Simulatievangrondwaterstromingenondergrondstransportmet
supercomputers

Samenvatting
De ondergrond speelt een toenemende rolbij
de water- en energievoorziening, en is
bovendien betrokken bij afvalverwijdering.
Om hierbij vooraf inzicht te krijgen in
(milieu-)effecten, en om alternatieven tegen
elkaar af te kunnen wegen, moet in veel
gevallen numerieke simulatie van ingrepen
toegepast worden. Door de recente opkomst
van supercomputers zijn nu geavanceerde
drie-dimensionale simulaties technisch en
economisch mogelijk geworden.

kan worden verkregen door tijdelijke
ondergrondse opslag van (rest)warmte en
perslucht.
Veel vuilstorten zijn een bron van langzaam
voortsluipende grondwaterverontreiniging.
Door deze vuilstorten percoleert een deel
van de neerslag, dat na de stort verontreinigende stoffen opneemt, en zich
vervolgens voegt bij een ondergronds
stromingsstelsel. Hierin worden de opgeloste
stoffen deels geadsorbeerd door vast
materiaal (klei)en deelsmeegevoerd met het
grondwater, totdat deze op natuurlijke of
kunstmatige wijze (bijvoorbeeld bij drinkwaterwinning) weer tevoorschijn komen.

behulp van kunststoffolie of asfalt, blijft het
toch noodzakelijk om de gevolgen van een
hypothetische scheur in de afscherming te
bepalen.
In andere takken van de techniek, met name
in de kernreactortechniek en de offshoretechniek ishet verrichten van numerieke
simulaties ten behoeve van goedkeurende
instanties reeds lang een gangbare methode.
Hiermee zijn, alleen alinNederland, jaarlijks
enige tientallen miljoenen gulden gemoeid.
Mede op grond hiervan ishet te verwachten
dat ook voor de toekomstige milieu-effectrapportering het gewicht van numerieke
simulaties sterk zal toenemen.

2. Waarom simulatie
Voorgenomen ingrepen op de ondergrond,
zoals hierboven geschetst, moeten in
toenemende mate beoordeeld worden op
hun economische en milieuhygiënische
implicaties. Uitvoering van een ingreep
zonder meer ismeestal niet verantwoord.
Inzicht in de gevolgen van een ingreep kan
vooraf worden verkregen door simulatie. Dit
houdt in:
1. het identificeren van de fysische en
chemische wetmatigheden waaraan de
ondergrond bij een ingreep zal voldoen;
2. geschikte vertaling daarvan in wiskundige
betrekkingen;
3. oplossing van deze betrekkingen over het
probleemdomein met bekende of zo goed
mogelijk gekozen domeinparameters en
begin- en randwaarden.
Hiermee samenhangende transportprocessen kunnen in redelijke mate
numeriek gesimuleerd worden. Simulatie in
de energie-technologie isnoodzakelijk omde
haalbaarheid en het nuttig effect op
voorhand te kunnen bepalen, terwijl
simulatie van verspreiding van verontreinigingen vanuit voorgenomen vuilstorten
noodzakelijk isin verband met goedkeuringsprocedures.
Deze milieu-effectrapportering (mer)is
reeds in een aantal landen, waaronder de
USA, ingevoerd, en in Nederland ishet
wetsontwerp betreffende de mer in mei 198 1
aan de Tweede kamer aangeboden. Onder
milieu-effectrapportering wordt een
beschrijving verstaan van de gevolgen van
een activiteit (bijvoorbeeld het opslaan van
met zware metalen verontreinigd baggerslib
op een bepaalde plaats) en tevens van in dit
stadium redelijkerwijs in beschouwing te
nemen alternatieven (andere opslagplaatsen). Het zal duidelijk zijn dat in het
geval van vuilstorten geensprake kanzijn van
experimenten of demonstratieprojecten,
zoals gebruikelijk in de energie-technologie.
Simulatie van de teverwachten verspreiding is
de enige mogelijkheid om milieu-effecten te
kunnen beoordelen. Ook alseen vuilstort
volledig isafgeschermd, bijvoorbeeld met

