Kwaliteit alsbasis voor modelontwikkeling

Inleiding
Water vormt een belangrijke schakel in
ons bestaan. We gebruiken het voor vele
doeleinden, die vaak tegenstrijdige
belangen hebben. Zo kan de drinkwatervoorziening in conflict zijn met industriële
toepassingen. Evenzo kent de recreatie
andere belangen dan de scheepvaart. Het
zo goed mogelijk in evenwicht brengen
van de diverse belangen vergt beleid en
operationeel beheer.
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Het uitgangspunt voor het ontwikkelen en
het uitvoeren van een adequaat beleid zijn
betrouwbare gegevens. Diverse instanties
zijn actief om bruikbare gegevens te
verzamelen. Deze informatie moet leiden
tot richtlijnen voor het waterbeheer.
Beleid en operationeel waterbeheer zijn
dan ook onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Een goede afstemming tussen
het beleid en de daartoe benodigde
handelingen vraagt een voortdurende
aandacht. Geautomatiseerde systemen zijn
hierbij van groot belang. Hiertoe behoort
het voorspellen van het gedrag van water,
bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of
extreme situaties, met behulp van
simulatiemodellen.
Modelontwikkeling
Wiskundige modellen zijn tegenwoordig
een essentieel onderdeel bij het simuleren
van de waterbeweging. Een dergelijk
model werd voor het eerst toegepast bij de
voorbereiding van de afsluiting van de
toenmalige Zuiderzee. De 'Staatscommissie Zuiderzee 1918-1926' ontwikkelde een wiskundig model van de
Waddenzee en de Zuiderzee om de
veranderingen te voorspellen die zouden
optreden bij de afsluiting van de Zuiderzee.
In de afgelopen decennia heeft de ontwikkeling van wiskundige simulatiemodellen
voor het bestuderen van de water-
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Samenvatting
In toenemende mate nemen wiskundige modellen een belangrijke plaats in bij het
simuleren van waterbeweging en waterkwaliteit, slibtransport en morfologische en
ecologische processen. Deze simulaties vormen de basis voor het bepalen van
realiseerbare maatregelen. Met het introduceren van Integraal Waterbeheer
spelen steeds meer aspecten van het watersysteem een rol. Om alle aspecten te
wegen moeten de modellen, die deze aspecten beschrijven, met elkaar worden
gekoppeld. Dit blijkt een lastige en kostbare taak te zijn; zeker als er in de nabije
toekomst op een eenvoudige wijze uitbreidingen gewenst zijn. Slechts de
geïntegreerde modellensystemen, waarvan de software-ontwikkeling is gebaseerd
op kwaliteit, dat wil zeggen op normen en standaarden, zullen levensvatbaar zijn.
De meeste kosten worden namelijk gemaakt in de toekomst, bij het beheer en
onderhoud van het systeem. Kwaliteit maakt dit beheersbaar.

