Kwaliteitsmodellering vanoppervlaktewatermetbehulpvanspreadsheets

Inleiding
In dit artikel wordt een kwaliteitsmodel
gepresenteerd voor het hoofdstelsel van het
Nederlandse oppervlaktewater op basisvan
de indeling volgens de vanaf 1976 door de
Rand Corporation, het Waterloopkundig
Laboratorium en Rijkswaterstaat uitgevoerde
PAWN studie (PAWN= Policy Analysisof
Water Management for the Netherlands).
Het model isflexibel endeparametersdiede
kwaliteitsveranderingen sturen kunnen
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gemakkelijk worden gewijzigd. Gegeven een
willekeurige verontreiniging van alle knooppunten van het PAWN-netwerk, berekent
het model de waterkwaliteit in al deze
circa 100 knooppunten. Een zo'n run kost
op een IBM PC/AT minder dan een minuut
aan rekentijd.
Het gaat bijdit allesnietzozeeromhet model
zelf. Van groter interesse isdat het geheel is
gerealiseerd met een voor iedereen toegankelijk spreadsheet op een microcomputer.
Voorts moet worden bedacht dat de
systematiek veel algemener toepasbaar isdan
dit specifieke voorbeeld. Voordehand liggen
toepassingen die met leidingnetten te maken
hebben, zoals rioolstelsels, drinkwaternetten
en irrigatiesystemen. De methode isin feite
geschikt voor uiteenlopende problemen die
een netwerkstructuur hebben, zoals elektrische circuits, milieu-relatiesystemen en
mechanische netwerken.
Spreadsheet
De meesten die wel eens met een personal
computer werken weten wat een spreadsheet
is: een grote matrix van vakjes waartoe u
rechtstreeks toegang heeft en die u naar
believen kunt vullen met tekst, getallen en
formules die relaties vormen met willekeurige
andere vakjes (cellen).
U kunt met een spreadsheet vrij gemakkelijk
een complex rekenbouwwerk opzetten.
Het grote aantal ingebouwde functies en de
programmeerbaarheid vande tegenwoordige
generatie spreadsheets breidt het aantal
mogelijkheden verder uit.
Zelf gebruik ik het spreadsheet Lotus 1-2-3.
Indien u een ander spreadsheet gebruikt,
kunt u het woord 'Lotus' in dit artikel in
gedachten vervangen door de naam van uw
spreadsheet. De toepasbaarheid van de
methodiek isniet afhankelijk van het merk
spreadsheet.
Spreadsheets worden nogaltijd met name in
de financiële sfeer toegepast. Zijzijn eigenlijk

met dat oogmerk ontworpen. Dit is onder
meer te zien aan de handleiding en het
lesmateriaal dat bij uwspreadsheet hoort.
Deze wat eenzijdige aandacht remt het
technische gebruik. Toch kan een goed
spreadsheet ook van onschatbare waarde
voor technici zijn. Dit geldt dan niet alleen
voor de administratieve klussen waaraan ook
een technicus bij tijd en wijle niet kan
ontkomen.
Spreadsheets bieden uitgebreide mogelijkheden om technische modellen temaken met
minimaal programmeerwerk. Dit isreeds bij
een aantal gelegenheden aangetoond.
Uit voorgaande artikelen [Olsthoorn, 1984,
1985, 1987] zou men wellicht geneigd zijn te
denken, dat dit vooral voor grondwatervraagstukken opgaat'. In dit artikel wordt
echter een aantal nieuwe mogelijkheden van
technisch spreadsheetgebruik getoond.
Oppervlaktewatermodel:kwestie van
knooppunten en takken
Een oppervlaktewaterkwaliteitsmodel zoals
dat hier wordt beschreven iseen netwerk
bestaande uit 'knooppunten' (Eng.: nodes)
en 'takken' (Eng.: links). Een tak (link) is
een stuk rivier of kanaal tussen twee knooppunten (nodes). In een willekeurig knooppunt kunnen meerdere takken samenkomen.
Van een knooppunt kunnen meerdere
takken vertrekken (afb. 1).
Takken en knooppunten hebben verschillende eigenschappen. Een knooppunt heeft
bijvoorbeeld coördinaten maar geen
volumestroom. Een tak heeft wel een
volumestroom. Een tak kent zelf geen
coördinaten; zij kent daarentegen een
bovenstrooms knooppunt (FromNode) en
een benedenstrooms spreadsheetknooppunt
(ToNode) die zelf coördinaten hebben.
De precieze verzameling eigenschappen van
de takken en de knooppunten zijn in tabellen
I en II onder elkaar gezet.