3. Numerieke simulatie door discretiseren
De grootheden waarin wij geïnteresseerd
zijn, zoals temperatuur en massastroomdichtheid van grondwater, en concentratie
van daarin opgeloste stoffen zijn continu in
ruimte en tijd. De basis-behoudswetten van
massa, impuls en energie voor continue
media worden wiskundig uitgedrukt in
systemen van gekoppelde partiële
differentiaalvergelijkingen die (in de taal
van de infinitesimaalrekening) de waarden
en de veranderingen van die waarden in elk
punt relateren aan de waarden in nabij
gelegen punten. Dit systeem van partiële
differentiaalvergelijkingen heet het
mathematisch-fysisch model. In afb. 1 staat
als voorbeeld het mathematisch-fysisch
model dat de transportsnelheid van het
grondwater in een homogeen, isotroop
poreus medium beschrijft.
Het isin het algemeen onmogelijk om een
exacte oplossing van dit model te geven, en
daarom moeten we onze toevlucht nemen
tot zogenaamde numerieke methoden.
Ofschoon deze methoden benaderend zijn,
kunnen ze toch altijd zo nauwkeurig worden
gemaakt alswijwensen; dit gebeurt door het
aantal rekenkundige bewerkingen te
vergroten.
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Het reservoir-simulatieprogramma SWIP-2
is voor een twee-dimensionaal instationair
testprobleem op het gebied van de
ondergrondse warmte-opslag gedraaid op
twee scalaire computers en op de supercomputers Cray- ISen CYBER-205. Tussen
deze supercomputers waren, althans voor
onze toepassing, geen significante
verschillen. Extrapolatie van de numerieke
experimenten levert op dat, voor problemen
met meer dan ca. 800 roosterpunten.
rekenen opeen supercomputer aantrekkelijk
wordt. In de nabije toekomst zal met behulp
van speciaal voor vectorcomputers
geprogrammeerde software dit omslagpunt
nog lager komen te liggen.
1. De ondergrond betrokken bijmenselijke
activiteiten
De ondergrond krijgt gaandeweg een meer
belangrijke rol voor de samenleving in hooggeïndustrialiseerde en dichtbevolkte
gebieden zoals Nederland. Alom bekend is
de winning van grondwater en van
koolwaterstoffen (olie en gas) uit de
Nederlandse ondergrond. Daarnaast isde
ondergrond te gebruiken voor alternatieve
vormen van energievoorziening of besparing,
voor de verwijdering van afvalstoffen en voor
tijdelijke opslag van zoet water.
Voor de energievoorziening wordt gewerkt
aan:
1. produktie van heet grondwater en teruginjectie daarvan na warmte-afgifte;
2. ondergrondse vergassing van steenkool;
3. warmte-onttrekking met behulp van
ondergrondse warmtewisselaars.
Aanzienlijke besparing van primaire energie

Omdat elk gebiedsdomein enelke tijdspanne
oneindig veelpunten bevat zoueen complete
beschrijving van een fysische grootheid een
oneindige hoeveelheid data vereisen. Omdat
dit met geen enkele computer mogelijk is,is
de eerste stap bij het ontwikkelen van een
numerieke benaderingsmethode het
invoeren van een rooster met een eindig
aantal punten. Alleen op deze roosterpunten
worden de grootheden berekend.
Wiskundig gesproken ishet systeem van
partiële differentiaalvergelijkingen nu
vervangen door een groot systeem van
gewone algebraïsche vergelijkingen. Het
aantal benodigde roosterpunten hangt af van
de dimensies in het model, de variatie van de
permeabiliteit in het domein en de mate van
vereist detail in ruimte en tijd.
De twee meest in zwang zijnde numerieke
benaderingsmethoden zijn de eindige-
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Afb. 1- Mathematisch-fysisch model voor debeschrijving vantransportsnelheden ineenhomogeen enisotroop poreus
medium.