beweging en de waterkwaliteit een
enorme vlucht genomen. De grote
toename in rekenkracht van computers
heeft simulaties met een steeds hoger
realiteitsgehalte mogelijk gemaakt.
Wiskundige modellen zijn bijvoorbeeld op
grote schaal ingezet bij Rijkswaterstaat
voor de bepaling van sluitingsstrategieën
bij de deltawerken. Ook heeft de steeds
krachtiger wordende PC er voor gezorgd,
dat ééndimensionale modellen in een
brede kring gebruikt worden [1,2].
Hiermee worden onder andere stelsels
van kanalen doorgerekend.
Deze inmiddels 'klassieke' modellen voor
het voorspellen van de waterbeweging en
de waterhoogte spelen nog steeds een
belangrijke rol. Daarnaast zijn er in de
loop der jaren ook allerlei andere
modellen gebouwd, bijvoorbeeld voor
waterkwaliteit, slibtransport en golven.
Veel van deze modellen zijn onafhankelijk
van elkaar ontwikkeld, met veelal andere
werkwijzen en filosofieën. Dit heeft geleid
tot modellen die qua gebruik en qua
interne (software) structuur zeer kunnen
verschillen.
Bij de beoordeling van de gevolgen van
maatregelen op een watersysteem zullen
steeds meer aspecten een rol gaan spelen.
Dit blijkt ook uit de Derde Nota Waterhuishouding, waarin voor het eerst beleid
is geformuleerd vanuit een onderling
verband van waterkwantiteit en -kwaliteit
van oppervlaktewater en grondwater. De
integratie van meerdere aspecten blijkt
ook uit het programma Eand Water
Impuls, dat onlangs is gestart. Hierin is
een doelstelling 'Het ontwikkelen van een
instrumentarium voor het beheren en
ontwikkelen van delta- en kustgebieden
door integratie van meet-, verwerkings-,
ontwerp en modelleringstechnieken'.
Om op een adequate wijze aan de steeds
toenemende eisen die aan het integraal
waterbeheer worden gesteld, tegemoet te
komen, is het noodzakelijk dat er een
basis modellen-instrumentarium aanwezig
is. Hierin is koppeling van modellen

principieel mogelijk. De realisatie van dit
instrumentarium stelt vooral eisen aan de
werkwijze voor onderzoek en ontwikkeling.
Werkwijze
Een simulatiemodel is over het algemeen
een resultaat van een onderzoek. Niet in
alle gevallen wordt voorzien, dat een
model in een later stadium moet gaan
functioneren binnen een groter, geïntegreerd systeem. Daarnaast kan een model
een discipline-overschrijdend belang
krijgen, waardoor het wordt opgenomen
in verschillende modelsystemen.
Bij de ontwikkeling van modellen worden
veelvuldig verschillende werkwijzen en
filosofieën gebruikt. Dit houdt in dat een
gebruiker met elk systeem op een andere
wijze moet leren omgaan. Toch hebben
simulatiesystemen veel gemeenschappelijk. Hierbij kan worden gedacht aan de
gebruikers-interface, de vorm van de
invoer van gegevens en aan de presentatie
van resultaten.
Voor een operationeel modellensysteem is
een goed informatica-technisch ontwerp
doorslaggevend. Bij de geïsoleerde
ontwikkeling van modellen worden vaak
(impliciete) aannames gedaan. Later, als
het systeem aan nieuwe wensen wordt
aangepast, leiden deze tot gekunstelde
constructies, met alle gevolgen voor de
complexiteit van het beheer en onderhoud. Hierdoor kunnen de kosten zo hoog
oplopen, dat besloten moet worden een
nieuw systeem te bouwen.
De ervaring laat zien, dat dergelijke
problemen sterk naar voren komen bij het
koppelen van modellen. In het verleden
zijn er meerdere projecten geweest waar
verscheidene modelsystemen op een
ad-hoc basis zijn gekoppeld. In sommige
gevallen bleek het zelfs niet mogelijk om
binnen de toegemeten tijd een koppeling
tot stand te brengen.
Bovendien gaat een systeem, dat is
samengesteld uit diverse bestaande
(deel)systemen, een eigen leven leiden.
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Dit houdt in dat er rondom het nieuw
gerealiseerde systeem een eigen beheeren onderhoudsinspanning moet worden
ingericht. Dit is zeer kostbaar.
Eind jaren tachtig vormde dit voor Rijkswaterstaat de aanleiding om een verbeterde werkwijze te ontwikkelen met de
volgende doelstellingen:
a. het beheersen van de kosten van het
ontwikkelen van modellen;
b. het beheersen van de kosten van het
beheer en onderhoud;
c. het maken van een basis modelleninstrumentarium, waarin modellen gekoppeld kunnen worden.
Het project kreeg de naam SIMONA, wat
een acronym is voor Simulatie MOdellen
NAtte waterstaat.
Als eerste zijn er normen ontworpen.
Deze hebben grotendeels betrekking op
de werkwijze. Een juiste naleving van
deze normen zorgt voor een zo uniform
mogelijke denkwijze en daarmee een zo
uniform mogelijke programmatuur. Het
betreft normen voor programmeren,
gebruikers- en systeemdocumentatie,
grafische gebruikers-interfaces, acceptatie
van programmatuur en overdracht naar de
beheer- en onderhoudsgroep, zie
[3, 4, 5, 6, 7]. Deze normen overlappen de
richtlijnen die recent zijn ontwikkeld
onder auspiciën van CHO-TNO [8].
Normen zijn zeer bepalend voor de wijze
van werken. Normen alleen zijn echter
niet voldoende. Een goede vakman of
vakvrouw, die volgens de geldende voorschriften werkt, heeft daarbij passend
gereedschap nodig om efficiënt te kunnen
werken.

