLD
temperatuur bepaald d.m.v. de AFGEN-FUNCTIE (Arbitrary Function
GENerator, een functie voor lineaire interpolatie)(regel 234247).
Als laatste wordt de, nog nergens naar toe wijzende, INFLPTR
(Inflowpointer) in de juiste stand gezet, hij wijst dan naar het
stadium waar de inflow vandaan gaat komen (regel 256 tot 268).
Voor de Weersgegevens gebeurt deze overbrenging naar het
werkgeheugen nagenoeg identiek in regel 137 tot 146.
Tijdens het overbrengen van de datafiles is er op het scherm een
medeling zichtbaar dat dit aan de gang is (regel 91-93). Als een
bepaalde datafile niet wordt aangetroffen op de diskdrives wordt
gevraagd de juiste floppy in de diskdrive te stoppen. Eerst wordt
de Weerfile ingeladen en daarna de Insektfile om zo te bereiken
dat de outputfile, als deze naar de floppy wordt geschreven op de
floppy van de insektfile wordt bijgeschreven.
9.3. De eigenlijke simulatie.
Nu alle benodigde parameters in het werkgeheugen opgeslagen zijn
kan overgegaan worden tot de feitelijke simulatie.
Om de gebruiker tijdens de simulatie, die enige tijd in beslag
neemt, niet naar een leeg scherm te laten kijken wordt deze "zoet
gehouden" door op het scherm aan te geven hoe ver het programma
gevorderd is via een viertal mededelingen:
A: Welke simulatie er momenteel gaande is (nummer van de set)
B: Hoeveel simulaties er nag te gaan zijn
C: Hoeveel tijd van de huidige simulatie er is verstreken en
bij welke datum de simulatie dus is aanmgeland.
D: Hoeveel dagen er in de set worden gesimuleerd die op dat
moment wordt afgewerkt
De eerste opbouw van dit scherm vindt plaats in de regels 273 tot
283. Gedurende een simulatie worden de tijd en de datum waarbij
het programma is aangeland steeds bijgehouden op het scherm in
regel 360-362.
Nu worden de beide workpointers in de startposities gezet. Die
voor het insekt natuurlijk bij de BASE (regel 286), die voor de
weersgegevens bij het blokje van de dag voor de start van de
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simulatie. Dit om meteen bij aanvang van de simulatie een nieuwe
temperatuursset in te lezen (zie A hieronder) (regel 287-288).
Nu herhaalt zich voor elke tijdstap de volgende serie
handelingen:
A: Als de tijd een dagovergang overschrijdt wordt de workpointer
van de weersgegevens een blokje opgeschoven. De minimum en
maximumtemperatuur worden dan ingelezen, de gemiddelde
temperatuur en de amplitude van de sinuso~de worden berekend
(regel 296-302).
B: De temperatuur wordt berekend als functie van het tijdstip van
de dag en de gemiddelde temperatuur en haar amplitude (regel 304)
C: Voor elk stadium wordt de volgende serie handelingen verricht
(er is hier dus sprake van een nested REPEAT UNTIL LOOP):
C1: de INFLOW wordt bepaald (regel 312-314)
C2: de aantalsontwikkelingen worden doorgerekend
Als de temperatuur onder de THRESHOLD waarde is:
C2a : Bij de O-de klasse van het stadium (INI) en bij het
totaal wordt de INFLOW opgeteld (regel 316-322).
Als de temperatuur boven de THRESHOLD is:
C2b :Via AFGEN (lineaire interpolatie) worden de
temperatuursafhankelijke snelheden berekend (RATES,regel
324-331) en vervolgens wordt de BOXCAR doorgerekend voor dat
stadium (regel 334-336).
D: Als de tijd de tijdstap voor output (OUTDEL) overschrijdt
wordt aan de OUTPUTFILE een nieuwe regel toegevoegd waarin het
YDAYNR (dagnummer), de tijd en de totalen per stadium staan
(regel 342-354)
E: de tijd wordt een tijdstip verder gezet (regel 357).
A tot en met E gaan door totdat de tijd de FINTIM overschrijdt
(regel 364). Op dat moment wordt de loop verlaten en wordt er
(als die er nog zijn) een nieuwe set gegevens ingelezen om de
simulatie te starten (terug naar regel 89). Dit herhaalt zich tot
het einde van de FILE met simulatiesets (SIMULATION) is bereikt
(regel 372).
Merk hierbij op dat de temperatuursafhankelijke variabelen steeds
pas berekend worden als de boxcar van het betreffende stadium aan
de beurt is om doorgerekend te worden. In eenn "klassiek"
simulatieprogramma worden eerst de snelheidsvariabelen van alle
stadia berekend en daarna worden direkt na elkaar alle boxcars
doorgerekend. In INSIM is voor deze snelheidsvariabelen dus
slechts een set van DEVR, SD, RD en RMR nodig, in een "klassiek
simulatieprogramma is voor elk stadium zo'n set nodig.

