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Kanttekeningenbij
emissiemodelT-STREAM
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vootpraktijktoepassing ishetnaardehuidigestandvandewetenschapnogveeltevtoeg.
Zondetverificatie vandegebruikte processen
en,idealiter,eencalibratieenvalidatievoor
demodelparameters,ishetgebruikvanTSTREAMnietaantoonbaatsuperieur aande
thansalgemeengehanteerde volumebenaderinginOAS'en.Hetisdaaromaantebevelen
T-STREAMtebeschouwenalseen instrument bijonderzoekenverdere ontwikkeling
eninditstadium nogniet tegebruikenvoor
ingenieurstoepassingen.
pro£dr.ir.F. Clemens,
ir.J.Langeveld (TUDelft) en
ir.R.Aalderink (Arcadis) «
Zie ook het nawoord op de
volgende pagina
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Wijhopendatdezekanttekeningen ende
aangedragen vraagstukken bijdragen aan
verdereonrwikkelingvanT-STREAMofvan
gelijksoortige modellen.Nogmaals onderstrepen wijhetbelangvandeontwikkeling
vaneendetgelijk instrumentarium, echtet
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