Gebruikers zullen zich meestal met één
aspect tegelijk bezighouden. Zo zal een
onderzoeker het meest geïnteresseerd zijn
in het simulatiedeel.
Het creëren van een goede communicatiestructuur tussen de functionele onderdelen en tussen de diverse relevante
modellen is wezenlijk voor het slagen van
projecten. Hiertoe is gereedschap ontwikkeld dat ondersteuning biedt voor alle
gebruikersgroepen [9].Het geheel aan
gereedschappen vormt de ontwikkelomgeving.
Alle functies maken gebruik van eenzelfde
gegevensmodel en zijn zó opgebouwd, dat
programmatuur op een flexibele manier
uitbreidbaar en herbruikbaar is. Bovendien wordt gebruik gemaakt van een
uniforme gegevensopslag. Deze is speciaal
geschikt voor de opslag van grote
hoeveelheden gegevens (bulkdata), die
steeds meer voorkomen bij realistische
simulaties. Dit alles maakt een uniforme
voor- en nabewerking voor alle simulatiemodellen mogelijk, iets wat in het
verleden onmogelijk was. Er wordt veel
aandacht besteed aan de integriteit van
het systeem. Het archiveren van gegevens
wordt beschermd door een uitgekiend
administratief systeem.
Bij alle onderdelen wordt zo veel mogelijk
van (de-facto) standaards gebruik
gemaakt. Zo wordt een standaard window
systeem toegepast bij de gebruikers-interface en de grafische presentatie.
De ontwikkelomgeving wordt open
genoemd, omdat gebruikers zelf functionaliteiten, zoals procesformuleringen,
kunnen toevoegen.

Ontwikkelomgeving
Hij modelontwikkeling en -gebruik zijn
diverse gebruikersgroepen te onderscheiden. Ruwweg kunnen deze worden
geïdentificeerd met eindgebruikers,
onderzoekers, modelontwikkelaars,
systeemontwerpers en beheerders. Elk
van de groepen heeft eigen wensen. Om
te komen tot een gestandaardiseerde en
efficiënte manier van modelontwikkeling
en -gebruik is naast een geüniformeerde
werkwijze gemeenschappelijk
gereedschap nodig.
Naast het bouwen van nieuwe modellen,
wordt er voortdurend uitbreiding
gepleegd aan bestaande modellen. Om
hierop in te spelen, wordt in het project
SIMONA een functionele indeling gehanteerd, die bij de meeste modelsystemen
aanwezig is, namelijk een indeling in
- voorbewerking
- simulatie
- nabewerking
- presentatie
- archivering.

