Grondwatermodellering metbehulpvanspreadsheets een stapverder

Dit artikel levert deveralgemeniseringvande
techniek om numerieke grondwatermodellen
te maken met behulp van een zogenaamd
spreadsheetprogramma op een microcomputer [Olsthoorn, 1984].Om ruimteredenen ishet onderhavige artikel beperkt
tot tweedimensionale stroming in spanningswater en freatisch water. Het volgende zal
gaan over meerlagenstroming, stroming met
een zoet-zout grensvlak en driedimensionale
stroming. Een derde zal handelen over nietstationaire stroming en een vierde over de
verplaatsing van grensvlakken met en zonder
variabele dichtheid.

IR. T.N. OLSTHOORN
Pijnacker

Reeds in 1984 werd duidelijk dat elke
hydroloog opzijn personal computer met niet
meer dan zijn vakkennis en een algemeen
rekenprogramma (spreadsheet), dat hij
bovendien meestal reeds op zijn microcomputer beschikbaar bleek te hebben, niet
alleen zijn belastingformulier kon doorrekenen of een project kon bijhouden, maar
er bijvoorbeeld ook numerieke grondwatermodellen mee kan maken [Olsthoorn, 1984].
Getuige de enkele tientallen reacties uit alle
delen van de wereld na een overeenkomstig
artikel in Groundwater [Olsthoorn, 1985]
was de belangstelling voor deze nieuwe
techniek groot.
Hoewei met detoen gepresenteerde techniek
behoorlijk complexe problemen konden
worden opgelost, bezat zijeen aantal
beperkingen: Zo bestond het rekennetwerk
uit vierkantjes. Bovendien wasvariatie van
de doorlatendheid beperkt tot een sprong
langs een lijn. De kwadraten in de formules
voor de freatische stroming waren vrij lastig.
Verder waren op de randen van het model
aparte formules nodig. Tenslotte wasde beschreven methode omhet netwerk plaatselijk
te verfijnen omslachtig. In dit artikel worden
deze bezwaren opgeheven, overigens zonder
toename van de complexiteit:
- het rekennetwerk datoverhettemodelleren
gebied wordt gelegdbestaat nuuit rechthoeken
waarvan per rijde hoogte en per kolom de
breedte vrij kan worden gekozen. (De rechthoeken vormen elementaire deelgebieden die
verder 'elementen' worden genoemd);
- de bodemeigenschappen zullen verschillen
van element tot element;
- anisotropic wordt meegenomen;
- kwadratische vergelijkingen voor freatisch
water worden omzeild;
- speciale vergelijkingen opdemodelranden
worden overbodig.

De hierna geldende uitgangspunten zijn
hieronder samengevat:
—stijghoogten en waterstromen (infiltraties
en onttrekkingen) gelden in de hoekpunten
van de elementen, de knooppunten van het
rekennetwerk;
—bodemeigenschappen (doorlatendheid en
dergelijke) gelden per element;
—het eenvoudigste model bestaat aldus uit
een enkel element met stijghoogten en
volumestromen op zijn vier hoekpunten.
Dit staat bekend onder een zogenaamde
'mesh gecentreerde' benadering welke
standaard isbij de eindige-elementenmethode;
—zonder nadere specificatie isde modelrand
automatisch dicht;
—speciale randpunten bestaan niet: Randstroming wordt alselke andere stroming
verdeeld over de desbetreffende knooppunten;
—volumestromen worden positief genomen,
indien zij een positieve stijghoogteverandering veroorzaken. Infiltraties zijn zodoende
positief, onttrekkingen negatief.
Het gaat er altijd weer om, voor elke knoop
de waterbalans optestellen,gebruik makend
van de wet van Darcy en de continuïteit.
Met deze balansvergelijking wordt de stijghoogte in de desbetreffende knoop bepaald,
welke de diverse waterstromen van en naar
de omringende knopen sluitend maakt.
Door zo'n verandering van de stijghoogte in
een knoop wordt de waterbalans van de omringende knopen zelf weer in het ongerede
gebracht. Deze moeten dan opnieuw berekend, enz. Een spreadsheet iseen natuurlijke
omgevingvoorzo'n iteratief oplossingsproces.
Leidt men de waterbalansvergelijking afvoor
een netwerk dat uit vierkante elementen
bestaat, met overal dezelfde doorlatendheid,
dan ontstaan uiterst eenvoudige relaties,
welke erop neerkomen dat de stijghoogte in
elk knooppunt gelijk isaan het gemiddelde
van die van zijn directe buurknopen
[Olsthoorn, 1984].Dit staat bekend alsde
relaxatiemethode.
Nu we indit artikel nochvierkanten noch een
constante doorlatendheid in het model
hebben, ontstaat per knoop in het stijghoogteveld een vergelijking van de vorm:
Oost x ((})-(t)o) + Noord x ( c j ) - ^ )
+ West x (cti-cjjw) + Zuid x ($-<l> z )
+Q=0