39

HOOFDSTUK 10

VERWERKING VAN DE UITKOMSTEN

De uitkomsten van elke simulatie worden opgeslagen in aparte
datafiles, de zogenaamde OUTPUTfiles. Desgewenst wordt er direkt
na de simulatie een uitdraai gemaakt van deze file. De file is
als volgt gestructureerd:
A: HEADER van de outputfile:
Hierin staan alle gegevens betreffende de initiatie van de
simulatie. Dit zijn
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Insekt
Plaats en Jaar
Naam outputfile
Tijdstap voor berekening.
Tijdstap voor output
Initiele hoeveelheden in elk stadium.

Daaronder staat voor elk stadium in hoeveel klassen dit is
onderverdeeld. Dit is in feite alleen van belang om te kunnen
bepalen of verschillende simulatie onderling vergelijkbaar zijn
of dat er ook door een verschillend aantal klassen (kleine)
afwijkingen kunnen zijn ontstaan.
B: De resultaten van de simulatie.
Deze uitkomsten worden als volgt weggeschreven: Elke keer als er
een tijdstap voor output wordt overschreden wordt er eeBn regel in
de file geschreven waarin achtereenvolgens staan:
1. Het Dagnummer (YearDayNumber)
2. De tijd waartoe de simulatie is gevorderd.
3. De inhoud van elk stadium op dat moment.
Deze files zijn zgn. ASCI-files. Deze zijn eenvoudig over te
brengen in en te verwerken met behulp van bestaande (grafiek)programma's als bijvoorbeeld LOTUS 123.
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HOOFDSTUK 11: TESTEN VAN HET PROGRAMMA
11.1. De simulatie
Het nu ontwikkelde programma is qua simulatie moeilijk te
vergelijken met eerder vervaardigde programma's. Dit komt
doordat:
A: Het aantal klassen per boxcartrain meestal af zal wijken van
de in andere programma's gebruikte waardes.
B: De in INSIM gebruikte boxcartrain een nieuwe versie is met een iets
andere rekenmethode die licht afwijkende resultaten te zien
geeft.
Om het programma tach uit te testen zijn er in het beginstadium
runs gemaakt met de oude boxcartrain en N-waardes van het bestaande
simulatie model van Archips rosana uit het verslag van P.
Nieuwveld (1987) Deze bleken zoals verwacht resultaten te geven
die volmaakt identiek waren aan de in dit verslag beschreven
simulaties.
De runs die met het huidige programa werden gemaakt met dus
afwijkende N waardes en de nieuwere boxcar-versie geven
simulaties te zien die maximaal enige procenten afwijken van deze
oude simuilatieprogramma's. Er kan dus geconcludeerd worden dat
het programma op een juiste manier werkt.
11.2. Het gebruik van het programma
Uit testsessies met "proefkonijnen" die zonder enige kennis
achter de computer werden gezet bleek dat de
gebruikersvriendelijkheid van het programma voldoende is te
noemen. Oak zonder handleiding maar met een korte mondelinge
inleiding bleken de mensen goed met het programma overweg te
kunnen. De handleiding zal in een aantal gevallen tach
belangrijke informatie aandragen en dus nuttig zijn voor de
gebruiker. Het programma is in de huidige vorm oak al geschikt
voor onderwijsdoeleinden.
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HOOFDSTUK 12 AANPASSING EN UITBREIDING VAN HET PROGRAMMA
Zoals het programma er nu ligt is er sprake van een eenvoudige
doch werkbare structuur. Het is gebleken dat het zeer goed
mogelijk is om de fenologie van verschillende insekten onder te
brengen in een universeel raamwerk.
Nu kan er bekeken worden welke veranderingen er nodig of mogelijk
zijn om het programma of haar bruikbaarheid te optimaliseren. Ook
wordt in dit hoofdstuk een aantal aanbevelingen gedaan voor de
verdere uitbreiding van het programma.
12.1. De benodigde SOFTWARE
Voor het programma in de huidige vorm zijn de softwarepakketten
TURBOPASCAL en TURBO GRAPHIX TOOLBOX nodig (BORLAND
international).
TURBOPASCAL heeft het nadeel dat het minder gangbaar is dan