Operationele Modellen
Op allerlei niveaus worden modellen
gemaakt. Er zijn modellen die alleen voor
een onderzoek worden ontwikkeld. Er zijn
modellen die gebruikt worden door een
beperkte groep en modellen die op een
breed front worden ingezet. Als een
onderzoeksmodel discipline-overschrijdend is, zoals een waterbewegingsmodel, kan het voor algemeen gebruik
worden bestemd. Een gestandaardiseerde
werkwijze en ontwikkelomgeving dragen
er dan in hoge mate toe bij om de kosten
van het onderbrengen in beheer en
onderhoud te minimaliseren.
Beheer en onderhoud zorgt ervoor, dat
een software systeem operationeel wordt
gemaakt en gehouden op het gewenste
hardware platform. Er zijn twee vormen
van onderhoud:
- correctief onderhoud, waarin fouten
worden hersteld en afwijkingen ten
opzichte van de beschrijving in de gebruikershandleiding worden gerepareerd;
- adaptief onderhoud, waarin de

programmatuur wordt aangepast aan de
wensen van gebruikers of aan de veranderingen in de systeem-software, bijvoorbeeld in het operating system of in de
programmeertaal.
Het is net als het aanleggen van een weg.
Als de weg eenmaal ligt, moet er beheer
en onderhoud worden uitgevoerd. Als dit
niet gebeurt en er vallen gaten in de weg,
dan zal deze op den duur niet meer
operationeel kunnen zijn.
Ofschoon er weinig over wordt gesproken,
is het beheren en onderhouden van
wiskundige modellen een duidelijk aparte
discipline, die een grote mate van professionaliteit vraagt. Een belangrijk aspect is
het op een zodanig persoonsonafhankelijke wijze vastleggen van de structuur en
de kennis van de programmatuur, dat
voor de gebruikers en het bedrijf continuïteit gewaarborgd is. Beheer en onderhoud wordt meestal als een last ervaren,
zowel door managers als door ontwikkelaars. Toch is het beheer en onderhoud de
grootste kostenpost, gemeten over de
levenscyclus van het systeem. Ervaringen
wijzen uit dat 67% van de totale kosten
van het systeem hiermee is gemoeid. Er
wordt geschat dat 2% van het bruto nationaal produkt van de Verenigde Staten
wordt besteed aan het beheer en onderhoud van software! Het is niet ongebruikelijk, dat programmeurs c.q.
ontwikkelaars in organisaties driekwart
van hun tijd besteden aan beheer en
onderhoud! [10]
Binnen SIMONA zijn er dan ook normen
vastgesteld voor het overdragen van
programmatuur naar een beheer- en
onderhoudsgroep. Aangezien de programmatuur omvangrijk is, is het met de hand
controleren van de normen kostbaar en
tijdrovend. Gebaseerd op de normen zijn
automatische tools aanwezig, die een
aantal van deze taken overnemen. Als een
model is geaccepteerd door de beheer- en
onderhoudsgroep, en als het serviceniveau
van de ondersteuning en de hardware
platforms zijn vastgelegd, pas dan kan
gesproken worden van een 'operationeel
model'.
Modellen-instrumentarium
Na een gedegen onderzoek heeft Rijkswaterstaat besloten een aantal modelsystemen onder te brengen in het
SIMONA-systeem, zodat een modelleninstrumentarium zal ontstaan. Het betreft
modellen die aan de basis liggen van de
bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat, zowel
in getijdewateren als in binnenwateren.
Het SIMONA-systeem wordt daarom
kritisch voor de missie van de Rijkswaterstaat genoemd.
Als eerste is het modellensysteem
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Aß. 1 - Weergave van waterstanden op het Continentale Plat door isolijncn.