(1)

Hierin is(j> de stijghoogte in het beschouwde
punt en zijn cf>0 + <j)N + 4% + cj>zde
stijghoogten in de 'buurknopen' inde vier
'windrichtingen' van het rekennetwerk.
Ten behoeve vanhet onderscheid tussen
'Boven' en 'Onder' ineenplattegrond eninde
werkelijk driedimensionale betekenis, worden
in het platte vlak de vierbuurknopen vaneen

punt aangeduid met de windrichtingen O, N,
W en Z. De vierelementen dieeen knoop
omringen worden overeenkomstig hun positie
ten opzichte vandeknoop aangeduid met ZO,
NO, NW en ZW (ziebijv. aß. la voorde
layout van knopen en elementen).
De coëfficiënten Oost, Noord, West en Zuid
zijn matrixcoëfficiënten. Eén zo'n coëfficiënt
bepaalt de stroming tussen het beschouwde
knooppunt en het aangrenzende punt in de
desbetreffende richting. Q isde volumestroom die vanaf de buitenwereld via de
beschouwde knoop het model binnenstroomt
(negatief bij uitstroming).
De waarde van een matrixcoëfficiënt isgelijk
aan de extra volumestroom die van de
corresponderende buurknoop naar het beschouwde punt stroomt, indien de stijghoogte
in dat buurknooppunt met 1 mwordt verhoogd. De matrixcoëfficiënten kunnen op
grond van dewetvan Darcy ende afmetingen
van de desbetreffende elementen direct
worden opgeschreven, maar wezullen het
hieronder systematisch in afzonderlijke
stappen doen indevorm vaneen beschrijving
van de opbouw van het spreadsheetmodel.
De stijghoogte in de beschouwde knoop
wordt door herordening van bovenstaande
vergelijking verkregen:
^

=

(^o x 0 ° s t + ^ N x Noord + §vj

X West + (|)Z x Zuid + Q)/Noemer

(2)

met
Noemer = Oost + Noord + West + Zuid (3)
Dus volgt (f>uit de 4 of, bij meerlagenstroming en driedimensionale stroming, uit
de 6 omliggende buurknopen.
Vergelijking (2) heet een rckenmolecuul.
Zo'n molecuul geldt voorelkeknoopvan het
rekennetwek. Om de uiteindelijke oplossing
in alle knoopunten van het netwerk te
krijgen, moet het rekenmolecuul net zo lang
punt-voor-punt worden berekend totdat de
stijghoogten nergens meer noemenswaard
veranderen, en/of de waterbalans in enige
knoop of die voor het totale model binnen
een acceptabele fout blijft.
Dit punt-voor-punt doorrekenen van het
gehele stijghoogteveld gebeurt in het
spreadsheet automatisch. Door dit voldoende
vaak te herhalen lossen we in feite op
iteratieve wijze een stelsel lineaire vergelijkingen opvolgensdemethode van Gauss
Seidel. Het iteratieproces kan worden versneld door overrelaxatie [Olsthoorn, 1984].
De extra moeite om anisotropic mee te
nemen iszogeringdatweditvanmeet af aan
zullen doen. Elk element krijgt duszoweleen
eigen doorlatendheid in x-richting alsin
y-richting.
In spreadsheetterminologie staat een 'cel'
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voor een vakje in het spreadsheet waarin een
getal, formule of tekst kan worden geplaatst.
Een 'veld' (Engels:range)iseen rechthoekige
verzameling van zulke cellen, die tezamen
een soort plattegrond vormen van de desbetreffende tweedimensionale variabele als
de stijghoogte (m),hetdoorlaatvermogen kD
(m 2 /d) of de volumestroom Q (m 3 /d).
Aanpak mettoepassingopde2dsitiuatiemet
gespannen grondwater
We beginnen met een model voor 2-dimensionale stroming van gespannen grondwater
of, wat hetzelfde is,2-dimensionale stroming
in het verticale vlak (doorsnede) afb.1.
Een overzichtelijke aanpak in een spreadsheet isde volgende:
Begin met het aanmaken van een veld
(plattegrond) met het doorlaatvermogen in
x-richting (k x D) van alle elementen. Elke cel
in dit veld komt overeen meteenelement van
het netwerk (en niet met een knoop).
Boven dit 'k x D-veld' (een blanco tussenregcl
inlassen) tikke men de breedte van elke
kolom elementen in. Links van dit kxD-veld
doet met hetzelfde voorde hoogte vanelke rij
elementen. De vorm van het netwerk ligt
hiermede vast.
Onder dit k x D-veld komt een kvD-veld met
precies dezelfde layout, maar met het doorlaatvermogen van elk element in y-richting.
Maak hieronder nog een elementenveld,
maar dan met de 'transportcapaciteit' X_cap
(m 2 /d) van elk element in x-richting.
Dit worden formules in plaats van getallen.
Deze transportcapaciteit isgelijk aan:

a
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O
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Hieronder komt nog zo'n veld, maar met de
transportcapaciteit in y-richting:

o

In spreadsheetterminologie staat links van
het =teken de celwaarin ude formule
intoetst en rechts de cellen waarnaar u
verwijst. Vanzelfsprekend wordt de formule
in slechts één cel ingetoetst om daarna naar
de overige cellen van hetdesbetreffende veld
te worden gecopieerd. Houdt er bij het
intoetsen van DX rekening mee.dat de
verwijzing naar de spreadsheetrij absoluut
en naar de spreadsheetkolom relatiefis.
Bij DY isdat precies omgekeerd. (Zie uw
spreadsheet-handleiding onder 'absolute
references'). Met de velden X_cap en het
Y_cap (per element),wordt (nu perknoopen
niet per element) de matrixcoëfficiënt verkregen die de volumestroom bepaalt van een
knoop naar elk van zijn vier buren. Voor elk
der vier richtingen wordt een apart veld
aangemaakt, resp. 'Oost', 'Noord', 'West' en
'Zuid' (m 2 /d). Deze velden bevatten een cel
per knoop in plaats van een cel per element.
Zij zijn duseen kolom breder eneen rijhoger
dan de voorgaande velden.

50.0

Q - 2 4 . 9 m2/d

X_Cap = (DY/DX) x k x D

Y_Cap = (DX/DY) x k y D

40,0
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Afb. la - Toegepast rekennetwerk {halve verticaledoorsnede vaneenlange bouwput).
Afb. 1b-Stijghoogte- enstroomlijnen inisotrope situatiewaarbijk —20 mid boven delijnopy=—20m enk=5 mldag
daaronder. De damwand iseen kolom elementen metk=0boven y= -25 m enk— 5 mldag daaronder. Stijghoogte
reehterrand is—3 men in bouwput -15 m. Berekende totale volumestroom is24.9 m2ld.
Afb. Ie -Stijghoogte- enstroomlijnen alsinafb. Ib, met dien verstande datalleende vertiealedoorlatendheid onder de
streep op y =-20 mvan5mid isteruggebraeht tot0,5 mid. De horizontale doorlatendheid isdaarnogsteeds5 mid.
De berekende totale volumestroom bedraagt ü.25 mid.

Het spreadsheet-veid 'Oost' bevat dematrixcoëfficiënt die de stroming bepaalt van/naar
de oostelijke buurknoop. Deze coëfficiënt is
gelijk aan het gemiddelde van de X_cap van
de 2elementen ten oosten van de beschouwde knoop (element ZO en element NO).
Voor de matrixcoëfficiënten Noord, West en
Zuid geldt mutatis mutandis hetzelfde:
Oost = 0,5 x ( X _ C a p z o + X_Cap NO )
Noord = 0,5 x (Y_Cap N O + Y_Cap NW )
West = 0,5 x (X_Cap NW + X_Cap z w )
Zuid = 0,5 x (Y_Cap z w + Y_Cap z o )

Aangezien het aantal knooppunten in beide
richtingen 1 groter isdan het aantal
elementen, grijpt de bovenste rij Oostwaarden voor wat betreft X_Capno naast het
X_Cap veld, hetzelfde geldtvoorde onderste
rij Oost-waarden voor wat betreft X_Capzo
en de meest oostelijke rij Oost-waarden voor
zowel X_Capzo alsX_Capno, zodat daar
nullen ontstaan. Dit isnu precies de bedoeling. Het betekent datdemeest oostelijke
punten geen zijdelingse toestroming vanuit
het oosten ontvangen. Met andere woorden
de oostrand isdicht. Het wegvallen van de
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/4/7>.2fl - Toegepast rekennetwerk (plattegrondf.
Afb. 2b - Stijghoogte- enstroomlijnen berekend alsspanningswater met vastekD = 400 m2/d. Stijghoogtenoordrand is 0,stijghoogtezuidrand x > 165m is-15 m. Overige randen
gesloten. Berekende totale volumestroom is6.070 m'ld.
Afb. 2c - Als aß. 2b, maarfreatisch. k =20 m/d. basispakket is z= -20 m. Geenneerslag.Totalevolumestroom is4.090 m'/d.
Afb. 2d - Als aß. 2c.freatisch, maarde basisvanhetpakket verlooptsterk innoord-zuidrichting (ziedoorsneden inaß. 3). Geen neerslag. Totalevolumestroom is3.540 m'ld.

