Indianapolis, 19-23 april 1994

An International Conference:
Analytic Element Modeling of Groundwater Flow
De conferentie
Van 19 tot 23 april werd in Indianapolis
(USA) een eerste internationale conferentie
gehouden over het modelleren van grondwaterstroming met de Analytische
Klementen Methode. De Analytische
Klementen iMethode is een techniek die
vooral in Nederland en Amerika door
steeds meer onderzoekinstellingen,
provincies, waterleidingbedrijven en
adviesbureaus wordt ingezet bij het
simuleren van de grondwaterstroming.
Op de conferentie werden de nieuwste
ontwikkelingen gepresenteerd en werden
praktijkervaringen uitgewisseld. Daarnaast
waren er een aantal gastsprekers uitgenodigd om de Analytische Elementen
Methode te vergelijken met numerieke
methoden.
F.r waren circa 100 deelnemers aanwezig
die luisterden naar in totaal 46 presentaties verdeeld over drie dagen. In de
avonduren werd een introductiecursus
gehouden en discussie gevoerd.
Na de grote Amerikaanse opkomst was de
10 man sterke Nederlandse delegatie met
sprekers van TUD, RIZA, TAUW, CAVA,
Grondmechanica, Kiwa en IWACO de
grootste. Daarnaast waren er vier andere
Europeanen: twee Russen, een Italiaan
en een Noor.
De analytische elementen methode
De Analytische Klementen Methode is
omstreeks 1980 door Otto Strack van de
Universiteit van Minnesota geïntroduceerd.
De basis van de methode wordt gevormd
door de eigenschap dal de oplossing van
een grondwaterstromingsprobleem kan
worden berekend door superpositie van
standaard oplossingen voor relatief
eenvoudige stromingssituaties. Deze
stromingssituaties worden door de
gebruiker ingevoerd als elementen. Als
eerste werden de analytische functies
(elementen) wells, line-sinks en linedoublets omwikkeld. De methode werd
uitgebreid tot een meerlagen systeem met
niet-homogene aquifers. De nieuwste
ontwikkelingen zijn functies voor stroming
van water met variabele dichtheid, nietstationaire stroming, area sinks van variabele sterkte en 'superblocks'.
Vergelijking tussen analytische en
numerieke methoden
Het analytisch oplossen van een stromingsprobleem brengt een aantal voordelen met
zich mee. De oplossing van een stromingsprobleem wordt exact (op elke positie
x,y,z) berekend (Arnold Verruijt, TUD).
Dit betekent dat een klein onderdeel van
een groot regionaal model in groot detail
bestudeerd kan worden. Op kleine afstand
van bijvoorbeeld een onttrekking of een

drain wordt de stroming exact gemodelleerd. Stroombanen worden berekend op
basis van een continu stromingsveld, zodat
de resultaten 'smooth' zijn. De Analytische
Klementen Methode is uitermate geschikt
voor het modelleren van onttrekkingen,
het verfijnen van modellen en het snel en
exact in kaart brengen van de grondwaterstromingssituaties bepaald door weinig
hydrologische invloeden, zodat slechts
enkele elementen nodig zijn. Bij numerieke
methoden zijn fouten op de schaal van de
elementgrootte onvermijdelijk. Ken voordeel van numerieke methoden is daarentegen dat aan elk element een waarde
voor de fysische parameters (bijvoorbeeld doorlatendheid) toegekend wordt.
Numerieke methoden zijn uitermate
geschikt voor problemen met een inhomogeen pakket, met variabele laagdikte en
niet stationaire problemen.
Gebruikersvriendelijkheid
De voorkeur van de gebruiker voor een
bepaalde modelcode wordt niet alleen
bepaald door de hydrologische eigenschappen van het op te lossen probleem,
maar tevens door de gebruikersvriendelijkheid van de beschikbare programma's.
De gebruiker wil data efficiënt en overzichtelijk invoeren, gemakkelijk aanpassingen doen en snel duidelijke resultaten
presenteren. Bovendien wil de gebruiker
een robuust, goed gedocumenteerd
programma met een goede ondersteuning