WAQUA opgenomen in SIMONA.
WAQUA is één van de oudste en meest
gebruikte modellen bij de natte waterstaat.
Het model berekent voor een bepaald
gebied, bijvoorbeeld het Continentale Plat,
de waterhoogte en de waterstroming. De
waterbeweging is in de verticaal geïntegreerd, zodat een twee-dimensionaal
beeld ontstaat. Een voorbeeld is gegeven
in afbeelding 1. Het model wordt gebruikt
in zeer veel praktische situaties [11] en in
onderzoeksituaties [12]. Het nieuwe model
heeft de naam WAQUA-in-SIMONA.
Na dit waterbewegingsmodel is in samenwerking met de ontwikkelaar, de Landbouw Universiteit Wageningen, het slibmodel STRESS2D operationeel gemaakt.
STRESS2D bepaalt het transport van
verschillende slibfracties, waarbij gebruik
gemaakt wordt van het waterbewegingssysteem WAQUA [13].
Onlangs is het systeem HISWA opgenomen in het modelleninstrumentarium. Dit model berekent de golfwerking onder invloed van onder andere
de wind. HISWA is door de Technische
Universiteit Delft ontwikkeld [14].
WAQUA-in-SIMONA heeft bij uitbreidingen geprofiteerd van de flexibiliteit die
SIMONA biedt. In de loop der jaren is
een groot aantal versies van het oorspronkelijke WAQUA systeem ontwikkeld voor
speciale omstandigheden, bijvoorbeeld
voor rivieren of getijdewateren. Deze
verschillende versies van WAQUA,
'specials' genoemd, hadden alle een eigen
beheer en onderhoud, wat zeer kostbaar
was. Door SIMONA konden deze specials

op een relatief eenvoudige wijze geïntegreerd worden tot één systeem in
WAQUA-in-SIMONA. Dit geldt ook voor
het koppelen van het slibmodel
STRESS2D aan WAQUA-in-SIMONA.
De twee-dimensionale waterbeweging in
WAQUA-in-SIMONA is onlangs gekoppeld aan het drie-dimensionale stoftransportmodel TRAMOD. Ook is WAQUAin-SIMONA en het nieuwe drie-dimensionale stoftransportmodel hergebruikt bij de
ontwikkeling van het volledig driedimensionale model, genaamd TRIWAQ.
Drie-dimensionale modellen verschaffen
inzicht in de waterbeweging en waterkwaliteit op verschillende diepten. Dit is
onder andere van groot belang bij studies
naar de morfologische bewegingen voor
de kust en in de Waddenzee, maar ook
voor de waterbeweging in de Rotterdamse
haven, de Rijnuitstroming en de bepaling
van gevolgen van slibtransport of van
calamiteiten.
Ook is in het systeem een zogenaamde
gebruikersroutine geïmplementeerd.
Hiermee wordt een hoge mate van flexibiliteit geïntroduceerd. Ontwikkelaars
hebben de mogelijkheid om de zelf gemodelleerde fysische processen aan de
bestaande stoftransportmodule te
koppelen. Voorbeelden hiervan zijn sedimentatie-, turbulentie-, chemische of
eco(bio)logische modellen.
Conclusie
Bij het ontbreken van een werkwijze voor
de ontwikkeling van modelsystemen
zullen veel ontwikkelaars een methodiek

kiezen die het snelst tot resultaten leidt, te
weten de persoonlijke werkwijze.
Als een geüniformeerde werkwijze wordt
gehanteerd, dan zal dit in het begin als
een beknotting van de eigen 'optimale' inzichten worden ervaren. Het rendement
komt echter al vlug naar voren, bijvoorbeeld als integratie van deelsystemen op
een relatief eenvoudige wijze mogelijk
wordt. Bovendien ontstaat voor gebruikers
van modellen een eenduidige wijze van
benadering en van implementatie, wat het
wederzijds begrip bevordert. De basis van
de werkwijze wordt gevormd door een aantal normen. Deze zijn bij Icim verkrijgbaar.
Met behulp van een modellen-instrumentarium onder SIMONA kan op een
flexibele en snelle manier worden ingespeeld op vragen die betrekking hebben
op de kwaliteit en kwantiteit van de
Nederlandse wateren. Een belangrijk
aantal operationele modellen is al ondergebracht in de SIMONA-structuur. Dit
heeft geleid tot een kostenbesparing.
Bovendien biedt het een waarborg voor
de continuïteit van een basis modelleninstumentarium voor een breed platform
van gebruikers.
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