Afb. 1- De basis-modelingrediè'nten knooppunt <node)
en tak (link).

Samenvatting
Met een algemeen verkrijgbaar spreadsheetprogramma kunnen modellen
worden gemaakt ter berekening van de
kwaliteit in een oppervlaktewaternetwerk. Als voorbeeld ishet Nederlandse oppervlaktewater genomen
volgens de PAWN-indeling, een
netwerk bestaande uit zo'n 150 takken
en 100 knooppunten. Het model berekent een waarde inelk knooppunt van
het netwerk onder invloed van een
gegeven willekeurige belastingsverdeling. Een berekening vergt nog
geen minuut opeen IBM PC/AT microcomputer. In dit artikel zijn de processen
samengevat tot een eerste-orde-proces.
Meer geavanceerde procesbeschrijvingen zijn echter zonder meer mogelijk.
De gepresenteerde methode is
algemener dan het hier gegeven
voorbeeld suggereert. Zij kan evenzeer
worden toegepast op andere vraagstukken die zich alseen netwerk laten
structureren, zoals elektronische
netwerken, relaties tussen milieucomponenten,enmechanische systemen.

Aannamen inhet model
Aan dit model ligt een aantal keuzen ten
grondslag:
—Het water in een knooppunt issteeds
perfect gemengd.
—Het water in een tak wordt in het geheel
niet gemengd.
—Toevoer van water en stof aan het model
geschiedt uitsluitend via de knooppunten.
—Zowel in een knooppunt als ineen tak
treden processen op.
— De hydraulicaisgegeven (de volumestroom
in elke tak). Het model isdus stationair
(steady state).
—De belasting (verontreiniging) van de
knooppunten wordt gegeven en isstationair.
Het model isdus ook in kwaliteitszin
stationair.
Ook ten aanzien van de processen zijn
aannamen gedaan. Deze worden hierna
beschreven. Verderopwordt aangegeven hoe
de beperkingen kunnen worden verzacht die
in de aannamen liggen besloten.

NODE

LINK

Balans per knooppunt
In elk spreadsheetknooppunt moeten de
waterbalans en de stofbalans worden
gehandhaafd. In een knooppunt komt in het
algemeen een aantal takken samen.
Tegelijkertijd kan een aantal takken
daarvandaan vertrekken. Hiernaast moet
rekening worden gehouden met een lokale
toevoer vanuit drainage, neerslag, riolering
enzovoorts. Ook kunnen directe lozingen
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TABEL I— De eigenschappen vande knooppunten.
Beschrijving

Dim

Parameter
NodeName
NodeNr

[m]
[m|
|m's|
[g m'|

X
V

O-Localln
c_LocalIn
1 Localln
NodeVol
O-Linksln
L_LinksIn
O-I.inksOut
O-LocalOut
a_node
c_node

