Eindige elementeninopmarsinhydrologischemodellen

1. Inleiding
Een geohydrolooog bijeen waterleidingbedrijf houdt zich bezig met zaken waar
anderen zich vaak moeilijk een voorstelling
van kunnen maken. Zo heb ikmeer dan eens
te horen gekregen dat zich onder ons
belangrijkste pompstation weleen zeer groot
ondergronds meer moet bevinden.
In zijn ruimstebetekenismagelke voorstelling
van wat zich ondergronds afspeelt een model
worden genoemd maar. zeker in Nederland
waar relatief veel gegevens beschikbaar zijn,
wordt met het begrip grondwatermodel bijna
altijd een computersimulatie bedoeld.
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In de praktijk van de grondwaterwinning
moeten soms belangrijke beslissingen worden
genomen, bijvoorbeeld de bepaling van de
beste locatie voor een nieuw wingebied.
Het komt echter veel vaker voor dat een
kwantitatief juist inzicht inde grondwaterstroming een noodzakelijke basis vormt voor
allerlei beslissingen die betrekking hebben
op de wederzijdse beïnvloeding van een
grondwaterwinning en zijn omgeving.
Afhankelijk van de schaal van het probleem
en de belangen die er mee gemoeid zijn, kan
het voldoende zijn een globale berekening
toe te passen, met andere woorden een
eenvoudig model te gebruiken. In veel
gevallen zullen de hoeveelheid en de
onzekerheid van de beschikbare informatie
het gebruik vaneen eenvoudigmodel kunnen
rechtvaardigen, en dit iszeker te verkiezen
boven hetgebruik van ingewikkelde modellen
die op gebrekkige informatie zijn gebaseerd.
Dit neemt niet wegdat door de gestage
toename van allerlei meetgegevens en interpretatiemethoden enerzijds en de snel
toenemende beschikbaarheid van krachtige
(micro-)computers anderzijds, de mogelijkheid om op eenvoudige manier met grondwatermodellen te werken tegenwoordig voor
elke geohydroloog aanwezigzoumoeten zijn.
2. Een nieuw computerprogramma
Door de Provincie Zuid-Holland en de
Drinkwaterleiding De Alhlasserwaard en de
Vijfheerenlanden isin 1987 een onderzoek
gestart naar de gunstigste locaties voor
nieuwe grondwaterwinprojecten in het
oosten van de provincie [Halbersma en
Boelens, 1987].
Aan een dergelijk regionaal onderzoek
moeten één ofmeergrondwatermodellen ten
grondslag liggen. De keuze van het type
model wordt vooral bepaald door het doel

van het onderzoek, incombinatie met
eventuele karakteristieke eigenschappen van
het te modelleren gebied. In dit geval gaat
het om een uitgestrekt poldergebied, doorsneden door enkele grote meanderende
rivieren, en een ondergrond waarin op
regionale schaal een viertal watervoerende
pakketten moet worden onderscheiden.
De brede opzet van het onderzoek brengt
met zich mee dat op verschillende plaatsen
met de modellen zal worden gewerkt.
De voorkeur ging daarom uit naar een
programma dat met een microcomputer kon
worden gebruikt. Deze keuze werd versterkt
toen bleek dat aan de FORTRAN-compiler
die nodig was voor de alternatieve mogelijkheid (nl. het gebruik van de VAX-computer
van het waterleidingbedrijf) een prijskaartje
hing waarvoor gemakkelijk een half dozijn
PC's kon worden besteld.
Als mogelijke nadelen van een microcomputermodel werden de beperkte
geheugencapaciteit en de geringe rekensnelheid gezien. Met een AT-micro, een
extra uitbreiding van 2 Megabyte RAM en
een numerieke coprocessor, werkend onder
het XENIX-besturingssysteem, leken alle
hardware tekortkomingen overwonnen.
Het beperkte geheugen van een microcomputer heeft bij de keuze van het soort
grondwatermodel een rol gespeeld.
Bij gebruik van de eindige-elementenmethode kan het aantal elementen naar
verhouding klein zijn, terwijl tevens de vorm
van de te modelleren meanderende rivieren
met een flexibel driehoekennetwerk minder
problemen oplevert.
Uit een kleine selectie van in Nederland
toegepaste en beschikbare programma's
kwam FEMSATS [Van Brakel, 1978;
Querner, 1984] als het meest aantrekkelijk
naar voren. De conversie van het minicomputer-programma naar micro vereiste de
nodige weken en toen het gehele programma
eindelijk kon worden getest brak de
RM-FORTRAN compiler steevast af met de
melding 'internal error'. Onder het MS-DOS
besturingssysteem werkte het programma
wel, maar ten gevolge van de 640 KByte
RAM geheugenlimiet konden in een vier
lagenmodel slechts ca. 400 knooppunten
worden gebruikt, een hoeveelheid die voor
het beoogde doel als te gering werd ervaren.
Om verder tijdverlies te voorkomen werd
besloten een nieuw eindige-elementenprogramma teschrijven. Nu ishetzekerwaar
dat soortgelijke programma's keer op keer
opnieuw worden geschreven, maar de hierbij
vaak gehoorde kritische opmerking dat 'het
wiel niet tweemaal behoeft te worden uitgevonden' isniet van toepassing. Er isvan
uitvindingen namelijk geen sprake.
De eindige-elementenmethode iseen veel
gebruikte en ook in de grondwaterliteratuur
goed beschreven methode. Verschillende