"standaard" pascal. De graphix Toolbox zal niet bij iedere
turbopascal bezitter aanwezig zijn.
De meeste gebruikers zullen dus eerst de benodigde software
moeten verwerven. Dit is een belemmering voor de verspreiding van
het programma. Te overwegen valt daarom het huidige programma om
te schrijven naar "standaard" pascal. Waarschijnlijk een niet al
te moeilijke operatie. Mogelijk zal een standaard pascal
programma, vertaald door een standard pascal compiler tot
machinecode zelfs een iets snellere code opleveren dan de huidige
machinetaalversie (D. van Kraalingen pers.comm).
Er is recentelijk gestart met de ontwikkeling van een nieuwe,
verbeterde pascal versie (EXTENDED PASCAL) die misschien de
nieuwe standaard wordt en in ieder geval wat meer en grotere
mogelijkheden biedt dan de huidige standaardpascal versies (R.
Dierkx,pers comm). Mogelijk heeft deze versie ook een groter
compiler capaciteit, iets wat momenteel toch wel lastig is in ·het
gebruik.
TURBO GRAPHIX TOOLBOX zal als men het omzet naar standaard pascal
uit het programma moeten worden gehaald. Momenteel wordt dit
pakket alleen gebruikt voor de generatie van de tabellen.
Misschien is het dus sowiezo beter (dus ook als het een
TURBOPASCAL programma blijft) om dit pakket er uit te halen, het
bevat veel extra code (2000 regels) die slecht zeer weinig
gebruikt worden.
Een heel andere (tegengestelde) mogelijkheid is de faciliteiten
van deze GRAPHIX TOOLBOX juist wel te blijven gebruiken,
bijvoorbeeld voor de opbouw van grafieken tijdens het verloop van
de simulatie. Het valt echter te betwijfelen of dit een
eenvoudige opgave is. Er zijn ook andere professionele pakketten
voor de verwerking van gegevens tot grafieken (bijv LOTUS).
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12.2. Aanpassingen van de opslagstructuren
Momenteel vindt de opslag van data nog plaats in TURBOPASCAL
datafiles. Nadeel hiervan is dat ze niet compatibel zijn met
ander programma's, om zo bijv. een grafiek te kunnen maken van
het verloop van de temperatuur gedurende het jaar. Een ander
nadeel is het feit dat turbopascal datafiles slechts uit een type
variabele kunnen zijn opgebouwd (bijv steeds een stagerecord, zie
hoofdstuk 6) terwijl in de toekomst ook andere types gegevens in
de datastructuren zullen moeten worden opgeslagen. Het verdient
daarom aanbeveling om geen gebruik meer te maken van files van
getallen maar van ASCI-files die alle soorten variabelen kunnen
bevatten in de vorm van tekst. Deze kunnen eenvoudig worden
ingelezen mits de inleesvolgorde en het type van de in te lezen
variabelen op de juiste wijze zijn geprogrammeerd. Het feit dat
deze ASCI-files alleen sequentieel toegankelijk zijn kan worden
opgevangen door ze bij aanroep van de file op de reeds in
hoofdstuk 9 beschreven wijze over te brengen naar het
werkgeheugen in een dubbele LOOP. Na wijzigingen etc kan de file
dan eenvoudigweg weer opnieuw in de ascifile worden geschreven.
Voor de INSEKT datafiles is nu per stadium slechts een set van
FRACTIN en INFROM (en dus ook maar een INFLOWPOINTER)
beschikbaar.
De instroom in een stadium kan dus slechts uit een stadium
afkomstig zijn. Bij de simulatie van meer ingewikkelde cycly is
een tweede inflowpointer absoluut noodzakelijk. Dit voorkomt
bovendien dat voor elke "alternatieve ontwikkelingswijze" (denk
hierbij aan de overgang naar diapauze van een bi- of multivoltien
insekt) steeds een complete set extra ontwikkelingsstadia moet
worden ingevoerd). Meer dan 2 INFLOWPOINTERs is niet nodig, het
komt in de praktijk niet veel voor en kan opgevangen worden door
de "samenloop" in twee stappen te laten verlopen via een
imaginair ontwikkelingsstadium dat een oneindig grote
ontwikkelingssnelheid heeft.
De opslag van weersgegevens gebeurt nu als een ARRAY van 6