[g/s]
[km3]
[m'/s|
[g/s]
[m3/s]
[m3 s]
[1/d]
[g/m J |

e
g
g
e
g
g
g
g
b
b
b
g
g
b

Naam van het knooppunt
Nummer van het knooppunt
x-coördinaat van het knooppunt
y-coördinaat van het knooppunt
Locale toevoer water (neerslag,drainage en dergelijke)
Concentratie in de locale watertoevoer
Locale vracht (directe lo/ing)
Volume van knooppunt
Instroming via takken (water)
Instroming via takken (materiaal)
Berekende uitstroming materiaal
Berekende uitstroming water
Verdwijneoefficiënt
Concentratie in knooppunt

g
g
g
g
g
g
b
g
b
b
b

Taknaam
Taknummer
Nummer knooppunt aan begin van de tak
Nummer knooppunt aan einde van de tak
Takvolume
Votumestroom door tak
Verblijftijd in tak
Verdwijneoefficiënt
Concentratie in FromNode
Concentratie aan einde van tak
Vracht aan einde van tak

gegeven, b = berekend
TABHL II - Eigenschappen vande takken.
Parameter

Beschrijving

Dim

LinkName
LinkNr
FromNode
ToNode
LinkVol
Q_Link
dt_Link
a_Link
c_in
c_end
I end

[km3]
[m'/s]

hl

[l/d]
[g/m3]
[g/m3]
[g/s]

*: g — gegeven, b

= berekend

van materiaal plaatsvinden zonder dat daar
een significante hoeveelheid water aan te pas
komt. Het isbovendien mogelijk dat aan een
knoop water wordt onttrokken. Zonodig kan
men apart rekening houden met neerslag op
en verdamping vanuit grote waterlichamen.
De waterbalans voor een knooppunt luidt:
In Links
2

OutLinks

{Qi) +

z

QLocalln

2

{Q,} +

QlocalOut

Hierin staat het woord 'InLinks' voor alle
binnenkomende takken, en het woord
'OutLinks' voor alle takken vanuit het
beschouwde knooppunt.
De stofbalans voor een knooppunt ziet er als
volgt uit:
In Links
2

( ö ; ' c e n d / ) + Q LocalInc Localln + L-Local

=

/
OutLinks
c

'node\Q'LoculOut

+

2

,{Qi})

De parameters in deze vergelijking zijn inde
tabellen Ien II beschreven.
Uit deze vergelijkingen kan de concentratie
in een knoop worden berekend:
Cnode ~
In Links
2
i

(ölcendi) + Ql.ocallnc Localln +
OulLinks
ÜLocalOut+

2

{Qj}

^Localln

De noemer in de laatste vergelijking kan
natuurlijk vervangen worden door het
linkerlid van de eerste vergelijking.
Processen
Ten gevolge van processen verandert de
kwaliteit van het water. Deze processen
vinden plaats inde takkenen in knooppunten
die een volume en duseen verblijftijd
hebben. Er moet expliciet rekening worden
gehouden met de menging die inde knooppunten optreedt.
Kwaliteitsverandering ineen tak
Vanuit de optiek van een tak isde waterkwaliteit aan zijn bovenstroomse knooppunt
gegeven. Berekend wordt die aan zijn
benedenstroomse uiteinde,juist voordat het
water in de benedenstroomse knoop aankomt
en daar wordt gemengd met het water dat
daar via andere wegen toestroomt.
De berekening geschiedt op basis van de
parameters die voor de tak zijn genoemd in
tabel II. In principe kunnen veel meer
parameters intabel IIworden opgenomen en
zo navenant meer processen worden beschreven. Wat men opneemt is afhankelijk
van het doel van het model. Voor dit artikel,
dat vooral een voorbeeldfunctie wil vervullen,
doet de precieze berekening feitelijk weinig
ter zake. Toch isgekozen voor een
mechanisme dat in de natuur voor legio
processen dienst kan doen, namelijk een
eerste-ordeproces. Dit houdt exponentiële