differentiemethode en de eindige-elementenmethode. Bij problemen uit de stromingsleer
en de fysische transportverschijnselen isde
eindige-differentiemethode het meest in
gebruik; de eindige-elementenmethode
overheerst in de sterkteleer. We zullen indit
artikel niet ingaan opde redenen hiervoor,en
ons beperken tot de eindige-differentiemethode. Het hierbij behorende stelsel
algebraïsche vergelijkingen noemen we het
differentie-model. Wegens het eindige
karakter van de te manipuleren hoeveelheid
data in het differentie-model isdit model bij
uitstek geschikt voor verdere bewerking met
een computer.
4. Computers
De enige taal die de computer rechtstreeks
begrijpt isdie van een binair elektrisch
signaal: een opeenvolging van elektrische
toestanden AAN (1)en UIT (0).Dit noemt
men de machinetaal. Aangezien het voor
mensen zeer lastig isom alles in enen en
nullen te moeten neerschrijven, werd de
assemblertaal ontwikkeld. De assemblertaal
staat dicht bij de machine maar isook
begrijpelijk voor mensen. Aangezien
assembier voor de computer zeer efficiënt te
verwerken is,worden delen van programma's
die met het oog op beschikbare geheugenruimte en snelheid van uitvoeringzeer kritiek
zijn nog steeds in assembier geprogrammeerd. Nadelen ervan zijn dat een assembier
compleet kan verschillen van de ene tot de
andere machine,dat deprogramma's dusniet
overdraagbaar zijn, en verder dat het
programmeren nog steeds een lastige taak is.
Om deze redenen wordt het grootste
gedeelte van een programma in een
zogenaamde 'hogere programmeertaal'
ontwikkeld. Dit zijn talen, die wat hun
structuur en syntaxbetreft, nader bijde mens
staan en dus makkelijker te hanteren zijn.
Een compiler iseen programma dat een
programma geschreven in een hogere taal
volledig vertaalt en omzet naar een efficiënt
programma in machinetaal. Er zijn veel
hogere programmeertalen, maar voor grote

wetenschappelijk-technische problemen is
de taal FORTRAN de meest geschikte
omdat uit deze taal de voor de computer
meest efficiënte machinetaal gecompileerd
wordt. Dit isdes te meer waar alstijdens het
programmeren aan een aantal FORTRANoptimalisatie regels isvoldaan [ 1 ]. Op de
hierna te bespreken supercomputers isalleen
maar een FORTRAN-compiler beschikbaar.
Het uiteindelijk na programmering verkregen
FORTRAN-programma, eventueel aangevuld met enige in assembier geschreven
subroutines, noemen wede computer-code,
desimulator of hetsimulatie-programma. Als
in deze simulator voor een bepaald concreet
geval (bijvoorbeeld een vuilstort) de invoergegevens, zoals o.a. de permeabiliteits- en
porositeitsverdeling, de geometrie, enz., zijn
ingevoerd, spreken wijvan het simulatiemodel, soms ook wel kortweg het model
genoemd. Het goed modelleren met behulp
van een simulator isin het algemeen een veel
mensuren vragende bezigheid.
5. Drie-dimensionale inplaatsvantweedimensionale benaderingen
In het verleden werd, wegens de beperkte
capaciteit van de toenmalige computers, met
modellen intweedimensiesgerekend,datwil
zeggen de te bereken grootheden zoals
concentratie, temperatuur en massastroomdichtheid werden meestal beschouwd als
functie van de horizontale coördinaten xeny,
maar niet van de verticale coördinaat z.
Op deze manier werden over de verticaal
gemiddelde grootheden verkregen. Echter,
vanwege deveelalgeslaagde structuur vande
ondergrond (ook binnen aquifers) is
middeling over de diepte bij transportproblemen een onbetrouwbare procedure.
omdat in dat geval preferentiële stromingsniveaus worden verwaarloosd. De
preferentiële stromingsniveaus zorgen
ervoor dat de actuele verbreiding van een
verontreiniging heel anders isdan voorspeld
op grond van middeling langs de verticaal.
De remedie isnatuurlijk het rekenen met
drie-dimensionale modellen. Echter, bijdrie-