bijdragen X_Capno voor de bovenste en
X_Capzo voor de onderste rij van het Oostveld impliceert dat alle water binnen de
noord- en dezuidrand vanhetmodel stroomt.
Met andere woorden de noordelijke en de
zuidelijke rijmodelknopen vormen de exacte
locatie van de modelrand.
Analoog hieraan bevat de noordrand van het
noordveld nullen, de westrand van het westveld en de zuidrand van het zuidveld.
Alle modelranden zijn door deze werkwijze
automatisch dicht en aparte formules voor
modelranden zijn niet meer nodig. Ook isde
plaats van de model-randknopen de exacte

locatie van de modelrand.
Randstroming kan worden verkregen door
injecteren (onttrekken) van water in de
desbetreffende knopen, net zoals dat voor
andere niet-randknopen het gevalis.
Randstroming kan ook worden opgewekt
door het fixeren van de stijghoogten in zulke
knopen, net zoalsdat voor elke andere knoop
van het netwerk het geval is.Een (al dan niet
via intredeweerstanden of dergelijke) gefixeerde stijghoogte impliceert de voor het
handhaven van deze stijghoogte benodigde
stroming automatisch. Het zal hiermee
duidelijk zijn dat randpunten geen enkele

bijzondere status of faciliteit (nodig) hebben.
Ter bevordering van de rekensnelheid wordt
de noemer (zie vergelijking (3)) in een apart
knopenveld ondergebracht.
Om de volumestroom Q gemakkelijk in elk
willekeurig punt te kunnen opleggen, maken
weeen apart knopenveld aanmet Q-waarden;
waar geen Q aanwezig isvuile men nul in.
Ook make men een knopenveld waarin de
waterbalansformule (vergelijking (1)) wordt
ingevuld.
Indien u de linker bovenhoek van de diverse
velden de boven gebruikte namen k x D, k y D,
X_Cap, Y_Cap, Oost, Noord, West, Zuid en
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Q geeft, kunnen deze namen direct in de
desbetreffende formules worden gebruikt en
daarna worden gecopieerd. (Zie voor naamgeving uw spreadsheethandleiding).
Resteert het invullen van randvoorwaarden.
Een gegeven O wordt ingevoerd door de
gewenste waarde in het corresponderende
vakje van het Q-veld in te toetsen, een
gegeven stijghoogte door de gewenste stijghoogte in het corresponderende vakje van
het stijghoogteveld in te toetsen. De onderliggende formule wordt nu door deze nieuwe
waarde overschreven en de cel zodoende
gefixeerd.
Het model isnu klaar. Elk element heeft zijn
eigen k x D- en k v D-waarde, elke elementenrij
(c.q. kolom) zijn eigen hoogte (c.q. breedte)
en elke knoop zijn eigen volumestroom Q en
stijghoogte.
Het wijzigen van deze waarden alsmede de
vorm van het gehele model resp. afzonderlijke rijen en kolommen (DX- en DY-waarden) is nu triviaal en direct mogelijk, zodat
met deze sheet gemakkelijk een heel scala
varianten kan worden doorgerekend.
Met het waterbalansveld (formule 1)kunt u
controleren ofuwmodel involdoende mateis
uitgeïtereerd. Alle knopen waarvoor geen Q
en stijghoogte isgefixeerd, moeten inditveld
nul opleveren, de andere knopen (randvoorwaarden) leveren de hoeveelheid water die
het model op die plaatsen in-of uitstroomt.
Sommatie van dit veld alsgeheel levert de
waterbalans van het totale model.
Afb. 1 geeft alsvoorbeeld een halve dwarsdoorsnede door een bouwput met een grote
lengte loodrecht op het papier (zelfde voorbeeld als in [Olsthoorn, 1984). Het raster in
afb. la geeft het gebruikte rekennetwerk
aan. De detailstroming onder de 'damwand'
is goed te simuleren door het netwerk ter
plaatse te verfijnen. De damwand zelf iseen
rijelementen meteen breedte van 1 meneen
doorlatendheid O. Afb. fb iseen isotrope
situatie met twee doorlatendheden (20 m/d
in het bovenste en 5 m/d in het onderste deel
van de doorsnede). Afb. lcverschilt alleen
van lbwatbetreft deverticale doorlatendheid
in het onderste deel, beneden y=- 2 0 m.
Deze isdaar teruggebracht van 5 m/d tot
0,5 m/d. Alleen deze laag in afb. fb isdus
anisotroop.
Dergelijke tweedimensionale situaties zonder
interne bronnen kunnen gemakkelijk worden
geïnverteerd om in plaats van de stijghoogtelijnen de stroomlijnen te verkrijgen. Zonder
hier op de theorie integaan ishetenigedatu
hoeft te doen [Van den Akker, 1982]:
—kx vervangen door \lky ;
—ky vervangen door \lkx;
- isopotentiaalranden vervangen door
gewone randen waar de stijghoogte
(nu stroomfunctiewaarde) wordt berekend;
—isostroomlijnranden vervangen door

p h r e o t . w i t h v a r i e d a q u i f e r basis

confined

a q u i f e r b a s i s f o r c o n f . & p h r e a t . flow

/
v a r i e d a q u i f . basis

40
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Afb. 3 - Doorsneden voor desituatieinafb. 2, langslijnAA'. Uitgezetisdestijghoogte indedriegegevensituatiesende
hoogte van de basis van hetfreatische pakket. Zie tekstonder afb. 2 voor verderedetails.