concentratie-afname als functie van de
verblijftijd in.
Alle chemische en fysische processen
(behalve menging) worden in dit artikel in
deze exponentiële afbraak (decay) samengevat. Ook vervluchtiging, bezinking vallen
daaronder, hoewel het eigenlijk geen
afbraakprocessen zijn. Het gaaterslechtsom
dat deze processen de concentratie van de
beschouwde stof in het water veranderen.
De woorden 'verdwijnprocessen' en
'verdwijncoëfficiënten' zouden indit verband
wellicht beter zijn.
Accumulatie op de waterbodem wordt indit
artikel niet expliciet meegenomen. Het zou
echter weinig moeite kosten om dit wel te
doen.
De mate van de 'afbraak' hangt nu af van de
verblijftijd in de tak en van de toegepaste
verdwijneoefficiënt. De laatste kan per tak
worden aangepast.
De kwaliteit aan het einde van een tak wordt
hiermee:
c

end

=

c

FromNode

^XP(~0link^O

De verblijftijd, dt, wordt berekend uit het
gegeven volume van de tak en de gegeven
volumestroom door de tak:
LinkVol
dt
Q Link
Kwaliteitsverandering ineen knooppunt
Evenmin als voor de tak isin dit artikel de
precieze berekening van de kwaliteitsverandering in een knoop van groot belang.
Hier isvoor de knoop hetzelfde mechanisme
gekozen als voor de tak (exponentiële
afbraak). Vanwege de perfecte menging die
in elke knoop wordt aangenomen, ontstaat
echter een wat andere formule.
De materiaalbalans op grond waarvan deze
formule wordt afgeleid isin afb. 2
geïllustreerd. De totale vracht (Loadln) die
de knoop binnenkomt verdwijnt door uitstroming en afbraak. De balansvan deze
stromen levert voor de kwaliteit van het
water in een knoop de volgende betrekking
op:
Loadln
2 { ß o „ , } + V • anode)
Afb. 2 - Massabalans voor eenperfect gemengd
knooppunt met afbraak volgens een eerste-ordeproces.

Sum|Q j+Va

conc. c
decay coeff. a
Volume V
perfectly
v
mixed
decay
-V(dc/dt) =

outflow
Sum(Q |•

ULO(21) 1988, nr. 18

Constructie van het model
Hiervoor zijn alle benodigde modelingrediënten behandeld. De feitelijke
constructie van het model kan nu plaatsvinden.
Uit de tabellen Ien II blijkt welke
spreadsheetkolommen in de knooppunt- en
takkentabel zijn gegeven en welke worden
berekend. Er zij opgemerkt dat de rijen in de
tabellen Ien II de kolommen inde knooppunten- en takkentabel in het spreadsheet
vormen. Een aantal relaties moet worden
gelegd tussen de kolommen in eenzelfde
tabel. Andere verbinden de tabellen met
elkaar en vormen daarmee het netwerk.
De eerstecategorie relatiesishet eenvoudigst.
Zo worden in de kolommen dt en c-end en
L-end van de takkentabel de volgende
formules geplaatst, die deze relaties
aanbrengen:
dLlink
= LinkVol/Qlink
c_end_link = c_in_link * a exp
(- a_link * dUink)
I end_link = c_end_link *Qlink
Het invoeren van formules geschiedt op de
voor Lotus gebruikelijke wijze: Door aanwijzen van cellen of het intikken van de
celadressen (zie handleiding Lotus).
In de knooppuntentabel zijn enkele
kolommen die uitsluitend aan andere
kolommen in dezelfde tabel refereren:
c-node = (L-Links_In + L_LocalIn +
QLocalIn*c_LocalIn) / (QLinksOut +
QLocalOut + a-Node*NodeVol)
De locale watertoevoer naar een knoop
wordt in dit model uitgerekend als het
verschil van de QLinksOut en de QLinksIn.
Deze worden verkregen uit de gegeven
volumestromen in de takken. Indien
QLinksOut > QLinksIn iser sprake van
locale toestroming. In het andere geval is
sprake van locale onttrekking. De desbetreffende formules luiden:
QLocalIn =
QLinksIn )
QLocalOut =
QLinksOut )