Samenvatting
De microcomputer biedt binnen veel
vakgebieden nieuwe mogelijkheden:
voor de grondwaterhydrologie zal dit
leiden tot een sterke toename van het
praktisch modelleren.
In 1987 werd ten behoeve van een
regionaal grondwateronderzoek in
Nederland Micro-Fem ontwikkeld.
Dit programnma toont aan dat efficiënt
met een microcomputer kan worden
gewerkt, zowel met betrekking tot het
geheugengebruik en de rekensnelheid,
alsook de methoden om modelwaarden
in te voeren en resultaten te analyseren.
Het gebruik van de eindige-elementenmethode krijgt hiermee een nieuwe
impuls.

handboeken geven zelfsalsdemonstratie van
de techniek een aantal eenvoudige programma's [Vermijt, 1982; Wangen
Anderson, 1982; Kinzelbach, 1986;Bear en
Verruijt. 1987].Dit betekent echter niet dat
het probleem met een uur nauwgezet typewerk isopgelost. In een volwaardig programma zijn vele opties ingebouwd en zal de
kern met het rekengedeelte slechts een
bescheiden onderdeel vormen. Een veel
omvangrijker deel van het programma moet
de gebruiker degelegenheid gevenomopeen
logische en overzichtelijke wijze te werken.
Hierbij hoort onder andere een efficiënte
vorm van gegevensinvoeren een ruime
gelegenheid om ingevoerde waarden te
veranderen, danwei fouten te herstellen.
3. Voor-en nadelen
Zelfs met veel programmeerervaring blijft
een nieuw programma schrijven een tijdrovende bezigheid, waarbij veel tijd moet
worden besteed aan het controleren en
aanpassen. De kansop fouten groeit namelijk
sneller naarmate een programma groter
wordt. Veel fouten kunnen echter worden
vermeden door de keuze van een strikte en
gestructureerde programmeertaal. Dit was
één van de redenen om (Turbo) Pascal te
kiezen, maar daarnaast moeten ook de
geïntegreerde programmeeromgeving (snel
en gemakkelijk compileren, ingebouwde
editor etc.) en de grafische mogelijkheden
worden genoemd. De meeste hydrologische
programma's die nu met microcomputers
kunnen worden gebruikt, zijn jaren geleden
voor grote computersystemen in FORTRAN
geschreven en later aangepast voor microgebruik. Een programma dat direct voor een
microcomputer wordt ontwikkeld zal meteen
van alle mogelijkheden van een dergelijk
systeem gebruik kunnen maken en krijgt
daarmee een heel ander karakter.
Een praktisch voordeel van het ontwikkelen
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van een nieuw programma was verder
dat met alle vooraf bekende voorwaarden
(stationaire stroming, vier watervoerende
pakketten, wandelend pompstation) en een
overzicht van alle gewenste modeluitvoer
direct geoptimaliseerd kon worden naar
maximale rekensnelheid en modelgrootte.
Met de 'wandelend-pompstation'-methode
wordt bedoeld dat op elke plaats binnen het
studiegebied van ruim 150 km 2 de onttrekking van een pompstation moet (kunnen)
worden gemodelleerd omdaarmee inprincipe
alle mogelijke locaties door te rekenen en te
vergelijken. Per locatie moet het programma
de volgende informatie geven:

benodigde parameters en randvoorwaarden
en dient tevens voor de grafische presentatie
van de eigenschappen van het model;
- FemCalc berekent voor de verschillende
watervoerende pakketten de stijghoogten in
de knooppunten van het model.
Het rekenprogramma zelf iszoklein mogelijk
gehouden, omdat na het inlezen van FemCalc
het resterende computergeheugen de
maximale grootte van een model bepaalt.
Bijeen bepaald onderzoek zalhet netwerk in
het algemeen slechts éénmaal worden
gemaakt, waarna het meeste werk met
FeModel wordt uitgevoerd en FemCalc
telkens wordt aangeroepen wanneer de stijghoogten moeten worden (her-)berekend.
Daarnaast zijn er nogenkele hulpprogramma's, zoals FemPlot voor het op
schaal plotten van het netwerk en de kaarten
van grondconstanten en stijghoogten.
Met behulp van datafiles worden gegevens
tussen de programma's uitgewisseld. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen FEN-files,
die de netwerk-informatie bevatten, en
FEM-files waarin alle informatie van een
grondwatermodel isopgeslagen. Alle datafiles worden als tekstfiles in ASCII-formaat
geschreven en kunnen daarom, indien nodig.
ter controle worden gelezen en geprint.

—de stijghoogteverlaging in het bovenste
watervoerende pakket;
—de omvang van het beïnvloede gebied;
—de verandering van de grondwaterstroming
in het bovenste watervoerende pakket;
—de gevolgen voor de oppervlaktewaterhuishouding (onder andere kwelverliesin
polders en natuurgebieden);
—de verlaging vande freatische grondwaterstand;
—de kans op het optrekken van brak
grondwater.
Er isgestreefd naar een programma waarin
deze punten zoveel mogelijk interactief en
grafisch zijn te realiseren, met de optie om
alle resultaten ook met een plotterinkaart te
brengen.
Tenslotte kan alsbijkomend voordeel worden
genoemd dat door geen gebruik temaken van
programma's van andere instellingen of
personen, onafhankelijk en snel kon worden
gewerkt. Een deel van het programmeren en
modelleren werd overigens in teamverband
uitgevoerd met (onlangs) afgestudeerde
hydrologen van de Vrije Universiteit te
Amsterdam.

5. Het driehoeken netwerk
Veel van de in de literatuur beschreven
eindige-elementenmodellen laten een
netwerk zien dat óf zeer regelmatig isóf iets
'krampachtigs' heeft. Het iskennelijk niet
eenvoudig om een onregelmatig netwerk te
genereren zonder plotselinge overgangen
tussen deelgebieden enzondergrote aantallen
driehoeken met stompe of juist zeer scherpe
driehoeken.

4. D e structuur van Micro-Fem

Afb. 1 - Structuur vande Micro-Fem programma's endatafiles.

Micro-Fem iseen pakket microcomputerprogramma's voor de modellering van verzadigde stationaire grondwaterstroming met
de eindige-elementen-methode. Afhankelijk
van het aantal watervoerende pakketten kan
een model met 1.400 tot 3.000 knooppunten
en 6.000 driehoekige elementen worden
opgezet, doorgerekend en geanalyseerd.
De benodigde hardware bestaat uiteen IBMtype microcomputer met grafische mogelijkheden en een mathematische coprocessor.
Resultaten kunnen in de vorm van kaarten
worden vastgelegd met een plotter of
eventueel een matrixprinter.
Met het oog op een optimaal gebruik van de
beschikbare geheugenruimte zijn de verschillende bewerkingen over een aantal
programma's verdeeld (afb. 1):
—FemGrid genereert het uit driehoeken
opgebouwde netwerk;
—FeModel bouwt het netwerk uit tot een
grondwatermodel door invoer van de

