BOUFLO, een stromingsprogramma aan de hand van balansen

1. Inleiding
De opkomst van de computer heeft de
wereld van de hydroloog aanzienlijk
veranderd. De eerste helft van de jaren
tachtig wordt gekenmerkt door een hoge
produktie aan hydrologische rekenprogramma's, waarbij met name de groei
van het aantal numerieke programma's op
z'n minst opmerkelijk is. Dp diverse
plaatsen ontstond een ware programmeerdrift die hier en daar leidde tot een ware
wildgroei aan programmatuur, waarbij
elke hydroloog die zichzelf serieus nam
een eigen model moest hebben. De echte
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bollebozen hadden er zelfs meerdere op
hun conto.
Inmiddels heeft er een eerste schifting
plaatsgevonden: de allerslechtste modellen zijn na eenmalig gebruik in het archief
verdwenen, de minder slechte blijken te
verbeteren, en de allerbeste programma's
krijgen steeds meer gebruikers. Nieuwe
programma's dienen niet alleen uit te gaan
van de juiste formules, maar moeten
programmatechnisch ook aan een aantal
eisen voldoen:
1. flexibel in gebruik;
2. robuust in rekenmethodiek;
3. overzichtelijk geprogrammeerd;
4. duidelijke beschrijving van de achtergronden en structuur van het programma
en de data-files.
Bij het KIWA is het programma
MODFLOW van de US Geological
Survey al geruime tijd het meest gebruikte
numerieke programma ten behoeve van
grondwaterpotentiaalberekeningen.
Het programma scoort dermate hoog op
alle vier genoemde punten, dat het onzes
inziens niet mogelijk lijkt om het nog te
overtreffen. Elders in dit nummer wordt
dit programma vergeleken met andere
beschikbare programmatuur [Kooiman en
Emke, 1989],en komt dan als beste uit de
bus. Mocht het ooit tot standaardisatie
komen van hydrologische rekenmethoden,
dan lijkt dit programma bij uitstek hiervoor geschikt.
Hoewel het programma zelf dus dermate
sterk is, dat aanpassingen zelden tot verbetering zullen leiden, is het zeer goed
mogelijk om het toepassingsgebied van
het programma met pre- en postprocessingsprogrammatuur uit te breiden.
Zo wordt er bij het KIWA gewerkt aan

Samenvatting
Nadat de numerieke rekenmethoden in de afgelopen jaren redelijk zijn
ingeburgerd, lijkt er meer en meer een verschuiving van de aandacht op te treden
naar stromingsprogramma's. In dit artikel worden de achtergronden verteld van
een nieuwe methode om, uitgaande van een berekening met het programma
MODFLOW (één van de betere programma's voor het uitrekenen van potentialen
volgens de eindige-differentiemethode) de stroombanen te berekenen die bij dat
potentiaalbeeld behoren. De methode blijkt zeer efficiënt, en door een koppeling
aan de waterbalans niet minder nauwkeurig dan de potentiaalberekening zelf.
Nadat de twee-dimensionale versie van het programma is uitgelegd, wordt het
programma toegepast op een berekening van het stromingsbeeld in het bovenste
pakket van de winning te Leiduin van de Gemeentewaterleiding Amsterdam.
Het ligt in de bedoeling om van het programma een drie-dimensionale versie te
ontwikkelen.