MAX ( 0, QLinksOut
MAX ( 0.QLinksIn -

Wat resteert isde invulling van de formules
die beide tabellen met elkaar verbinden.
In de eerste plaats wordt de takkentabel aan
de knooppuntentabel gekoppeld door voor
elke tak de C-in gelijk te maken aan de
berekende concentratie inzijn FromNode.
(Een tak iseen rij in de takkentabel, een
knooppunt een rij in de knooppuntentabel).
In de kolom c_in van deze tak moet dus een
formule komen diezegtdatdezec_ingelijk is
aan de waarde in kolom c_node van het desbetreffende knooppunt in de knooppuntentabel. Het juiste knooppunt isdat waarvan
het knooppuntnummer gelijk isaan het
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FromNode-nummer vandebeschouwde tak:
(Staat bijvoorbeeld de c_node voor knooppunt 25 in spreadsheetcell X75,dan moet
men inde takkentabel, inelke takwaarvan de
FromNode gelijk isaan 25,deformule +X75
invoeren).
Vervolgens wordt de knooppuntentabel met
de takkentabel verbonden. Dit moet voor
3 kolommen van de knooppuntentabel
geschieden: QLinksIn, L_LinksIn en
QLinksOut.
Nemen we de QLinksIn, dan moet in de
desbetreffende kolom van de knooppuntentabel een formule worden geplaatst die de
volumestromen van de takken optelt diein
deze knoop uitmonden. Dit zijn de takken
wierToNode gelijk isaan het NodeNr van het
desbetreffende knooppunt. Stel dat het nu
gaat om knooppunt 25waarop de takken 33,
12en 49 uitmonden. Stel voorts dat deze
takken in de takkentabel zich bevinden in de
spreadsheetrijen 83,62 en 99 en dat de
kolom met de volumestromen de spreadsheetkolom AX is. In dat geval staan de voor
deze knoop gezochte takkenvolumestromen
respectievelijk indespreadsheetcellen AX83
AX62 en AX99. De formule in de kolom
QLinksIn van knoop 25 inde knooppuntentabel wordt dan:
+ AX83+AX62+AX99
Staan de LinkLoads van de takkentabel
bijvoorbeeld in spreadsheetkolom AZ, dan
wordt de formule in kolom L-Linksln van
knoop 25 in de knooppuntentabel:
+AZ83+AZ62+AZ99
(Bij een geschikte rangschikking van de
kolommen inde takken-en de knooppuntentabel kan de tweede formule worden verkregen door de eerste te copiëren).
Voor QLinksOut gaat het om de takken die
vanuit de desbetreffende knoop vertrekken.
Dit zijn de takken wier FromNode gelijk is
aan het nummer van het desbetreffende
knooppunt. Laat ditvoor knooppunt 25inde
knooppuntentabel bijvoorbeeld de takken 5
en 63 zijn. Stel dat deze takken zich in de
spreadsheetrijen 55 en 113bevinden.
De volumestromen van deze takken bevinden
zich dan in spreadsheetkolom AX (zie
hiervoor). De formule voor QLinksIn van
knoop 25 wordt dan:
+ AX55+AX113
Het zal duidelijk zijn dat men voor dat
invullen er goed aan doet om maximaal
gebruik te maken van de faciliteiten die
standaard in Lotus zijn ingebouwd. Het gaat
te ver om dit hier in extenso uit de doeken te
doen, doch een aantal tipswil ik u niet
onthouden.
Zo kunt u van beide tabellen een Lotusdatabase maken. U kunt dan de databasefaciliteiten van Lotus op de tabellen loslaten.