dimensionale berekeningen neemt de
vereiste geheugenruimte en rekentijd algauw
met enkele grootte-orden toe ten opzichte
van twee-dimensionale berekeningen.
Er komt nog een andere complicerende
factor bij.
De gedetailleerde structuur van de
permeabiliteits- en porositeitspatronen in de
ondergrond zijn het resultaat van een lange
en complexe geologische evolutie. De
gecombineerde processen van tektoniek,
erosie, sedimentatie, compactie en diagenese
resulteerden in ondergrondse domeinen met
grote variaties in permeabiliteits- en
porositeitskarakteristieken. Deze variaties
kunnen worden gemeten of worden geschat
op grond van bijvoorbeeld sedimentologische gegevens.
Ter vermijding van een tot nog toe
gehanteerde niet-fysische parameter, de
zogenaamde dispersiviteit, nodig om de
voorspellingen van het model aan de
uitkomsten van metingen aan te passen,
zouden we de kleinschalige variaties in
permeabiliteit en porositeit in het model
kunnen invoeren. Dit vereist echter een
fijnere verdeling van het beschouwde
reservoir in rekenelementen, hetgeen weer
tot gevolg heeft, dat de vereiste
geheugenruimte en rekentijd weer ettelijke
grootte-orden toeneemt.
Tenslotte wordt de rekentijd nog groter
omdat een aantal verschillende, van elkaar
afwijkende geschatte permeabiliteitsverdelingen moeten worden doorgerekend
om zo tot een kansverdeling van de te
verwachten concentraties of temperaturen
te komen.
6. Supercomputers
Het hierboven beschreven geavanceerde
simulatie-schema betekent een grensverlegging ten opzichte van de conventionele
praktijk. Zo'n grensverleggende aanpak isnu
daadwerkelijk mogelijk dank zij het bestaan
van zogenaamde supercomputers. Supercomputers zijn zeer snelle computers met
piek-rekensnelheden van meer dan 100
miljoen bewerkingen per seconde. De
nieuwste supercomputers zijn de Cray-1,
gebouwd door Cray Research, Inc.,en de
CYBER 205,gebouwd door Control Data
Corporation [2], In de olie-industrie worden
al sinds enige jaren numerieke reservoirsimulators voor het berekenen van
ondergronds transport van olie,gasen water
gedraaid met behulp van supercomputers.
Het gebruik van een geavanceerd simulatieschema isdus in overeenstemming met de
huidige stand van wetenschap en techniek en
een goedkeurende instantie kan, en heeft
wellicht wel de plicht, om de meest
geavanceerde berekeningen te vragen
teneinde het risico van een voorgenomen
activiteit tot een minimum te beperken.
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transport, met alsdoel inzichtteverkrijgen in
de vraag voor welke soort en welke grootte
van problemen supercomputers noodzakelijk
worden.
De berekeningen werden uitgevoerd met de
Computercode SWIP-2, ontwikkeld door
Intercomp Resource Development and
Engineering, Inc. Houston (USA) in
opdracht van de US.Geological Survey,
Water Resources Division, Denver (USA),
SWIP (Survey Waste Injection Program)-2 is
in de jaren zeventig gemaakt om de
verspreiding van ondergronds geïnjecteerde,
vloeibare afvalstoffen teanalyseren. De code
bestaat uit een samenvoeging van delen code
in gebruik bij de olie-industrie; het
programma isniet speciaal geschreven met
het oog op supercomputers, met andere
woorden, het isniet gevectoriseerd.
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Afb. 2 - Gelaagd model-reservoir voor tijdelijke ondergrondse warmte-opslag. Warmwatermet eentemperatuur van
110°C wordt met eenmassastroom van 16.7kg.s' ' (volumestroom van63,1 m3 •h'1) geïnjecteerd. Deinitiëletemperatuur
van het watervoerend pakket is20 °C. Inhetgansepakket bedraagtdeporositiet 0,3. Metbetrekking totdepermeabiliteitis
hetpakket gelaagd:debovenste laagvan 10mdikte heefteenpermeabiliteit van / , . ü 10~12 m2, demiddelste laagvan 10m
dik heeft een permeabiliteit van 0,3 x 10"'2 m2 ende onderste laagmet eendikte van 10m, heefteenpermeabiliteit van
1,5 x 10~'2 m2 (hydraulischegeleidingen van resp. 4,3 tn d~\ 0.0m </~'en4.3 m •d~* bij20 °C). Hoewel deonder- en
bovenkant hvdraulisch afdichtend zijn. iswarmteafvoer naarboven en onder welmogelijk. Zowel de viscositeitalsde
dichtheid vanhetgrondwater zijntemperatuurafhankelijk; metmogelijke opgelostestoffen wordtgeenrekening gehouden.