en help desk (John Wilson, New mexico
Institute of Mining and Technology).
Naast het in Nederland meest gebruikte
programma MI.AKM (Multi Kayered
Analytical Klemcnt Method) bestaan er
een aantal gebruikersvriendelijker, maar
simpeler, analytische elementen modelcodes (bijvoorbeeld GFLOW van Haitjcma
Software en TWODAN van Dr. Charles
R. Kitts). Otto Strack heeft (in de wandelgang) aangegeven dat hij in de ontwikkeling van het programma MLAEM de
gebruikersvriendelijkheid een hoge prioriteit zal geven. Ken Russische deelnemer
(A. A. Kolosev, PNIIIS, Moskou) demonstreerde een geheel eigen ontwikkeling op
het gebied van analytisch modelleren, die
voor Nederlanders misschien het beste
omschreven kan worden als een geautomatiseerde versie van de aanpak van
Bruggeman. Zijn gebruikersvriendelijke
programma, met analytische 3-D oplossingen, is bedoeld voor het onderwijs.
Modelstudies in de praktijk
Kr werden verschillende voorbeelden van
regionale modelleringen met de analytische
elementen methode gepresenteerd, waaronder een aantal Nederlandse. Wim de
Kange (RIZA) presenteerde het NAtionaal
GRondwater Model van Nederland
(NAGROM). De omgeving van Nederland
werd (als 'randvoorwaarde') met zeer
grove elementen gemodelleerd, vervolgens Nederland zelf met grove elementen.
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Daarna werden stuk voor stuk verschillende delen van Nederland verfijnd tot op
landelijke schaal. André Blonk (TAUW)
gaf aan hoe dit landelijke model gebruikt
kan worden in een lokale studie. Hij liet
ons stroombaanberekeningen zien rond
een zinkfabriek in het zuiden des lands.
Jos Moorman (GWA) toonde stroomlijnen
in de omgeving van de Bethune Polder.
De stroomlijnen, in kleur ingedeeld naar
infiltratiegebied, gaven een zeer inzichtelijk beeld van de herkomst van het kwelwater in de Bethune polder.
Het opvallendste verschil tussen de
Nederlandse en Amerikaanse regionale
modelstudies was de schaal waarop gemodelleerd werd. De Amerikaanse modellen
behelsen grotere gebieden en er zijn
minder metingen beschikbaar. Opvallend
is het ontbreken van het dichte elementenmesh dat bij ons de polders (polderpeil
en drainageweerstand) simuleert. In
Amerikaanse modellen wordt meestal
volstaan met één oppervlakte-element
met een constante grondwateraanvulling.
Het aantal benodigde elementen neemt
daarmee zeer sterk af. Opvallend was ook
dat alle Nederlandse praktijkvoorbeelden
gebruik maakten van de modelcode
MLAEM, terwijl de Amerikanen vaak één
van de simpeler gebruikersvriendelijker
varianten toepasten. Dit verschil wordt
mede veroorzaakt door de grotere mate
van detail vereist in de Nederlandse
modellen (bijvoorbeeld meer dan één
watervoerend pakket).
Beschermingszones
Mark Bakker (Universiteit van Minnesota)
presenteerde een algoritme dat direct een
beschermingszone berekent, zonder dat
achterwaarts stroombanen gevolgd
hoeven te worden. Op basis van dit algoritme is de Capture Zone Analytic
Element Model (CZAEM) ontwikkeld
door de U.S. Environmental Protection
Agency in samenwerking met Indiana
University en the University of Minnesota.
Intrigerend was een voordracht door
John Oswald van het US Bureau of Mines.
Hij liet zien hoe de doorlatendheid van
aquifers drastisch verandert door het
(laten) instorten van mijngangen in
diepere aardlagen. Tot onze verbazing
zagen we lijnen van gelijke kD-waarden
door zijn modelgebied wandelen alsof het
niet-stationaire isohypsen betrof.
Transport van opgeloste stoffen
Door zijn bijzondere geschiktheid om
singuliere punten te modelleren levert
de analytische elementen methode
nauwkeurige stromingspatronen in de
nabijheid van winputten. Kees Maas
(Kiwa, Nieuwegein) gaf aan hoe op een