isopotentiaalranden met een geschikte
waarde voor de stroomfunctie.
Hierna rekent hetzelfde sheet de stroomfunctie uit (als stijghoogte). Zoals in afb. f
kunt u de desbetreffende isostroomfunctiewaarden samen met de eerder berekende
isostijghoogtelijnen in een figuur weergeven.
Ik gebruikte alsuiterste stroomlijnwaarden 0
en 100% en tekende de lijnen 0, 10,20enz.
t/m 100%,zodat tussen elk paar stroomlijnen
10% van de totale doorstroming plaatsvindt.
Uitbreiding naar2d-stroming van
freatisch grondwater
De flexibiliteit van het spreadsheet wordt
verder duidelijk wanneer we bovenstaande
situatie aanpassen voor freatische stroming,
dat wilzeggen stromingwaarbij het doorlaatvermogen afhankelijk isvan de grondwaterstand zelf.
De oude velden k x D en k v D worden nu niet
meer rechtstreeks opgegeven, maar berekend
uit de actuele stijghoogte, de per knoop
gegeven liggingvan de basisvan het freatische
pakket (z) en de doorlatendheidscoëfficiënt
per element kxresp. kv.
Aldus introduceren we in het sheet een
knopenveld met de z-waarden van de onderzijde van het freatische watervoerend pakket.
Hieronder komt een knopenveld met de
pakketdikte ter plaatse van elke knoop.
Dit veld bevat formules:

D = 4>-z
Nu wordt een elementenveld aangemaakt
met k x -waarden en een elementenveld met
k v -waarden.
De waarden in de oude k x D en kvD-velden
worden vervangen door formules die de kxD
en k y D uitrekenen. De kxD in een element is
gelijk aan de kxmaal het gemiddelde van de
4 D-waarden op de hoekpunten van dat
element:
kxD = kx x ( D z o + D N O + D N W + D z w ) / 4
Mutatis mutandis hetzelfde voor k v D.