7. Vectoriële inplaatsvanscalaire operaties
In computer-simulaties van continue velden
kan het rekenproces worden verdeeld in een
aantal onafhankelijke delen die tegelijkertijd
worden uitgevoerd. Natuurlijk zijn er
grenzen tot waar gelijktijdige berekeningen
kunnen worden verwezenlijkt.
De n-de tijdstap kan niettegelijkertijd met de
n+ 1-ste tijdstap worden uitgerekend, omdat
de resultaten van de n-de tijdstap nodig zijn
voor de n+ 1-stetijdstap; hier isdus sprake
van data-afhankelijkheid. Echter, het komt
zeer vaak voor dat de te bewerken
grootheden ineen roosterpunt onafhankelijk
zijn van de grootheden in de andere
roosterpunten, dat wilzeggen, inhet array,of
de vector, van al deze grootheden op de
verschillende roosterpunten zijn de
bewerkingen op de array- of vectorelementen onafhankelijk van elkaar. In een
zogenaamde supercomputer, of vectorcomputer, wordt een aantal bewerkingen op
de vector-elementen parallel verricht en er
wordt tegelijkertijd ook zgn. 'pipelining'
toegepast. Onder 'pipelining' wordt verstaan
dat de instructie-processor reedsde volgende
instructie ophaalt uit het geheugen terwijl
tegelijkertijd de data-processor nog werkt
met de lopende instructie die van toepassing
isop alle vector-elementen. Dus één
instructie heeft veel bewerkingen tot gevolg,
hetgeen in tegenstelling staat tot de
conventionele scalaire computers, waar één
instructie resulteert in één bewerking.
Twee families van supercomputers zijn
momenteel volledig operationeel. Dit zijn de
eerder genoemde Cray-1, en CYBER 205.
De eerste Cray-1 werd in 1976 geïnstalleerd
in Los Alamos Scientific Laboratory, en
momenteel zijn er over de gehele wereld

9. Voorbeeld
Als testvoorbeeld werd een warmte-opslag
probleem gekozen. In een watervoerend
pakket met een dikte van 30 m tussen
ondoorlatende lagen, wordt warm water met
een temperatuur van 110 °Cgeïnjecteerd (zie
afb. 2).
De duur van de injectie bedraagt 30 dagen;
vervolgens iser gedurende 10dagen noch
injectie noch onttrekking, en tenslotte iser
gedurende 30 dagen terugwinning van het
aldus in de ondergrond opgeslagen water.
Uiteraard wordt niet alle warmte dieis
geïnjecteerd teruggewonnen. Voor een
contourpiot van de temperaturen zie afb. 3.
We zullen hier niet dieper ingaan op de
fysische aspecten van het probleem maar de
rekenresultaten bespreken.
Aangezien de oplossing omwentelingssymmetrisch rond de put is,werd voor dit
probleem de omwentelingssymmetrische
optie van SWIP-2 gebruikt (r-z vlak). De
uitgestrektheid van het door te rekenen
gebied werd beperkt tot 60 m.

ca. 60 Cray- 1'sin gebruik. De eerste volledig
uitgeruste CYBER 205 werd begin 1981 bij
de UK Meteorological Service in dienst
genomen en momenteel zijn er ca. 20in
gebruik. De markt voor supercomputers
groeit steeds, en beide maatschappijen
hebben plannen om nieuwe machines met
nog grotere capaciteiten te introduceren.
Ook Japan iswat betreft supercomputers in
opkomst. Welke van de twee bestaande
supercomputers de snelste is,isin het
algemeen niet te zeggen; dit hangt sterk af
van de toepassing. Zoals in het vervolgzal
blijken zijn voor de hier beschreven
transportproblemen beide computers in
grote lijnen gelijkwaardig.
8. Nederlandse toepassing vansupercomputers bijanalyse vantransport inde
ondergrond.
Op 17juni 1982 werd in Nederland de
Werkgroep Supercomputers opgericht in
overleg met de ministeries van Onderwijs en
Wetenschappen envan Economische Zaken.
Deze werkgroep stelde rekentijd op de
Cray-1 en de CYBER-205 ter beschikking
aan een twintigtal projecten verspreid over
universiteiten, niet-universitaire onderzoekinstellingen en industrie. Een van de
projecten was de simulatie van ondergronds