getallen van type REAL. Dit kan, voor de begrijpelijkheid van het
programma en de variabelen, beter worden gewijzigd tot een record
van MINT (minimum temperatuur), MAXT(maximum) en eventuele andere
variabelen, die dan bovendien van een ander type kunnen zijn.
In hoofdstuk 7 werden nog een aantal opmerkingen geplaatst
betreffende de opslag van gegevens. Dit betrof het feit dat er
binnen een insektensoort verschillende populaties voor kunnen
komen, en de opslag van de geometrische ligging van de
betreffende plaats in de weerfiles.
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12.3. Aanpassingen/verbeteringen van het fenologie programma
A: De output van de simulatieuitkomsten (de aanmaak van ASCIfiles) en ook het afdrukken van de datafiles (zowel op het scherm
als via de printer) zijn momenteel slechts zeer eenvoudig
verzorgd. Het verdient aanbeveling dit te verbeteren door dit
flexibel te maken. Ook zou de ontwikkeling gedurende de simulatie
op de terminal gevisualiseerd kunnen worden via een zich
ontwikkelende grafiek.
B: De hoeveelheid mogelijke stadia moet ook groter kunnen worden
gekozen dan 20. Nu is dit beperkt omdat dat eenvoudiger te
programmeren is, niet teveel extra geheugenruimte gebruikt en
voor de meeste insekten voldoet. Wil men echter een echt
universeel programma hebben waar ook luizen met gecompliceerde
ontwikkelingscycly in kunnen worden gestopt dan moet ook meer
stadia mogelijk zijn (zie ook 12.2. voor het probleem van de
instroom uit meer dan een stadium dat hierbij optreedt). Dit geeft
echter mogelijk problemen voor de outputfiles die dan wel erg
groot gaan worden.
C: Op dit moment is er geen beveiliging aanwezig voor problemen
die op kunnen treden bij het groeien van de outputfiles en/of de
datafiles (disk vol etc). Hiervoor dient een afdoende beveiliging
te worden ingebouwd.
D: Het moet mogelijk worden om meer variabelen als sturende
variabelen te incorporeren. Denk hierbij aan de instraling. Deze
variabelen kunnen worden ingebouwd als een soort correctie op de
temperatuur (wat het simpelst is, zie hiervoor het programma voor
Archips podana in P. Nieuwveld 1987) of als een aparte sturende
variabele, bijvoorbeeld de daglengte als een aan/uit schakelaar
voor de instroom in een diapauze stadium.
E: de FRACTIN, de fractie van de uitstroom uit een vorig stadium
dat instroomt in het huidige stadium is momenteel vast. Deze kan
in de praktijk echter varieren, niet alleen ales een aan/uit
schakelaar zoals hierboven wordt gesuggereerd maar ook gradueel,
bijvoorbeeld als gevolg van een toenemende populatie. Deze moet
dus niet alleen vast kunnen worden gedeclareerd maar ook als een
functie.
F: de Help-functie is momenteel nog niet ontwikkeld. Deze kan als
een soort alternatieve handleiding fungeren wat het programma nog
gebruikersvriendelijk maakt. Deze procedure kan worden
gestructureerd als een aantal pagina's met tekst. Afhankelijk van
de positie in het programma wordt bij aanroep van HELP dan de
juiste pagina met informatie op het scherm afgebeeld.
G: De output zou ook niet vast moeten liggen. Het zou beter zijn
als de gebruiker via een keuzemenu een aantal variabelen op kan
geven die in de outputfile moeten worden opgeslagen.
H: Het invoegen van de mogelijkheid om ook reproduktie te kunnen
simuleren vergroot de mogelijkheden van het programma: er kunnen
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meerdere generaties worden gesimuleerd. Dit is zelfs noodzakelijk
voor de uitbreiding tot populatiemodel. Reproduktie kan worden
gesimuleerd door de relatie tussen eileg en temperatuur in de
tabel van de adulten op te slaan. De leeftijdsafhankelijk
reproduktie kan worden gesimuleerd door de reproduktie
afhankelijk te maken van de inhoud van de verschillende klassen
(=leeftijden) van de adulten.