FemGrid isgebaseerd op een door Lo [1985]
beschreven methode en laat bovengenoemde
tekortkomingen niet,of inveelmindere mate
zien. Het modelgebied magbestaan uit delen
met elk een verschillende knooppuntdichtheid. Deze deelgebieden worden
gedefinieerd door het aangeven van een
aantal in- en uitwendige grenzen van het
model, die op hun beurt weer door een serie
genummerde vaste punten zijn vastgelegd.
In verband met deze nummering is het
handig om voor modellen van enige omvang
vooraf een schetsvandebasisopzet te maken.
Na de invoer van gegevens genereert het
programma het netwerk in een aantal
stappen, waarbij de gebruiker steeds kan
ingrijpen indien het resultaat niet aan de
verwachtingen voldoet. Bij de eerste stap
tekent het programmade knooppunten opde
grenzen en alle overige opgegeven vaste
punten, zodat eventuele fouten inde invoer
gelijk zichtbaar worden. Vervolgens worden
per deelgebied knooppunten gegenereerd op
equidistante Oost-West lijnen. Indien het
maximum van 3.000 knooppunten niet wordt
overschreden, wordt bijde derde stap het
driehoekennetwerk opgebouwd. Dit proces
begint langs de buitenrand; hierbij wordt
steeds een nieuw element gevormd door uit
alle nog niet verbonden punten de gunstigste
te kiezen op grond van een zoveel mogelijk
gelijkzijdige driehoek. Wanneer de driehoeken op de buitenrand zijn aangemaakt
werkt het proces zich spiraalvormigeen weg
naar het centrum van het gebied, totdat het
gehele oppervlak in elementen is opgedeeld.
Vervolgens wordt het netwerk geoptimaliseerd door elk niet-vast knooppunt iteratief
te verplaatsen naar het midden van zijn
buren. Bij devolgende en laatste stapworden
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de knooppunten van hét netwerk hernummerd volgens een zogenaamd bandbreedte-reductiemethode [Gibbse.a., 1975).
De netwerkinformatie kan nu op schijf
worden opgeslagen om vervolgens tot een
model te worden uitgebouwd.
6. Modelopbouw en kalibratie
Het programma FeModel wordt gebruikt om
van een netwerk een grondwatermodel te
maken door aan de knooppunten waarden
van hydrologische parameters toe te kennen.
Na invoer van deze waarden kan een FEMfile worden gemaakt, waarvan vervolgens de
stijghoogten door FemCalc kunnen worden
berekend. Bovendien kan FeModel de door
FemCalc gemaakte uitvoerfile teruglezen
voor de interpretatie van berekende waarden,
modelaanpassingen (kalibratie) en het maken
van figuren en waterbalans-berekeningen.
Na het laden van een datafile wordt op het
scherm het modelnetwerk weergegeven, met
aan de rechterkant de gegevens die bij het
door de cursor aangegeven knooppunt
behoren.
Wanneer een netwerk wordt ingelezen moet
het aantal watervoerende pakketten worden
opgegeven; aan de knooppunten zullen automatische startwaarden worden toegekend.
Aan de onderzijde van het scherm bevindt
zich naast nog enkele gegevens betreffende
het knooppunt (nummer coördinaten) een
beknopte gebruiksaanwijzing (afb. 2).
De kracht van FeModel zit vooral in het
handig toekennen van waarden aan één of
meer knooppunten, in combinatie met de
mogelijkheid om zowel ingevoerde waarden
als berekende stijghoogten direct grafisch te
analyseren. Hiertoe kent het programma
verschillende werkstanden (modes):

—cursor door het model bewegen, punten
en/of lijnen markeren, in-en uitzoomen;
— netwerk aanpassen;
—waarden en/of formules voor de parameters invoeren, randvoorwaarden
veranderen;
—kaarten tekenen op het beeldscherm;
—waterbalans berekenen.
Met behulp van de pijltjestoetsen kan de
cursor door het model worden verplaatst om
willekeurige knooppunten aan te wijzen.
Verder isde cursor van een zogenaamde
'marker' voorzien met behulp waarvan naar
wens knooppunten van anderen kunnen
worden onderscheiden, een optie die bij het
toekennen van waarden van pas komt.
Om delen van het model nauwkeuriger te
bekijken kan de schaal worden aangepast.
Elk knooppunt kan binnen een door zijn
buren begrensde ruimte naar elke gewenste
positie worden verplaatst, zodat detailaanpassingen van het netwerk altijd mogelijk
blijven. Zo kan bijvoorbeeld aan een
knooppunt exact de positie van een peilbuis
worden gegeven, of de oppervlakte van een
bepaald deelgebied kan gelijk worden
gemaakt aan het invloedsoppervlak van één
of meer knooppunten.
Voor de toekenning van een waarde of
formule aan een of meerdere knooppunten
staan vele mogelijkheden ter beschikking.
Met de pijltjes-toetsen kan de desbetreffende
parameter (per laag: c-waarde, KD-waarde,
stijghoogte of onttrekking) worden gekozen.
De formule mag (onder andere) een functie
zijn van één of meer van de volgende
variabelen:
—de reeds ingevoerde waarde;
—het bij een knooppunt behorend
oppervlak;