10. Evaluatie van proefresultaten
Een aantal testproblemen werd doorgerekend op de VAX 11/780 van de DGV
(Dienst Grondwaterverkenning TNO), de
CYBER 175/100 van het ACCU
(Academisch Computercentrum van de
Universiteit van Utrecht), de Cray-1S/1000
van het ULCC (University of London
Computing Centre) en de CYBER-205
van Control Data (Arden Hills USA).

TABEL I— Overzicht vangebruikte hardware en svsteemsoftware.
Operating
system

Operating
system level

Compiler

Compiler
level

Compiler
opties

Precisie
(bits)

VAX 1 1/780

VMS

2.4

F 77

V2.4-64

optimize

32

CYBER 175/100

NOS/BE 1.5

538

FTN4

4.8+564

OFT=2

Cray-IS/1.000

COS 1.11

CFT

1.10

OFF= CTPV
OFF=CTP

60
64

CYBER 205

VSOS1

Fortran 2.0

R20C

0=BLOUV
()= BLOU

L 575

64
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• 159.1251
• 143.5756
- 126.0232
• 109.4747
• 92.3243
• 76.37'4!
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Afb. 3 - Contourpiot van degesimuleerde tempertituurverdeling inhet opslagreservoir.

De gegevens omtrent operating system,
compiler en precisie zijn vermeld in tabel I.
De discretisatie in rekenelementen bestond
uit equidistante intervallen (bij de eindige
differentie-methode isditvereist).Er werden
drie verschillende mates van fijnheid in
discretisatie beschouwd: (1) 18x 9
elementen, (2) 36 x 18elementen en (3)
5 4 x 2 7 elementen. Vandezedrie problemen
was de CPU-tijd bepaald op de
VAX-1 1/780. (De CPU-tijd isde rekentijd
in de centrale verwerkingseenheid,of
Central Processor Unit, van de computer).
Vervolgens werd het probleem gedraaid op
de Cray- IS, eerst zonder dat de compiler
vectorcode genereerde (dusbijpure scalaire
arithmetiek), en daarna met gebruikmaking
van de vectoriseermogelijkheden van de
Cray-compiler.
Tenslotte werden twee problemen gedraaid
op de CYBER-205, eerst zonder dat de
compiler vectorcode genereerde, en
vervolgens gevectoriseerd. Eén en ander
is nog eens samengevat inde tabellen II,
III en IV.
Bij de interpretatie van de tabellen ishet
interessant om op te merken dat de
vectorlengte in het meeste CPU-tijd
verbruikende onderdeel van het programma
toeneemt met toenemende probleemgrootte,
namelijk 9, 18en 27 voor respectievelijk de
problemen 18x 9, 36 x 18en 54 x 27. (De
vector-lengte ishet aantal elementen in een
vector).
De conclusie isdus,dat deversnellingwegens
vectoriseren groter wordt bij toenemende
probleem-grootte.
Uit tabel III volgt, dat de versnelling van de
Cray- 1S(vectoriserend) ten opzichte van de
VAX voldoet aan de formule:
Vcrav = 5 (

_N_ % 19
) +
162

Hierin isV crav de versnellingsfactor en N de
grootte van het probleem.
Voor de CYBER-205 kunnen we
constateren dat bij grote problemen de

T A B E L II - CPU-tijden (see.
18 x 9
VAX-1 1/780
CYBER-175/100
Crav- IS (scalair)
Cray-IS (vectoriserend)
CYBER-205 (scalair)
CXYBER-205
(vectoriserend)