effectieve manier dispersief transport van
opgeloste stoffen gemodelleerd kan
worden, als een stromingspatroon
gegeven is. Hij maakte daarbij gebruik van
een nieuwe dispersievergelijking van
Strack, die er rekening mee houdt dat ook
de snelste verontreinigde deeltjes zich
maar met een beperkte snelheid kunnen
verplaatsen.
Statistische technieken
Door het betrekkelijk geringe aantal vrijheidsgraden lenen analytische modellen
zich bijzonder goed voor statistische technieken, bijvoorbeeld voor automatische
ijking (Barry Power, Wench Associates).
Tim Brown (Lehman & Associates)
presenteerde stochastische analytische
elementen, die geschikt zijn om expliciet
de onzekerheid in de model-output aan te
geven, als functie van de onzekerheden in
de invoergegevens. Een veelbelovende
ontwikkeling, die een economisch alternatief lijkt te bieden voor de veel
bewerkelijkere Monte Carlo technieken.
Nieuwe ontwikkelingen
Otto Strack (Universiteit van Minnesota)
presenteerde een afleiding van de
discharge potential met een variabele
dichtheid zonder de Dupuit-Forchheimer
aanname te laten vallen. Deze techniek is
geïmplementeerd in MLAEM en toegepast in het onderdeel Noord-Nederland
van het NAtionale GROndwater Model
(Wim de Lange, RIZA). Hij is ook
getoetst op kleinschaliger bruikbaarheid in
de Amsterdamse Waterleidingduinen door
Marieke van Gerven (Kiwa). Een belangrijke invoerparameter is een functie van
de driedimensionale dichtheidsverdeling
die berekend wordt door interpolatie. De
dichtheidsafhankclijke stroming wordt
realistisch gesimuleerd.
Niet-stationaire area elementen zijn
ontwikkeld door Willem Jan Zaadnoordijk
(University of Minnesota, nu IWACO).
Oplossingen voor niet stationaire wells en
linesinks waren al eerder ontwikkeld.
Helaas kost het oplossen van gesuperponeerde elementen erg veel rekencapaciteit.
Voor grootschalige toepassingen wordt nu
naar een andere methode gezocht.
Voor het simuleren van bijvoorbeeld
rivieren werden tot nu toe rechte linesinks
gebruikt. Dave Steward (Universiteit van
Minnesota) presenteerde een nieuwe
functie: het curvilinear element. Met deze
kromme linesinks kunnen bochtige rivieren
op een natuurlijker manier gesimuleerd
worden. Ze vinden verder veel toepassing
voor damwanden en ook om anisotropic
te simuleren. Het curvilinear element is al
geïmplementeerd in MLAEM.
Om de rekensnelheid te verhogen heeft

Otto Strack zogenaamde 'superblocks'
ontwikkeld. De omgeving van een modelgebied wordt in een aantal grote blokken
verdeeld. De invloed van alle elementen
binnen één superblock op de grondwaterstand in het eigenlijke modelgebied kan
geheel worden ondergebracht in de
termen van één Taylor-reeks. Praktisch
gesproken maakt het niet meer uit hoe
groot men de omgeving van het model
kiest. Wie, bijvoorbeeld, in Utrecht een
lokaal probleem wil oplossen kan straks
het hele NAtionale GROndwater Model
als omgeving gebruiken. De rekentijd
wordt vrijwel onafhankelijk van de modelgrootte. Deze ontwikkeling biedt een
volstrekt nieuw perspectief op het omgaan
met randvoorwaarden.
Conclusies
Conclusies moeten we zelf trekken, want
het congres eindigde typisch Amerikaans:
terwijl de laatste spreker de overheadprojector uitdeed ging ieder zijns weegs.
Onze conclusie is dat de Analytische
Elementen Methode zich een vaste plaats
verworven heeft. De ontwikkeling ligt niet
meer bij één persoon, maar is nu op
verschillende plaatsen opgepakt, getuige
het op de markt verschijnen van diverse
nieuwe codes. Ook de grote belangstelling
van de 'agencies' getuigt van de emancipatie van de methode, althans in Amerika.
Hoewel het gebruikelijk was om analytische
en numerieke methoden als alternatieven
te beschouwen, blijkt nu toch wel dat
beide methoden hun specifieke
verdiensten hebben, en het is te
verwachten dat beide technieken juist hun
eigen sterke punten verder zullen ontwikkelen. Het lijkt daarom rationeel om in
een concreet geval pas tot een modelkeuze over te gaan na een gedegen
analyse van het op te lossen hydrologische
probleem. In de nabije toekomst zullen
praktiserende hydrologen, die concurrerend
willen blijven, beide technieken moeten
beheersen.
Vervolg
Het succes van de conferentie was aanleiding om maar meteen tot een vervolg te
besluiten. Het grote aantal Nederlandse
deelnemers gaf de doorslag om de
volgende conferentie in Noordwijkerhout
te houden. De data: 7-11 april 1997. De
organisatie ligt dan in handen van
TNO-GG, RÏZA en Kiwa.
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