Afb. 2 - Het beeldscherm van FeModel inmode 1 met eeneenvoudigvierlagt.
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- x- en/of y-coördinaat van een knooppunt;
- afstand vanaf cursor;
- afstand vanaf of waarde van het dichtstbijzijnde gemarkeerde knooppunt;
- freatisch niveau en/of stijghoogte in een
der pakketten.
De functietoetsen worden gebruikt omaan te
geven aan welke knooppunten de ingevoerde
waarde of formule wordt toegekend:
- alleen het aangegeven knooppunt;
- alle knooppunten;
- alleen de (niet-)gemarkeerde knooppunten;
- het gebied tot (/met) een lijn van
gemarkeerde knooppunten.
Een geheel andere wijze van invoer is
mogelijk door enkele knooppunten een
waarde tegeven enalleoverigepunten,ofde
punten in een bepaald gebied, vervolgens
door interpolatie te laten berekenen.
Randvoorwaarden worden ingevoerd door
de stijghoogte van knooppunten, eventueel
per laag, naar wens aldan niet een vaste
waarde tegeven. Alleen overranden met een
vaste waarde kan grondwaterstroming
optreden.
Op het beeldscherm kunnen van alle
parameters (stijghoogten, grondconstanten
en debieten) isolijnenkaarten worden
getekend, waarbij het interval vrij kan
worden gekozen. De tekening kan op verschillende manieren worden aangevuld,
bijvoorbeeld met de omtrek van het model,
alle (gemarkeerde) knooppunten ofalleen de
knooppunten met een negatieve waarde.
In isohypsenkaarten kan bovendien de
grootte en richting van de grondwaterstroming alsvector in de knooppunten
worden getekend. De regels met gebruiksaanwijzing kunnen tijdelijk worden verwijderd om alleen de kaartbeelden met een
matrixprinter te kunnen weergeven.
Verder bestaat de mogelijkheid om
componenten van de waterbalans
(kwel/wegzijging) te berekenen. Met de
cursor kan een gebied behorende bijeen of
meer knooppunten worden aangegeven
waarvan de volumestroom en het specifieke
debiet per scheidende laag wordt berekend.
Voor randelementen wordt tevens het
debiet over de modelrand aangegeven.
Het desbetreffende gebied wordt gerasterd.
7. De eindige-elementenberekening
De grootte vaneen modelwaarmee FemCalc
kan rekenen isvan het beschikbare
computergeheugen afhankelijk, en daarmee
ook van de versie van het besturingssysteem
(MS-DOS) en de configuratie (Config.sys).
Wanneer het programma wordt gestart
verschijnt op het beeldscherm het maximale
aantal knooppunten waarmee de desbetreffende computer kan rekenen.Nadat vervolgens de naam van het model isingevoerd
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Afb. 3 - Twee testmodellen
voor de analyse van
grondwaterstroming in
tneerlagen-systemen: het
cirkelvormige C3-model
met 771 knooppunten en
1'.488elementen voor
radiale putstroming en het
rechthoekige R2-model met
138 knooppunten en
206 elementen voorde
analv.se van rivierinfiltratie
en polderkwel.

bestaat de werkingvan hetprogramma uitde
volgende vier stappen:
—inlezen van de gegevens;
—berekening van de systeem matrix (global
eonductance matrix), terwijl gelijktijdig het
netwerk wordt getekend;
—iteratieve oplossing met de SOR-methode
(Successive OverRelaxation),waarbij naelke
iteratie de grootste stijghoogteverandering
wordt aangegeven;
—wegschrijven van het model met de
berekende stijghoogten.
De iteratieve berekening kan automatisch of
interactief stoppen.
Automatisch: na minimaal 20 en maximaal
500 iteratie-stappen, een grootste stijghoogteverandering vanmaximaal0,001meter
en een gewaarborgde convergentie.
Interactief: tijdens de berekening kan het
programma tijdelijk of definitief worden
gestopt, maar kan ook voor rekenen zonder
stopcriterium worden gekozen. Indien
gewenst kunnen tussentijdse resultaten van
de iteratieve berekening worden bewaard.
8. Validatie
Netwerkgeneratie, modelinvoer- en -uitvoerprogramma's kunnen betrekkelijk
ingewikkeld zijn, maar de goede of minder
goede werking blijkt direct bij de toepassing.
Het rekengedeelte van een eindige-