programmatuur om dichtheidsverschillen
in de berekeningen te kunnen verwerken
[Maas en Emke, 1989]. In dit artikel zal
een methode worden beschreven om aan
de hand van een berekening met
MODFLOW een stromingsbeeld van het
beschouwde gebied te verkrijgen.
Dit vraagt om een rechtvaardiging.
Twee-dimensionale stromingsprogramma's zijn al ruimschoots voorhanden, en
het feit dat de drie-dimensionale versie
van het programma al bijna klaar is maakt
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het programma ook al niet uniek, getuige
twee recente publikaties over de programma's FLOSA (DGV-TNO) en
METROPOL (RIVM) in dit blad
[Brouwer e.a., 1988; Praagman e.a., 1988],
Daarbij zou dit artikel bij kunnen dragen
aan een nieuwe wildgroei van stromingsprogramma's.
Het hier gepresenteerde programma
onderscheidt zich door zijn eenvoud en
efficiëntie, waarbij een directe koppeling
met de waterbalans er voor zorgt dat er
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geen cumulerende fouten op kunnen
treden. De extreem korte rekentijden
maken dat het met name bij berekeningen
op een kleiner computersysteem de
moeite loont om juist deze programma's
toe te passen. Een eenvoudige methode
maakt dat de resultaten goed controleerbaar zijn. Omdat de methode gekoppeld is
aan MODFLOW kunnen alle opties van
voeding, drainage en dergelijke in de
berekening verwerkt worden.
Dit artikel beschrijft de twee-dimensionale
versie van een numeriek stromingsprogramma, dat binnenkort ook voor
drie-dimensionale berekeningen geschikt
is, en dient derhalve mede gezien te
worden als een bijdrage aan de discussie
over introductie van de derde dimensie in
hydrologische berekeningen.
2. Het basisprincipe:
2-D stroming zonder voeding
Bij een programma dat werkt volgens de
eindige-differentiemethode (zoals
MODFLOW) is een modelgebied opgedeeld in rechthoekige elementen.
Voor elk element kunnen de bodemconstanten afzonderlijk worden opgegeven. Vervolgens berekent het
programma voor elk knooppunt in het
midden van de elementen een potentiaal
zodanig dat er evenwicht is met de
omliggende knooppunten, dat wil zeggen
dat de stroming naar de omliggende
elementen gelijk is aan de voeding (of
afvoer, in het vervolg van dit artikel te
beschouwen als negatieve voeding) naar
dat element.
Dat betekent in feite dat er een waterbalans voor elk element afzonderlijk wordt
berekend. De berekende stroming tussen
de knooppunten vindt strikt genomen
alleen plaats over de lijnen tussen de
knooppunten (afb. 1).Wanneer we ons
vooralsnog even beperken tot de
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2-dimensionale stroming hebben we te
maken met maximaal vier omliggende
knooppunten.
Deze stroming over lijnen zouden we het
liefst omwerken tot stroming in een vlak.
Door bepaalde aannamen te doen is dat
wel mogelijk, al moeten we ons goed
realiseren dat we dan een bepaalde
interpretatie aan een schematisatie geven.
Een modelschematisatie is per definitie
een vereenvoudiging van de werkelijkheid, en de verdere interpretatie mag er
niet toe leiden dat het uiteindelijke
resultaat nog meer van de werkelijkheid af
gaat wijken.
Wij hebben voor dit programma aangenomen dat de stroming tussen de
elementen niet plaatsvindt over de lijnen
tussen de knooppunten, maar over de
gehele zijde die door deze lijn gesneden
wordt (afb. 2). De hoeveelheid stroming
wordt verondersteld homogeen over de
zijde verdeeld te zijn. Het is duidelijk dat
dit niet de werkelijke situatie is.
Het betekent immers een discontinuïteit
in het stromingsbeeld op de hoekpunten
van de elementen. Binnen de schematisatie van de eindige-differentiemethode is
deze interpretatie echter geoorloofd: het
voegt geen fout toe aan de fout die
gemaakt wordt bij de schematisatie tot een
netwerk met stroming tussen de knooppunten.
Wanneer we ons voor dit voorbeeld even
beperken tot 2-D stroming zonder
voeding, dan ontstaat er een balans zoals
weergegeven in afb. 3: gaan we uit van
een startpunt S op de rand van het
element, en lopen we met de wijzers van
een klok mee langs de rand van het
element, dan stroomt er tussen S en het
eerste hoekpunt een hoeveelheid water
het element binnen. Tussen dit hoekpunt
en het volgende hoekpunt stroomt er
water het element uit. Wanneer deze

hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid
die tussen Sen het eerste hoekpunt het
element instroomt, is er op deze zijde heel
eenvoudig een vervolgpunt V te bepalen
waarvoor geldt dat links van deze lijn de
hoeveelheden in- en uitstromend water
gelijk zijn. Omdat er sprake is van een
balans, geldt ook rechts van deze lijn dat
er evenveel water het element in- als
uitstroomt. Dit betekent dat de punten S
en V op één stroombaan liggen en met
elkaar verbonden mogen worden.
Mocht de hoeveelheid water door de
eerste aangrenzende zijde onvoldoende
zijn, dan is er op een van beide andere
zijden een punt V te vinden waar dezelfde
voorwaarden gelden. Berekening van de
stromingstijd tussen Sen V is niet bijster
ingewikkeld.
Op punt V treedt de stroombaan een
volgend element binnen. Door dit punt
weer te beschouwen als een startpunt, kan
het volgende punt bepaald worden, en op
deze wijze kunnen we de stroombanen
aflopen tot de grens van het modelgebied,
of tot een element bereikt wordt waar een
onttrekking is geplaatst.
3. Introductie van voeding
Tot dusver is de methode behandeld alsof
er geen sprake zou zijn van interactie met
onder- en bovenliggende pakketten,
oppervlaktewater, pomp- en/of infiltratieputten. De omstandigheden in Nederland
zijn echter zodanig dat voor de meeste
situaties hier wel rekening mee moet
worden gehouden.
De gepresenteerde methode gaat er van
uit dat de stroming homogeen over de
zijden van de elementen wordt verdeeld.
Het ligt dan ook voor de hand om analoog
aan deze methode de voeding homogeen
over de oppervlakte van een element te
verdelen. Met andere woorden: in het
voorbeeld van afb. 4 stroomt zowel links
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verband te ver om hier nu verder op in te
gaan, te meer omdat het mogelijk bleek
dit probleem te verhelpen door het
element in acht driehoekige segmenten te
verdelen (afb. 5) en vervolgens per
segment een start- een vervolgpunt te
berekenen.

als rechts van de lijn S-V evenveel water
het element in als uit, niet alleen door de
zijden, maar ook door het onder- of
bovenvlak van het element. (Waarbij er
als gevolg van de 2-D benadering geen
onderscheid gemaakt wordt tussen een
onder- of bovenkant).
4. Eerste ervaringen en aanpassingen
Met de methode zoals die tot zover
beschreven is, zijn een aantal berekeningen uitgevoerd. De eerste resultaten
van deze berekeningen zijn ook gepresenteerd, onder meer in KIWA-mededeling 99 [v. Beek e.a., 1987], Het gebruikte
programma werd BOUFLO genoemd, en
gaf voor de locaties Vierlingsbeek en
Archemerberg zeer goede resultaten die wanneer de schematisatie toepassing van
analytische modellen toestond - vergelijkbaar waren met de resultaten van andere
programma's. Het programma vergt opvallend weinig rekentijd, met name omdat
er grote tijdstappen genomen kunnen
worden. De grootte van de tijdstap wordt
bepaald door de omvang van de elementen, terwijl de meeste andere programma's
op basis van een vectorenveld een
stroombaan 'traceren'. Hierdoor wordt de
grootte van de tijdstap bepaald door de
kromming van de stroombaan, waarbij
nog steeds de mogelijkheid bestaat dat de
berekende lijn 'uit de bocht vliegt'.
De winst in rekentijd wordt helemaal
duidelijk wanneer verblijftijden in de orde
van grootte van 100 jaar of langer worden
doorgerekend. De koppeling met de
waterbalans zorgt ervoor dat afwijkingen
bij BOUFLO beperkt blijven. Dat maakt
de methode bij uitstek geschikt voor de
berekening van intrekgebieden.
Naast deze evidente voordelen bleek ook
een aantal nadelen: de stroomlijnen
werden enigszins hoekig afgebeeld, wat
eigenlijk alleen een esthetisch probleem is,

en voor een hydroloog dus niet erg
relevant.
Een vervelender probleem is de onnauwkeurigheid van de berekende stroombanen in de buurt van een onttrekking.
De dichtheid van berekende punten is
nooit groter dan de dichtheid van de
elementen, en rondom puntbronnen en/of
-onttrekkingen kan deze dichtheid erg
grof zijn in verhouding tot de kromming
van de lijnen. De beste oplossing is in dat
geval om op korte afstand van putten
analytisch te rekenen, aansluitend op of
voorafgaand aan deze numerieke berekeningen. Tot dusver is er nog niet op een
dergelijke manier gerekend, omdat de
vraagstelling van de proefberekeningen
betrekking hadden op intrekgebieden op
grotere afstanden van de onttrekkingen,
en omdat de afwijkingen in de buurt van
een puttenveld - dankzij de koppeling
met de waterbalans - niet doorwerken in
de resultaten op grotere afstand.
De meest vervelende fout in deze fase was
echter dat er in bepaalde situaties (met
hoeveelheden voeding in dezelfde orde
van grootte als de zijwaartse stroming)
rekenkundig snijdende stroombanen
konden voorkomen. Het voert in dit
Afb. 5.