H: Voor de datafiles van insekt en weer zou het mogelijk moeten
zijn om andere variabelen in de tabellen toe te voegen als daar
behoefte aan is. Hierbij moet echter niet uit het oog worden
verloren dat de datafiles nog wel allemaal dezelfde structuur
moeten hebben om de onderlinge uitwisselbaarheid binnen het
programma te behouden.
12.4. Uitbreidingen van het programma
A: Als eerste en meest belangrijke nieuwe mogelijkheid moet in
het programma de mogelijkheid tot gevoeligheidanalyse worden
· ingebouwd.
A1: Voor de parameter gevoeligheidsanalyse waarbij slechts
parameters iets worden gewijzigd zal dit programmeertechnisch
niet al te moeilijk zijn. Dit kan immers gebeuren door de
betreffende parameter iedere keer met een korrektiefactor te
veranderen. Voor een 10 % vergroting van de relatieve dispersie
kan dit door in regel 323 van de listing de RD met 1.1. te
vermenigvuldigen.
Het gebruikersvriendelijk maken van deze faciliteit vergt meer
werk. Dit kan het beste gebeuren door een aparte procedure (het
BLOK gevoeligheidanalyse uit Hoofdstuk 5) te ontwerpen waarin
een keuzemenu zit met alle mogelijke variabelen die voor deze
gevoeligheidanalyse in aanmerking komen. In het programma moet
dan voor elk van deze variabelen op de juiste plaats (elke
tijdstap) een vermenigvuldiging met de correctiefactor
plaatsvinden.
A2: voor de structuur-gevoeligheidanalyse waarbij bijvoorbeeld
een aantal ontwikkelingsstadia als een stadium worden gesimuleerd
ligt de zaak wat anders. Ook deze kan worden geprogrammeerd als
een keuzemenu met dien verstande dat bij het samennemen van twee
of meer stadia er wel een aparte set van gegevens moet worden
opgebouwd also£ er een nieuw insekt wordt aangemaakt. Mogelijk
kan dit gebeuren door een tweede (tijdelijke) datafile aan te
maken voor het insekt die dezelfde ontwikkelingsgegevens bevat
voor de ongewijzigde stadia maar een nieuwe set voor de
samengenomen stadia. Een andere manier is het tijdelijk toevoegen
van een nieuw stadium waarbij de twee samengevoegde stadia via de
procedure INSCYCLE als het ware buiten de cyclus worden gezet en
vervangen worden door dit nieuwe stadium. E.e.a. gebeurt dan
zonder verlies van informatie. Bij het samennemen van stadia
kunnen de meeste waarden reeds automatisch worden geschat,
bijvoorbeeld door met behulp van de AFGEN functie de
ontwikkelingsduren bij elkaar op te tellen om zo een nieuwe DEVR
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te schatten, de gebruiker moet deze set natuurlijk wel eerst van
de werkelijke waarden voorzien voordat een zinvolle simulatie
mogelijk is.
B: Misschien is een aanvulling van het programmma met een
faciliteit om met een imaginaire set temperatuursgegevens te
kunnen werken (bijvoorbeeld een konstante temperatuur en/of geen
sinusolde) zinvol. Vooral voor de vergelijkbaarheid van insekten
en bij gevoeligheidanalyses is dit bruikbaar. Hierbij kan een
aparte weerfile worden gegenereerd. Op die wijze behoeft de
rekenstructuur immers geen aanpassingen. Een "Modeljaar" met
daarin als temperaturen de gemiddelde klimaatswaarden om zo
predicties mogelijk te maken zou een aanwinst betekenen.
C: Na dat het programma aan alle eisen voor een
fenologieprogramma voldoet kan het worden uitgebreidt naar een
populatiemodel. Daarna kunnen andere zaken als koppelingen met
gewasgroei of predatorpopulatieprogramma's worden overwogen. Dit
dient echter pas te worden overwogen als het programma inderdaad
bewezen heeft goed bruikbaar te zijn. De benodigde programmatuur
zal tegen die tijd dusdanig ingewikkeld worden dat voor de
verdere ontwikkeling een (semi)professionele programmeur
noodzakelijk zal zijn.
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BIJLAGE 1: Lijst van gemaakte procedures en hun functie.
AFGEN