elementenprogramma vraagt echter een
nauwkeurige controle, daar een kleine programmeerfout tot fatale fouten kan leiden.
Een groot aantal testen werd uitgevoerd om
eventuele 'bugs'optesporenenombepaalde,
min of meer arbitrair gekozen criteria te
kunnen beoordelen. De meeste aandacht
werd hierbij besteed aan twee modellen die
grondwaterstroming in meerlagensystcmen
representeren en waarvoor analytische
oplossingen zijn ontwikkeld [Hemker, 1984],
die nu goed bij de validatie kunnen worden
gebruikt.
Het C3-model (afb. 3) betreft radiale
stroming naar een putfilter in een van de vier
watervoerende pakketten van een gelaagd
systeem, terwijl het andere (R2) het parallelle
stromingstype van rivierinfiltratie en polderkwel voorstelt. Van het C3-model volgt nu
een beschrijving en eenvergelijking tussen de
analytisch en numeriek berekende stijghoogten.
Het C3-netwerk iscirkelvormig en uit drie
deelgebieden opgebouwd. De straal van het
gebied is 15.000 meter, de elementen nemen
met de afstand tot het centrum toe van
circa 250 tot 2.500 meter. Het netwerk is
symmetrisch, waarbij op de horizontale
spiegelas de knooppunten aan beide zijden
op vaste afstanden van het middelpunt zijn

gekozen, namelijk 250, 500, 750, 1.000,
1.500 m etc. Het netwerk bestaat uit
771 knooppuntenen 1.448 elementen.
Conform de voorwaarden voorde analytische
oplossing is het C3-model uit homogene
lagen opgebouwd: de doorlaatvermogens
KD1 t/m KD4 hebben een waarde van
2.000, 1.500. 500 en 2.000 m 2 /dagen voor
de hydraulische weerstanden van de slechtdoorlatende lagen c1 t/m c4 is 1.000, 1.500.
1.000 en 4.000 dagen gekozen. De basis van
het systeem isvolkomen ondoorlatend, maar
overigens zijn allegrondconstanten gelijk aan
het voorbeeld dat voor de demonstratie van
de analytische methode isgebruikt [Hemker,
1984], en dit isin grote lijnen gelijk aan de
situatie rond Lexmond. Om ook bij de rand
van het model duidelijke verlagingen te
creëren, werd de onttrekking in het tweede
pakket op 100.000 m 3 /dag gesteld. Als vaste
randvoorwaarde voor de verschillende
watervoerende pakketten werden de
analytisch berekende waarden ingevoerd die
op 15.000 meter optreden ineen oneindig
uitgestrekt systeem, nl. 10,22, 29en 51 mm
voor het Ie t/m 4e wvp.
De tabel geeft de analytisch en numeriek
berekende resultaten voor de vier pakketten
op afstanden van 250 tot 10.000 meter.
Indien als startwaarde voor alle onbekende
stijghooten 0 wordt gekozen, itereert
FemCalc 60 maal voordat aan het stopcriterium isvoldaan. De verlaging ter plaatse
van de pompput komt, zoalsmag worden
verwacht, zeer goed overeen met de analytisch berekende verlaging op een afstand
van 1/5 van de elementgrootte (50 meter).
Van de overige (63) vergelijkbare resultaten
blijkt dat 42 maal de absolute fout minder is
dan 1,0 cm en de relatieve fout minder dan
1,5%. Relatieve fouten van meer dan 1,5%
blijken alleen binnen een straal van drie
elementen voor te komen. De grootste fout,
zowel absoluut alsrelatief, treedt op ter
plaatse van de pompput in het 3ewvp:
analytisch 901,4 cm, numeriek 868,4 cm,
relatieve fout 3,6%.
In het C3-model heeft het stopcriterium van
de iteratieve berekening vrijwel geen invloed
op de waargenomen fouten. Twintig extra
iteraties doen de stijghoogteverlagingen in
het diepste pakket met gemiddeld 0,16 cm
toenemen. Na nogmaals 170 iteraties (totaal
250) zijn alle verlagingen naar een eindwaarde geconvergeerd, die voor het Ie t/m
4e pakket gemiddeld resp. 0,05, 0,05, 0,10
enm 0.30 cm groter zijn dan de resultaten bij
het gekozen stopcriterium. Een startwaarde
van —1,00 m voor alle onbekende stiighoogten leidde totexact dezelfde uitkomsten
bij 61 iteraties.
Uit waterbalansberekeningen, na60 iteraties,
blijkt dat 95.654 m 3 /dag in de deklaag
infiltreert, terwijl via de buitenrand naar het
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TABEL I- Vergelijking vananalytisch ennumeriek berekende stijghoogteverlagingen op verschillendeafstanden vaneenonttrekking inhet 2e wvp vaneen vierlagen systeem.
Afstand
r
(m)