5. Toepassingen
Met deze versie van het programma zijn
diverse testberekeningen gemaakt. In dit
verband zal een voorbeeld worden gepresenteerd waarvoor dit programma bij
uitstek geschikt is: een heterogeen gebied
met veel voeding uit het oppervlaktewater.
Als proefobject hebben we gegevens
ontvangen van Gemeentewaterleidingen
Amsterdam (GWA) van het duininfiltratie ebied bij Leiduin. Het met
MODFLOW berekende grondwaterstandsbeeld met alle uitgangspunten en
vergelijking met gemeten grondwaterstanden is weergegeven in het artikel van
Kooiman en Emke elders in dit nummer.
Berekening van deze potentialen
(61x 31x 3 elementen, stationair, zonder
invloed van dichtheidsverschillen) kostte
188 CPU-seconden rekentijd op een VAX
11/750 onder VMS operating system.
De met BOUFLO berekende stroomlijnen
in het freatische pakket zijn weergegeven
in afb. 6. In totaal zijn 99 stroomlijnen
doorgerekend vanaf de waterscheiding tot
één van de winningskanalen. Er werden
verblijftijden berekend tot 1300 jaar.
Voor deze berekening had de computer
108 seconden CPU-tijd nodig. De stroomlijnen zijn plaatselijk erg hoekig, en
convergeren heel sterk op plaatsen waar
veel water naar dit pakket infiltreert.
Op deze plaatsen blijkt dat er in feite geen
stroombanen worden berekend, maar
lijnen loodrecht op de iso-potentiaallijnen.
In werkelijkheid stroomt een waterdeeltje
niet alleen in de x- en y-richting, maar
ook in de z-richting. Op plaatsen waar de
z-component relatief groot is, zal een
waterdeeltje meestal naar een ander
pakket of naar het oppervlaktewater
stromen. De lijn loodrecht op de isopotentiaallijnen gaat door totdat een punt
bereikt wordt waar het water in horizontale richting stagneert.
In afb. 7 wordt dit nader toegelicht:
afgebeeld is een element waar veel
verticale afvoer plaatsvindt. Er zijn diverse
startpunten op de randen van het element
gekozen. Met name de stroomlijnen die
een grote afstand door het element afleggen (zoals SI-VI en S2-V2) vertonen
een sterke convergentie. Dit komt omdat
de hoeveelheid water die tussen SI en S2
het element binnenstroomt gelijk is aan de
hoeveelheid die tussen VI en V2 het
element uitstroomt, plus de hoeveelheid
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die in het gebied tussen de stroombaneen
1 en 2 naar onder- of bovenliggende lagen
stroomt. Wanneer deze laatste hoeveelheid relatief goot wordt, zal de hoeveelheid water die tussen VI en V2 het
element verlaat erg klein worden en
mogelijk naar nul naderen. Theoretisch
blijven beide stroomlijnen dan bestaan,
hoewel ze in feite geen hoeveelheden
stromend water meer vertegenwoordigen.
6. Verdere ontwikkeling
Op het moment dat dit artikel geschreven
wordt draait er op het KIWA al een 3-D
versie van dit programma die nog aan een
aantal testen moet worden onderworpen.
Over de 3-D versie van het programma

volgt nog een nadere publikatie. Het ligt
in de bedoeling om tegen het einde van
dit jaar beide versies voor gebruik door
derden beschikbaar te stellen.
De programma's zijn dan geschreven in
standaard-FORTRAN77 [ANSI, 1978] en
in een ruwe vorm, zonder hardwareafhankelijke schermsturing en piotfaciliteiten.
Het programma is bij het KIWA gekoppeld aan het programma MODFLOW, dat
wij van harte bij ieder bedrijf en/of
instituut aanbevelen. De BOUFLO
programma's sluiten aan bij dit
programma, maar zijn in principe te
gebruiken bij elke eindige-elementen- of
eindige-differentieberekcning, zo lang
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gebruik gemaakt wordt van rechthoekige
elementen.
7. Verantwoording
Het hier beschreven programma
BOUFLO is ontwikkeld binnen het project
Onderzoek Bescherming Waterwingebieden, dat deel uitmaakt van onderzoeksprogramma dat de VEWIN het
KIWA heeft opgedragen. Voor de gepresenteerde berekeningen is uiterst
prettig samengewerkt met Gemeentewaterleidingen Amsterdam.
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