function GENerator. lineaire
interpolatie gebruikt om intermediare waardes van
ontwikkelings-snelheden te bepalen via lineaire
interpolatie van de tussenliggende waardes uit de
tabellen met ontwikkelingsgegevens. NB. de door
mij ontwikkelde afgen functie houdt buiten het
gedefinieerde interval de waarde aan van de
dichtstbijzijnde wel gedefinieerde waarde

BEEP

een piepje als lichte waarschuwing, bijvoorbeeld
als er een vraag beantwoord moet worden.

BOXCAR

BOXCAR met controleerbare dispersie.

CHANGE

om waardes in een tabel te veranderen en deze ook
in het betreffende array (CHANGEARRAY) of file
(CHANGEFILE) te veranderen.

CONTROL

om tijdens move de cursor in de tabel te houden.

DAYLENGTH

om de daglengte te berekenen, niet gebruikt.

DAYSTRING

om van YearDAYNumbeR naar datum te komen.

~rbitrary

ENVIRonmental DATA. Menu voor het kiezen van de
ENVIRDAT
bewerking van een weersfile.
EXPLANATION

Korte uitleg van het programma.

FILECONTROL

om een file op te zoeken op de diskdrives.

FILE IN

om een asci weersfile in te lezen in insim.

FILEXIST

om te kijken of een file van die naam al bestaat.

FILE OUT

om van een insim datafile een asci copy te maken.

FIXBOX

BOXCAR met vaste dispersie, niet gebruikt in
insim.

HELP

Help functie, nog niet ingevuld.

INS CYCLE

om de levenscyclus van een insekt te wijzigen.

INSDAT

INSect DATA zie ENVIRDAT

INSECTDEV

INSect DEVelopment, aanmaak van een array voor een
nieuw stadium en vullen van dat array met (FAKE) waardes.

IN SPRINT

INSect PRINT, print de ontwikkelingsgegevens van
een insekt.
1

MAXDELT

: MAXimal DELT functie om de maximale waarde van de
tijdstap voor simulatie te bepalen zonder dat de BOXCAR
berekening een foutmelding geeft.

MENUS

: MENUS functie om een keuzemenu te genereren voor
een insekt of weersfile.

MAKETABLE

: MAKE a TABLE om een tabel op het scherm te maken

MAXDELT

: om de maximale tijdstap vast te stellen waarbij de
boxcar procedure geen foutmelding geeft.

MOVE

: MOVE om m.b.v. een cursor door een tabel te lopen
en tegelijkertijd de plaats in de file(MOVEFILE)
of het array(MOVEARRAY) te bepalen.

NEWINSECT

: om de stadia van een nieuw insekt te benoemen en
om de datafile daarvoor aan te maken.