num.
(cm)

500
750

2X3.4
271.6
250.4
226.X

276.0
26X.4
248,9
225,2

74
32
15
16

1.000
1.500
2.000
2.500

203.3
160.6
125,6
97.X

3.000
4.000
5.000
6.000

76.3
46.9
29.5
19.1

202.7
160.1
125,5
98,0
76.2
46.7
29 2
18,9

7.000
8.000
9.000
10.000

12.7
8,7
6,0
4,3

12.6
X,6
6,0
4.3

1
1
0
0

0
250

2e watervoerend pakket

Ie watervoerend pakket
anal.
(cm)

afwi jking
(mm)
%

num.
(cm)

—

—

303
283
130

1,6

0,7

3.595,9
1.974.5
1.311.0
950.7

—

1.944,2
1.282.7
937.7

6
5
1
2

0,3
0,3
0,1
0,2

720,7
463,4
318,9
229.0

726,5
460.7
318.5
228,8

58
27
4
2

1
2
3
2

0,1
0,4
1.0
1.0
0.8
1,1
0,0
0,0

169,5
98,9
61.5
40.0

168,2
98,0
60,6
39,6

13
9
9
4

26,9
18.7
13,3
9.6

26,8
18.6
13.2
9,5

1
1
1

2.6
1,2
0.6

Ie t/m 4e pakket resp. 417, 919. 311en
2.469 m 3 /dag toestroomt, in totaal 99.77%
van het onttrokken debiet.
Test-berekeningen met C3 en andere
modellen laten zien dat de meerlagen berekeningen met de Micro-Fem programma's
vrijwel tot de exacte oplossingen leiden en
geven een goed beeld vande nauwkeurigheid
die kan worden bereikt. In verband met de
(altijd) beperkte nauwkeurigheid van de
berekeningen is het mogelijk dat onder zeer
extreme condities geen convergentie optreedt. Voor normaal gebruik isdit echter
geen beperking.
De rekensnelheid isuiteraard van het type
microcomputer afhankelijk. Voor een
Olivetti M24 (8086 processor) zonder harde
schijf geldt: C3-model laden 40 sec, matrix
opzetten 55 sec, 60 iteraties 430 sec. en
model wegschrijven 45 sec, totale verwerkingstijd 9,5 minuten. Voorde IBM PS/2
model 80 (16niHz 80386) zijn deze tijden
resp. 7, 14, 115en 7sec, totaal 2,4 minuten.
9. Recente entoekomstige ontwikkelingen
Microcomputers maken nogsteeds een zeer
snelle ontwikkeling door. Voorde ontwikkeling van programmatuur ishet van groot
belang een compiler te kiezen die niet bij de
technische mogelijkheden achterblijft.
De keuze van Turbo Pascal ligt daarom voor
de hand. Eind december 1987 kwam een
nieuwe versie van de compiler (4,0) beschikbaar. Dit heeft een verdubbeling van de
rekensnelheid en bijna een verdubbeling van
het maximale aantal knooppunten tot gevolg
gehad, terwijl nu ook alle grafische kaarten
kunnen worden gebruikt.
Oorspronkelijk washet alleen mogelijk semispanningswater te modelleren, maar door
kleine uitbreidingen kunnen nu ook volkomen spanningswater en freatische
omstandigheden worden gesimuleerd. Het is
de bedoeling op korte termijn de mogelijk-