Hiermee ishetmodelvoorfreatische stroming
gereed; het doorlaatvermogen kxD en k v D
wordt door deze werkwijze voortdurend
aangepast aan de zich steeds wijzigende
stijghoogte. De door Olsthoorn [1984]
gegeven kwadratische vergelijkingen zijn
overbodig geworden. Per element zijn de
k x - en k v -waarde vrij te kiezen en per knoop
de z-waarde van de basis van het freatische
pakket.
Afb. 2geeft een tweedimensionaal voorbeeld
(plattegrond) dat op drie verschillende
wijzen is uitgewerkt. De noordrand is
gefixeerd evenals het oostelijke deel van de
zuidrand. Net als in het eerste voorbeeld zijn
kleine elementjes gebruikt op de plaats met
het sterkst gekromde stijghoogteverloop.
Afb. 2b geeft de situatie voor het geval dat
het doorlaatvermogen gefixeerd isop
400 m 2 /d. Afb. 2c geeft hetzelfde voorbeeld
maar nu met freatische stroming als hiervoor
isuitgelegd. Alleen aan denoordrand is,door
de daar gefixeerde stijghoogte en de ligging
van de pakketbasis, het doorlaatvermogen
noggelijk aan 400 m 2 /d. De dwarsdoorsnede
inafb. 3toont hoezeerhet stijghoogteverloop
door de freatische stromingwijzigt. Afb. 2dis
een situatie, waarbij de liggingvan de onderzijde van het freatische pakket sterk verloopt.
Afb. 3 toont dit in dwarsdoorsnede.
Berekening van stroomlijnen door inverteren
van een tweedimensionale situatie zonder
interne bronnen isevenzeer mogelijk in het
geval van freatische stroming, mits voor de
vervanging van het doorlaatvermogen de
kD-waarden worden gebruikt die zijn verkregen na het uititereren vanhet stijghoogteprobleem. De resultaten zijn eveneens in
afb. 2 opgenomen.
Toepassing voor 2dstroming doordijk met
vrij oppervlak
Een derde en laatste voorbeeld (zie afb. 4)
laat zien hoe u de flexibiliteit van het
spreadsheet verder kunt uitbuiten.
Het betreft freatische stroming ineen dwars-
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doorsnede van een dijk. Normaliter wordt
een dergelijk geval met een variabel en
meebewegend rekennetwerk uitgerekend,
waarvan de elementen uit willekeurig gevormde driehoeken ofvierhoeken bestaan en
waarbij de bovenste knopenrij voortdurend
samenvalt met hetvrije grondwateroppervlak.
Het voorbeeld hierlaatzien hoe u,dankzij de
flexibiliteit van het spreadsheet, deze situatie
gemakkelijk met een gefixeerd netwerk aan
kunt. Het probleem isdynamisch de doorlatendheid van natte, droge en halfdroge
elementen uit te rekenen.
Er geldt,met <J>0alsdegemiddelde stijghoogte
in het element waarvoor de effectieve
k-waarde moet worden uitgerekend en
yBoven resp.yOnder alsde positie van de
boven- resp. de onderrand van dit element
dat k= 0 indien 4>()kleiner isdan de positie
van de onderrand van het element, dat kde
volledige k-waarde heeft indien cf>0hoger is
dan de bovenrand van het element en dat(j>0
in tussen gelegen situatie wordt uitgerekend
op grond van de effectieve doorstroomhoogte
()) 0 -yOnder in dit element.
Een dergelijke relatie ismet de ingebouwde
if-functie van het spreadsheet, of zoals
hieronder met de max en de min-functies
rechtstreeks in een enkele formule te
realiseren:
kX (max(min((),25 x sum(<j> zo ..(j) zw ),
yBoven), yO n d e r ) - y Onder)/DY
Het doorgerekende voorbeeld iserg
eenvoudig en de verkregen contouren zijn
automatisch geplot in de elementen waarvoor
alle vier de stijghoogten waren gedefinieerd.
De eenvoud van het voorbeeld envandewat
primitieve presentatiewijze zijn echter
allerminst maatgevend voor wat men met
deze techniek kan doen.
Introductie van neerslag
Het begrip neerslag bleef tot nu toe buiten
beschouwing. Zonder dit hier nader uit te
werken zal duidelijk zijn dat een elementenveld met de hoeveelheid nuttige neerslag kan
worden gemaakt met waarden gelijk aan de
specifieke nuttige neerslag (eventueel afhankelijk van de per element gespecificeerde
begroeiing etc.) maal het elementoppervlak.
De elementsgewijze volumestroom NN
wordt naar knopen (QNN (m 3 /d)) omgezet
door per knoop een kwart te nemen van de
som van de waarden van de omringende
elementen:
Q N N = 0,25x
( N N z o + N N N O + NN N W + NN Z W )
Een lege rand cellen rond de nuttige-neerslag-plattegrond garandeert datook de hoeken randknopen automatisch de hun toegemeten hoeveelheid krijgen. Per knoop is
dit een infiltratie net als in het reeds aanwezige Q-veld die direct aan vergelijking (2)

Afb. 4 - Doorsnede met netwerk dijkvorm en berekende
stijghoogten door eeneenvoudig dijklichaammet homogene
doorlatendheid, een vastestijghoogte van 5m aande
rechterzijde en een vrijeuitstroming aande linkerzijde.

kan worden toegevoegd. (Inverteren van het
probleem ter bepaling van de stroomfunctie
isnu niet zonder meermogelijk (zieevt. [Van
den Akker, 1982]dielaatzienopwelke wijze
dit eventueel toch kan)).
Rekeninstelling vanhet spreadsheet
In het algemeen wordt het hele spreadsheet
na elke wijziging automatisch doorgerekend.
Het sheet waarschuwt nu voor de vele
wederzijdse verwijzingen (zogenaamde
'circular references' die optreden alsa= f(b)
maar tegelijk b= g(a))waar deze wijze van
modelleren nu juist op stoelt. U moet het
rekenproces derhalve in eigen hand nemen.
In de eerste plaats zet ude recalculatie op
'manual', zodat het sheet alleen op uw
commando wordt doorgerekend. Op de
tweede plaats zet u het sheet op 'rowwise'
(rij-na-rij-berekening) of 'columnwise'
(kolom-na-kolom-berekening). Op de derde
plaats stelt u het aantal iteraties in op een
geschikte waarde (bijvoorbeeld 1 bij het
testen). Telkens wanneer u nu de 'calctoets'
indrukt, wordt het sheet op de door ugespecificeerde wijze het door u gespecificeerde
aantal keren doorgerekend. U kunt dit herhalen totdat de stijghoogten niet meer
veranderen of de waterbalans aan uweisen
voldoet. Een alternatief ishet doorrekenen
van het sheet viaeen zogenaamde macro.
Dit biedt meer flexibiliteit en de mogelijkheid
van een drastische versnelling van het
rekenproces.
Discussie en conclusies
Flexibiliteit iseen goede reden om een
spreadsheet voor modellering te gebruiken.
U kunt het sheet rechtstreeks toesnijden op
uw eigen situatie. In tegenstelling tot
standaardprogrammatuur kunt ualsgebruiker zelf inhetmodel ingrijpen en het naar
uw goeddunken of behoefte uitbreiden met
zaken die soms niets met grondwaterstroming
te maken hebben en dus aan standaardprogrammatuur ontbreken. Zo ishet geen
probleem om nuttige neerslagvan begroeiing
afhankelijk te maken en daar wat gevoeligheidsanalyses mee uit te voeren of bijvoorbeeld de invloed van een nieuwe versie van