U kunt zo bijvoorbeeld rechtstreeks die
takken aan de takkentabel onttrekken die
uitkomen op of vertrekken uit een gekozen
knoop van de knooppuntentabel.
U kunt het zich verder gemakkelijk maken
door de celadressen van de volumestromen
en de vrachten in de takken in afzonderlijke
kolommen in de takkentabel op te nemen.
(Gebruik hiertoe de lotus-functie atcell
('address'...).). Wanneer u nu de takken
die op een knoop uitkomen uit de tabel
extraheert, krijgt ude celadressen waaruit u
de formule moet samenstellen meteen erbij.
Met een stel macro's ishet zelfs mogelijk het
gehele proces te automatiseren, waarbij het
model zichzelf in elkaar zet.
Bediening van het model
Het eindresultaat van de vorige paragraaf is
een compleet model. Het bestaat uit een
netwerk van knopen en takken diemet elkaar
zijn verbonden, waarin water stroomt en
waarin processen (hier gereduceerd tot een
eerste-ordeproces) zich afspelen. Wanneer
het model wordt doorgerekend ishet
resultaat de desbetreffende parameterwaarde (concentratie, temperatuur) in alle
knooppunten van het netwerk.
U kunt elk getal dat alsgegeven in het model
aanwezig iswijzigen voor elk willekeurig
knooppunt van het netwerk. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de concentratie van de
lokale instroming, de lokale vracht of de
afbraakcoëfficiënt. Ook kunt ude volumestroom of de afbraakcoëfficiënt in elke tak
wijzigen.
Normaliter tracht Lotus een formule in een
cel te berekenen door eerst deformules uitte
rekenen indecellen waarvan de onderhavige
formule afhangt. Dit is'natural calculation'.
Deze werkt hier echter niet, omdat Lotus
hierbij, via een omweg van afhankelijke
cellen, in veel gevallen de cel die moest
worden uitgerekend in het rekenpad opnieuw
tegenkomt. Lotus zou zo in een kringetje
blijven ronddraaien. Er isin dat geval sprake
van 'circulair references'.
Een systeem met circulair references kan
slechts iteratief worden berekend.
Dit geschiedt door Lotus te vertellen dat de
berekeningswijze niet 'natural' maar
'rowwise' moet plaatsvinden (gebruik de
/Worksheet Global Recalculation Rowwise
toets-sequentie). Hierna kunt u opgeven
hoeveel iteraties Lotus per berekening moet
uitvoeren. 25 blijkt genoeg voor het onderhavige model. (Gebruik de /Worksheet
Global Recalculation Iteration 25 sequentie).
Tenslotte ishet in het gebruik erg handig,
wanneer Lotus alleen op uwcommando (via
de F9 functietoets) aan het rekenen slaat en
niet steedsvanzelf naelkegetalswijzigingaan
de gang gaat (gebruik hiertoe de /Worksheet
Global Recalculation Manual sequentie).
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Het netto resultaat isnu, dat u een
reeks getallen kunt wijzigen en het model
daarna met een enkele toetsaanslag kunt
laten doorrekenen. Op een IBM PC-AT met
ca-processor duurt het doorrekenen van het
PAWN-netwerk ietsminderdaneen minuut.
(Een gewone PC zonder coprocessor doet
daar circa 7 keer zo langover). Het isdus
mogelijk om in korte tijd een groot aantal
kwaliteitsvarianten op een PCdoor te
rekenen.

Afb. 3 - Relatieve
concentratie in de
PA WN-knooppunten
indien de Rijn met een
concentratie van
100 eenheden ons land
binnen zou komen.
(Gemiddelde hydraulische
situatie, verdwijncoëfficiënt 0,05 fa inalle
takken en knooppunten).

Voorbeeld PAWN
Op de hiervoor beschreven wijze ishet
waterkwaliteitsmodel van het Nederlandse
oppervlaktewater tot stand gekomen.
Voor de gegevens isuitgegaan van de indeling
volgens PAWN die isvastgelegd in de vele
publikaties en boeken diesindshetbegin van
dit decennium over PAWN zijn verschenen
[zie bijvoorbeeld RAND, 1981).
Het netwerk bestaat uit circa 150 takken en
100 knooppunten (dit zijn er enkele meer
dan de PAWN-studie omdat ikde takken die
het land inkomen en die in zee uitmonden
ook van een knooppunt heb voorzien).
Sommige knooppunten vertegenwoordigen
grotere waterlichamen en hebben daarom
een aanzienlijk watervolume. De meeste
knooppunten zijn echter slechts contactpunten van takken, mengpunten dus, zonder
een wezenlijk volume.
In de voorbeelden die in de afbeeldingen zijn
weergegeven isde afbraakcoëfficiënt
(verdwijncoëfficiënt) van alle takken en
knooppunten gelijkgesteld aan 0,05 / dag.
De hydraulische situatie weerspiegelt een
langjarig gemiddelde.
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Afb. 3 - Concentratieverloop inafb. 3 langshettrajecttussen Lobith en Delfzijl.
IJsselmeer en Friesland.

