'BASIC'-programma'svoor de opslag en verwerking van analyses
van watermonsters

De gebruiker van wateranalyses past van
oudsher een aantal standaardtechnieken
toe die de grote hoeveelheden getallen
overzichtelijk moeten maken. Dit zijn
onder meer de omrekening van mg/I naar
meq/1 of mol/l, berekening van verzadiging
ten opzichte van mineralen, of het tekenen
van figuren die een visuele interpretatie
moeten dienen. Meestal zijn er wel
computerprogramma's beschikbaar die
de routinehandelingen verrichten als de
gegevens eenmaal in voor de computer
hanteerbare vorm beschikaar zijn. Het
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aardige is, dat dat laatste met de tegenwoordige analyse-apparatuur geen
vervelend intikken meer hoeft in te
houden, omdat vrijwel elk apparaat
(AAS, Autoanalyzers) zijn uitkomsten
al via een digitale uitgang beschikbaar
stelt. Op ons laboratorium is het zo
geweest, dat we op een zeker ogenblik
kationen met behulp van emissiespectrometrie gingen bepalen; de reusachtige
stroom getallen die dat opleverde werd
op een magneetband opgeslagen en
'off-line' op een kleine computer verder
verwerkt tot analyse-uitkomsten. Het is
Afb. I - De opbouw

Afb. 2 - 'Piper-plot' van analyses van watermonsters uit de Nederlandse duinen. Let op hoe fraai
de kation-uitwisseling
tot uiting komt. (Gegevens verzameld door P. J. Stuyfzand)

dan nog maar een kleine stap naar een
systeem dat de gegevens permanent
opslaat en een aantal hulpprogramma's
bevat die de standaard-voorbewerkingprocedures kunnen uitvoeren voor de
gebruiker.
Bij de vakgroep Hydrogeologie van de
Vrije Universiteit is zo'n dataopslag
systeem ontwikkeld om de 2 à 3000
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wateranalyses die jaarlijks worden gedaan,
gemakkelijk toegankelijk te houden voor
verder gebruik vooral ten behoeve van
de regionale studies die de vakgroep
uitvoert. De analyses kunnen opgezocht
worden op coördinaten van het punt van
monstername, of op monsternummer
(een opeenvolgend laboratoriumnummer).
Het systeem is tamelijk universeel, omdat
er naast de direct digitaal binnenkomende
getallen, ook willekeurige handanalyses en
veldgegevens aan kunnen worden toegevoegd. Het kan draaien op een
Tektronix 4051 terminal/computer met
16 K geheugen, met een extra taperecorder, een plotter en een printer. De
programma's zijn geschreven in BASIC en
staan vrijelijk ter beschikking van belangstellenden.
Het opslag-systeem
De 'automatische' analyses, de handanalyses en de veldgegevens van een
monster worden samengevoegd tot een
'record'. Er kunnen een willekeurig aantal
analyses worden opgenomen in een record;
de volgorde van de analyses is eveneens
willekeurig, maar wordt vastgesteld door
een rij analyse-symbolen van steeds vijf
karakters, zie afb. 1.
De 'records' worden samengevoegd op een
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Afb. 3 - 'Vasak-plot' van grondwater bemonsterd in één boring op de Veluwe. De overgangen zijn
een gevolg van de verschillende herkomst van het water op verschillende dieptes.

'Archief-tape' en deze is opgedeeld in
20 files van 10 K, waar de 'records' op
worden geschreven. Bij het overschrijven
wordt een inhoud bijgehouden op basis
van monsternummer en file waar het
monster staat en een inhoud op basis
van coördinaten. Eén magneetband kan
zo'n 500 monsters bevatten.
Hulpprogramma's
Er zijn een aantal hulpprogramma's

Wij hebben inmiddels één jaar met dit
systeem gewerkt en een viertal archiefbandjes volgeschreven. De ervaring is, dat
het intikken van handanalyses, corrigeren
van fouten hierbij gemaakt, nukken van
de computer — en vooral de magneetbandjes — meer tijd kosten dan wordt
goedgemaakt doordat een aantal analyses
geheel 'klaar' uitgerekend worden (de
automatische analyses).
Voor de gebruiker is het echter een ideaal
systeem gebleken, dat het gebruik van de
chemische analyses in de hydrologie
vergemakkelijkt en stroomlijnt.
Wij willen mevrouw T. Bäer en de heer
P. Overweg hartelijk danken voor de inzet
waarmee zij de nukken die het Tektronixsysteem soms vertoont, te lijf gaan.

geschreven die de 'records' omzetten in
een goed leesbare afdruk, er kan een
programma worden aangeroepen om
activiteiten en evenwichten ten opzichte
van mineralen uit te rekenen en er zijn een
aantal tekenhulpprogramma's, zoals het
maken van 'Stiff-diagrammen', 'Piperplots' en 'Vasak-plots'. De afb. 2 en 3
geven hiervan een beeld. Voor de meeste
programma's kunnen de gegevens ook nog
met de hand worden ingevoerd.

Publicatie ter kritiek
De Vereniging van Stadsverwarmingsbedrijven in Nederland (VEST1N; secretariaat: Postbus 9035, 6800 ET Arnhem,
telefoon 085 -45 70 57) heeft ter kritiek
gepubliceerd de 'Concept-specificatie voor
fabrieksmatig geïsoleerde stalen buizen
verbonden met hard polyurethaan schuim
als isolatiemateriaal aan een mantelbuis
van polyetheen'.
Belangstellenden kunnen de specificatie bij
het secretariaat van de VESTIN opvragen.
Eventuele kritiek op de ontwerp-specificatie moet vóór 1 oktober 1981 bij de
VESTIN worden ingediend.
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