een verdampingsformule op de rekenresultaten te testen. Het isevenmin een
probleem om infiltratie te koppelen aan
ingewikkelde grondwaterstandsafvoerrelaties, de verlagingen te vertalen naar
zettingen of andere schade. Voor het eerst in
de geschiedenis van de mathematische
modelbouw, endat iswellicht kenmerkend, is
uw fantasie alsgebruiker bepalend voor wat
kan worden bereikt, en niet langer het model
dat u toevallig beschikbaar heeft. Waarschijnlijk isdat de reden voor de warme
ontvangst die de techniek ten deel viel, niet
bij gerenommeerde modelleurs, wel bij
praktijkmensen van allerlei pluimage.
Hiernaast ishetspreadsheet vooral gebruiksvriendelijk. Zo kan een goed spreadsheet
rechtstreeks grafische voorstellingen van
gegevens maken. Dit nodigt, samen met het
gemak waarmee uzaken kunt wijzigen envan
het ene deel in het sheet naar andere delen
kunt overhevelen domweg uittot experimenteren met modellen en veronderstellingen
alsmede het uitvoeren van gevoeligheidsanalysen. Dit geeft in veel gevallen een beter
inzicht in het gedrag van een model dan
langdurig gepluis aan een tien regels lange
analytische formule die bolstaat van de oneindige sommen van reeksen besselfuncties.
Overigens iszulk gepluis met een sheet ook
efficiënter te doen.
Het spreadsheet biedt zich aan om bijvoorbeeld het werk van anderen of de resultaten
van ingewikkelde modellen te toetsen. Voor
modelbouwers en -gebruikers ishet een
gereedschap dat dienst kan doen om het
gedrag van een veel groter mainframe-model
te onderzoeken alvorens duizenden guldens
rekentijd te verspijkeren.
De mening dat een spreadsheet 'error prone'
is moge op een zekere waarheid berusten.
Daarom iseen systematische opzet belangrijk
en kan een sheet het niet zonder een waterbalans stellen. De fouten die dan nog overblijven zijn van het kaliber dat ook bij
klassieke modellen voorkomt.
Interessanter in dit verband isdat een model
niet steeds van de grond af aan hoeft te
worden opgetuigd. Na enige tijd heeft u uwgeteste standaardmodellen in afzonderlijke
sheets klaar staan (freatisch, 4-lagen,
3-dimensionaal, etc.).
Het isdan nog slechts een kwestie van het
sheet laden en aanpassen aan de concrete
situatie. U kunt uwmodel dus veelvuldig
hergebruiken. Het zijn met name de indit
artikel geïntroduceerde variabele elementafmetingen en bodemeigenschappen die dit
mogelijk maken: Men wijzige niet het aantal
elementen, maar alleen debreedte en hoogte
van de elementen, om het model aan de
afmetingen van het bestaande probleem aan
te passen. Men werpe elementen in het kDen stijghoogteveld weg om de rechthoekige
vorm van het stanbdaardmodel aan te passen
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aan de willekeurige vorm van het onderhavige
probleem (zie afb. 1).Dit isin feite de
benadering in dit artikel, waar voor alle
voorbeelden, hoe verschillend ook, met
praktisch hetzelfde sheet isgewerkt.
Natuurlijk kost een groot model de nodige
rekentijd. Dat zijzo.Als dit een knelpunt
zou zijn, kope men een snellere machine (op
dit moment een Compaq 386 of Macintosh II,
beide met de kracht van een minicomputer)
en late er gelijk een mathematische
coprocessor inzetten. Meestal isde rekentijd
echter geen wezenlijk knelpunt, maar een
kwestie van aanpak: Bouw een model
gewoon niet zo groot; maak liever eerst een
grof model en zoom daarna in (met precies
hetzelfde model). Bovendien kunt u in de
meeste gevallen de rekentijd decimeren door
gebruik te maken van een spreadsheetmacro
van 1of 2 regels die ervoor zorgt dat alleen
het gedeelte van het sheet wordt doorgerekend waarin werkelijk wat verandert (de
stijghoogten) terwijl de rest (bijvoorbeeld de
matrixcoëfficiënten) slechtseen keer vooraf
worden bepaald. Dit geldt evenzeer voor
freatische stroming: uwint daar tijd door de
matrixcoëfficiënten bijvoorbeeld om de
10 iteraties aan te passen.
Tenslotte iseen belangrijk pluspunt van de
spreadsheet dat de meeste gebruikers van
personal computers er alvoor andere toepassingen mee hebben leren werken. Er zijn
dus noch investeringen in geld noch in tijd
voor nodig. Deze gebruikers kunnen feitelijk
direct aan deslagopeenvertrouwde computer
en met vertrouwde software en hoeven niet
voor elk specifiek model een separate handleiding door te worstelen en bij de hand te
houden, noch te wennen aan de geheel eigen
karaktertrekken die elk model nu eenmaal
bezit. Er onstaat bovendien een naadloze
integratie met andere werkzaamheden en
toepassingen. Voor ieder die niet de beschikking heeft over een grote computer met
veel programmatuur en assistentie voor hun
gebruik, en dit zijn bijvoorbeeld alle
ontwikkelingswerkers en vele anderen met
hen, iseen spreadsheet feitelijk een must.
Samenvattend wilikstellendat isaangetoond
dat het spreadsheet als mathematisch
modelvoertuig volwassen wordt. Het niveau
benadert dat van gerenommeerde grondwatermodellen maar blinkt uit in flexibiliteit
en gebruiksvriendelijkheid. Elke hydroloog
die zijn vak verstaat, kan nu, gewapend met
niet meer dan een personal computer en een
spreadsheet, gevarieerde en precies toegesneden modellen maken.
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Nieuws van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
RIVM houdt buitengewone
wetenschappelijke vergadering
over 'innovatie'
Het RIVM organiseert een buitengewone
wetenschappelijke vergadering over het
thema 'innovatie', die zalworden gehouden
in het RIVM-gebouw te Bilthoven op
donderdag 17september 1987.
De vergadering begint om 13.45 uur enzal
om 16.45 uur worden afgesloten.
Op het programma staan onder meer de
volgende voordrachten:
"Innovatie en onderzoek',
door dr. P. Winsemius (directeur McKinsey
and Co.);
'Innovatie in de gezondheidszorg',
door prof. dr. E. J. Ruitenberg
(plv. directeur-generaal van het RIVM) en
'Innovatie en milieubeheer',
door dr. ir. B. C. J. Zoeteman (directeur
hoofdsector ChemieenFysicavanhetRIVM).
Belangstellenden voor deze vergadering
kunnen zich aanmelden bij mevr.
M. de Koning, tel. 030 - 74 2045.