36 x 18

54 x 27

183.86 1.364.47 6.185.85
43.52
8.63
67.77
330,11
47,08
179,94
7.60
488.15
10.75
9.82

226.90

TABEL II - Versnellingt.o.v. VAX II/7S0.
18x9
CYBER-175/100
Crav-IS (scalair)
Crav- IS (vectoriserend)
CYBER-205 (scalair)
CYBER-205
(vectoriserend)

4
2!
24
17

36 x IX
20
29

0)

• •
1')
34
13
27

18x9

36 x 18

54 x 27

1.14
1.095

1.44

1,83
2,15

scalaire prestatie-verhouding ten opzichte
van de VAX afneemt, terwijl die bijde Cray
nagenoeg constant blijft.
Met vectoriseren worden bij grotere
problemen op de CYBER-205 hogere
versnellingen gehaald dan op de Cray. Deze
beide effecten geven dat de vectoriserende
Cray 2 5 % sneller rekent met Swip-2 dan de
vectoriserende CYBER, dat wilzeggen voor
alle probleemgroottes:
*cyber

—
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x
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54x27

TABEL IV - Versnellingvectoriserent.o.v. nietvectoriseren.

Crav-IS
CYBER-205

versnellingsfactor dan V c v h e r ^>35.
In dit voorbeeld zou rekenen met de
VAX 50% duurder zijn.
Opgemerkt dient te worden dat met
expliciete vectorisatie van bepaalde
programma-onderdelen, ofkeuzevan andere
vectoriseerbare algorithmen (bijvoorbeeld
gepreconditioneerde geconjugeerde
gradiënten voor het oplossen van de stelsels
lineaire vergelijkingen, zoals ontwikkeld
door het ACCU (Academisch Computer
Centrum Utrecht) veel grotere versnellingen
gehaald kunnen worden. Het probleem
hierbij isde niet onaanzienlijke
tijdsinvestering. Op dit moment wordt de
code SWIP-2 optimaal gemaakt voor de
Cray, dit in samenwerking met het
ENR-rekencentrum in Petten. Een soortgelijk gevectoriseerd programma als SWIP,
maar dan voor toepassingen in de olie
reservoir engineering, wordt beschikbaar
gesteld via Cybernet van Control Data.

Bonn nodigt Noordzee-staten
uit voor conferentie
West-Duitsland heeft de Noordzee-landen
en de EG-commissie uitgenodigd voor de
internationale conferentie ter bescherming
van de Noordzee, op 31 oktober in Bremen.
De Westduitse minister van Binnenlandse
Zaken, Friedrich Zimmermann, isbezorgd
over de belasting van de Noordzee met
schadelijke stoffen. Maatregelen zijn volgens
hem dringend noodzakelijk. De ministersconferentie zal zich niet alleen moeten
bezighouden met de vervuiling van de
Noordzee via de rivieren en door de
atmosfeer, maar ook spreken over
maatregelen tegen schepen en platformen die
door het lozen vanolieenandere afvalstoffen
het milieu van de Noordzee in gevaar
brengen.

*cray

Bijvoorbeeld: bij de (enigszins reëel
gekozen) prijzen van ƒ 0,10 per CPU-sec. op
de VAX, en van ƒ 3 , -per CPU-sec. op de
Cray- ISmoet N > 800 zijn wilde Cray
kunnen concurreren met de VAX.
In de praktijk hebben (drie-dimensionale)
problemen al gauw de grootte
N = 20 x 20 x 10 = 4000, hetgeen
(vooropgesteld dat de formules extrapoleerbaar zijn) een versnellingsfactor van
V c r a v ~ 45 oplevert; voor de CYBER isde

Milieu Oostzee verbeterd
De situatie van de Oostzee, die 'swerelds
meest vervuilde zee werd genoemd, isin de
afgelopen tien jaar verbeterd. Dit blijkt uit
een officieel rapport dat isingediend op een
bijeenkomst in Helsinki van de ministers
voor milieuzaken uit de omringende landen.
De ministers kwamen bijeen ter gelegenheid
van de tiende verjaardag van de conventie
van Helsinki voor de bescherming van het
milieu in het gebied van de Oostzee. (ANP)