NEWPLYR

: Zie NEWINSECT maar dan voor weersgegevens.

NMAKER

:

MAKER functie om via een vuistregel een
redelijke waarde voor het aantal klassen in een
stadium te bepalen. (zie Goudriaan en
Roermund,1988)

~

OUTPUTHEADER : om de OUTPUTfile van en HEADER te voorzien waarin
alle belangrijke gegevens zijn weergegeven.
PLACEDAT

: zie insdat maar dan voor yearfiles.

RUNSIM

: de eigenlijke simulatie.

SIMULGEN

: SIMULation GENerator, om initiatiesets voor de
simulatie aan te maken en op te slaan in een file.

SIMPRINT

: om een outputfile te printen.

SORTDAT

: Om de ontwikkelingssnelheden bij verschillende
temperaturen in volgorde van opklimmende
temperatuur op te slaan.

SORTNAMES

: om de namen van de datafiles in alfabetische
volgorde op te slaan in de places.pas of insect.pas file.

TABWRITE

: -TABLE WRITEr
- - om waardes in een tabel te
schrijven.

WARNING

een geluidssignaal bij een foutieve keuze.

YEARPRINT

om de weersgegevens van een jaar 1 te printen

2

Bijlage 2 Listing van het simulatiegedeelte.
1 TYPE DEFINITION FROM MAIN PROGRAM:
2

{I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I /IIIII I//}

3 TYPE
4

5 SIMULRECORD =RECORD
6
INIBOX:TABLE;
{INITIAL CONTENTS OF TRAIN}
7
BOX:TABLE;
{Contents of one train}
8
TOT:REAL;
{Total content of train}
9
INI:REAL;
{INCOMING QUANTITY ( "Ost BOX"}
10
GCYCL:REAL;{Fraction to shift in one time step}
11
INFL:REAL;
{Inflow into boxcar}
OUTFL:REAL;
{Outflow out of boxcar}
12
13
MORFL:REAL;
{Flow due to mortality}
14
THRESHOLD:REAL;
{Threshold temperature}
15
END;
16

17 SIMUL
18

=RECORD
INSECT:ANYSTRING; {INSECT NAME}
PLACE :ANYSTRING;
{Place/Year of simulation}
OUTPUTNAME:ANYSTRING;
{NAME OF OUTPUTFILE}
STDAY :REAL;
{START DAY FOR SIMULATION}
FINTIM:REAL;
{NR OF DAYS TO simulate}
DELT :REAL;
{TIME STEP FOR CALCULATION}
DELTMAX:REAL;
{MAXIMAL
OUTDEL:REAL;
{TIME STEP FOR OUTPUT}
TOTS :TABLE;
{INITIAL CONTENT OF EACH STAGE}
DIRECTPRINT:CHAR;
{DECISION FOR PRINT}
SAMEINSECT :BOOLEAN;
{CHECK FOR SAME INSECT}
END;

19

20
21
22
23
24
25

II

26

27
28
29

30
31 SIMULS
32
33 PTRT1
34 DEVDAT
35
36

37
38
39

40 PTRT2
41 DAYDAT
42
43
44
45

}

=FILE OF SIMUL;
=~DEVDAT;
{POINTER FOR INSECT DATA ON HEAP}
= RECORD
{ALL DEVELOPMENT DATA OF ONE}
STAGEREC:STAGERECORD; {STAGE DURING EXECUTION}
SIMULREC:SIMULRECORD;
INFLPTR :PTRT1;
NEXT
: PTRT1;
END;
=~DAYDAT;
{POINTER FOR WEATHER DATA ON HEAP}
= RECORD
{DATA OF ONE DAY }
YDAYNR :INTEGER;
:EL;
DAY
NEXT2
:PTRT2;
END;
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47 {lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll//}
48 VARIABELS DEFINITION IN MAIN PROGRAM
49

50 VAR
51
52
53

LEAD,LAG,BASE,WORKPTR:PTRT1;
LEAD2,LAG2,BASE2,WORKPTR2:PT~T2;

1

{POINTERS AS VARIABELS}