Institution of Water Engineers
and Scientists (IWES)
gaat op in de Institution of
Water and Environmental
Management (IWEM)
De Institution of Water Engineers and
Scientists (IWES),de Engelseorganisatie die
tot op zekere hoogte overeenkomt met de
VWN isop 2 juli samen met The Institute of
Public Health Engineers (IPHE) en The
Institute of Water Pollution Control (IWPC)
opgegaan in een nieuwe organisatie.
The Institution of Water and Environmental
Management (IWEM).
Het initiatief om tot integratie van de
3 organisaties te komen dateert uit 1975
maar het duurde uiteindelijk tot 21 november
1985 eer de voorstellen tot samengaan
werden geaccepteerd, overigens met een vrij
grote meerderheid: IPHE 80%, IWES 92%
en IWPC 9 0 % .
De IWES werd in 1896opgericht en heette
toen nog de British Association of Water
Engineers. Men had 192 leden, voornamelijk
de managers en ingenieurs van de Engelse
waterleidingbedrijven. In 1987 bedroeg het
aantal leden alruim 6.000 endezewaren niet
alleen afkomstig uit het United Kingdom
maar ook uit 90 andere landen. De toelating
tot het lidmaatschap isin latere jaren
aanzienlijk verruimd, eigenlijk tot alle
disciplines die maar iets met de waterkringloop te maken hebben. De naam veranderde mee,eerst in 1910inThe Institution
of Water Engineers (IWE)endaarna in 1975
in The Institution of Water Engineers and
Scientists (IWES). De rijke historie van de
IWES isuitvoerig beschreven inhet 'farewell'
nummer van de Journal van de IWES
(Vol. 41 no. 3).
De contacten tussen IWES en VWN dateren
uit 1971,toen de toenmalige Senior VicePresident, Mr. G. M. Swales voor het eerst
werd afgevaardigd naar een VWN-vergadering. Sindsdien zijn er regelmatig contacten
geweest tussen de VWN en de IWES. Ook
zijn in een aantal landen waaronder
Nederland, correspondenten van de IWES
benoemd. Eén van de taken van deze
correspondenten isomjaarlijks in de Journal
een overzicht te geven over eventuele
belangrijke ontwikkelingen inde drinkwaterwereld van het desbetreffende land.
De nieuwe organisatie die begint met meer
dan 11.000 leden over de gehele wereld
verspreid krijgt ook een nieuwe huisvesting:
15 St John Street, London WC IN, 2EB.
De toelatingseisen voor de IWEM verschillen
niet van die van IWES.
Ir. J. Louwe Kooijmans
Correspondent IWES