4e waterv oerend pakket

3e watervoerend pakket

anal.
(cm)

afwi jking
(mm)
%

1

anal.
(cm)

num.
(cm)

afwijking
(mm)
%

anal.
(cm)

num.
(cm)

901.4
X41.1
743,7
644,6

868,5
830,4
741,2
641.8

329

II.4

212,1
211,2
207,7
202.2

25
21
20
20

1.2
1.0
1.0
1.0

0,8
0.4
0.1
0.1
0,8
0,9
1,5
1.0

334,1
407,1
301.3
226.3

554.4
406,2
301,4
226,6

25
28
3
9
1
3

214,6
213,3
209,7
204.2

0,1
0,2
0.0
0.1

197,3
181.1
163.5
146.0

195.8
179.9
162.5
145,6

15
12
in
4

0,8
0.7

172.8
105,6
68,1
45,7

172,0
104,8
67,3
45,3

8
8
8
4

0,5
0,8
1,2
0,9

129,3
100.1
76.6
58.4

129,3
99.X
76.4
58,2

0
3
2
2

0.4

31.7
22.5
16,3
11.9

31.5
22,4
16,2
11.9

i

0,6

44,4
33,7
25.6
19,5

44,4
33.7
25,6
19,5

0

0,3
o.n

0
0
0

0.0
0.0
0,0

i i

1,4

0.5
0,8
1,0

heid in te bouwen stroomliinen te tekenen,
terwijl erook veelbelangstellingbestaat voor
een niet-stationaire versie.
Conclusie
Het belangrijkste nadeel van de eindigeelementenmethode, namelijk de lastige
gegevensinvoer van netwerk en grondconstanten, isbijde Micro-Fem programma's
ondervangen door optimaal gebruik te
maken van de mogelijkheden van de huidige
microcomputer. De combinatie van een
flexibele netwerk-generator, een efficiënte,
goed controleerbare wijze van data-invoer,
een snel rekenprogramma en de mogelijkheid
om berekende modellen direct grafisch te
interpreteren maken Micro-Fem tot een
handig hulpmiddel voor grondwaterhydrologen.
Door de geringe eisen die aan de computer
worden gesteld, degrotecapaciteit endevele
mogelijkheden van de programmatuur
kunnen eindige-elementenmodellen nu
gewoon bij elk geohydrologisch onderzoek
worden gebruikt.
Uitnodiging
Momenteel wordt Micro-Fem bijna
uitsluitend door ingenieursbureaus en
onderwijsinstellingen gebruikt. Om ook
waterleidingbedrijven inde gelegenheid te
stellen met deze programma's kennis te
maken, zal de 'Drinkwaterleiding
De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden'
binnenkort een informatiedag organiseren.
Gedurende de ochtend zullen de mogelijkheden van Micro-Fem nader worden toegelicht en zullen ook enkele toepassingen in
verschillende delen van Nederland aan de
orde komen. Na de lunch zal gelegenheid
bestaan om zelfervaringmetde programma's
op te doen, waarbij, voor zover nodig,
assistentie zal worden verleend.
Belangstellenden wordt verzocht contact
met 'A en V' op te nemen.

017

1
1
0

3,6
1,3
0,3

11.4

0,6
0.0

afwi jking
(mm ) %

ii.d

0,3
0,0
0.3
0,3
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Cursus Beleidsplanning
Integraal Waterbeheer
Geoplan organiseert op 13en 14 december
1988 in De Blije Werelt te Lunteren.
een cursus Beleidsplanning voor integraal
waterbeheer.
De cursus zal inzicht geven in het nieuwe
planningstelsel van de waterhuishouding in
het perspectief van het integraal waterbeheer.
Tevens worden praktische richtlijnen
aangereikt voor de planvorming. De cursus
bevat daartoe naast inleidingen een workshop
waarin deelnemers werken aan een case.
De cursus isbestemd voor allen die direct of
indirect betrokken zijn bij het opstellen
danwei uitvoeren van integrale waterhuishoudingsplannen.
Informatie: Geoplan, Weteringschans 12,
1017 SG Amsterdam, tel. 020 - 24 1433/
24 75 99.