Afb. 4 - Concentratieverloop in afb. 3 langshettrajecttussen Lobith en
Hoek van Holland.
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Lobith tot Hoek van Holland nog eens
grafisch weergegeven.

concentratie van 100bij Lobith ons land
binnen. Behalve de afbraakcoëfficiënt
bepaalt de menging in de knooppunten het
concentratieverloop langs een gekozen
traject.
Duidelijk iste zien waar overal Rijnwater
terechtkomt en wat de resulterende
concentraties zouden worden.
In afb. 4 wordt het concentratieverloop van
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Aß. 6 - Relatieve
concentratie in de
PA WN-knooppunten
indien de Maas met een
concentratie van
100 eenheden ons land
binnen zou komen.
(Gemiddelde hydraulische
situatie, verdwijncoëfficiènt 0.05/a in alle
takken en knooppunten).

Het isduidelijk dat deze concentraties sterk
worden bepaald door de waarde van de
afbraakcoëfficiënt. Indien dezegelijk aan nul
wordt gekozen, geeft het resulterende beeld
de verdeling van het Rijn- resp. het Maaswater over het land.

hydraulische situaties beschikbaar zijn, dan
kunnen zij direct worden ingelezen in de
desbetreffende kolom van de takkentabel.
Het isdan gemakkelijk om bijvoorbeeld
droge en natte situaties met elkaar te
vergelijken.
Ik vermoed dat met een goede afstemming
van de afbraakcoëfficiënten een heel
behoorlijke overeenstemming tussen de
praktijk en het model kan worden bereikt
voor een flink aantal parameters. Voor de

Afb. 7, tenslotte, geeft het concentratieverloop langs de Maas voor de inafb. 6
gegeven situatie.
Indien volumestromen voor andere

Afb. 7- Concentratieverloop inafb. 6langsde Maastussende Belgischegrensenhet Haringvliet.
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Conclusies
Het zal duidelijk zijn dat de gepresenteerde
methode toepasbaar isvoor elk willekeurig
oppervlaktewaternetwerk, of dit nu op
landelijke, regionale of lokale schaal is.
Ook iszij toepasbaar voor bijvoorbeeld
drinkwaterleidingnetten en irrigatiesystemen.
In dit artikel isgekozen voor een eenvoudig
eerste-ordemechanisme alsrepresentatie van
de optredende processen. Hoewel dit
mechanisme in de praktijk veel voorkomt en
derhalve vaak een geschikte benadering
vormt voor het gedrag van tal van parameters, kan het mechanisme in het model in
feite zonder al te veel moeite door andere
worden vervangen. Het model isderhalve
ook in dat opzicht algemener toepasbaar dan
het getoonde voorbeeld suggereert.
Tenslotte kanwordengestelddatde techniek
van het modelleren van netwerken ook
geschikt isvoor toepassingen die buiten de
leidingnetten vallen. Elektriciteitsnetwerken,
milieunetwerken, mechanische netwerken
zijn hiervan voorbeelden.
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parameters waarvoor dit het geval iskan het
model worden gebruikt als praktische
benadering van grotere modellen. Het zou
een rol kunnen vervullen bij selectie van
scenario's om via deze gemakkelijker weg te
komen tot een kleinere verzameling veelbelovende scenario's die dan alsnog met het
grote model kunnen worden doorgerekend.

Verloop rel. conc. langs Maas
(C=100 aan Belgische grens)
a =0.05/d
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