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Overzicht
1. Periode 2014 - 2015
 vooral beheer en onderhoud, 3 voorbeelden uitzonderingen
2. Ontwikkelingen gestart in januari 2016
 versnellen NHI
 module lagenmodel
 afstemmen data ondergrond met REGIS
 module oppervlaktewater
 vervanging modelcodes oppervlaktewater
 onverzadigde zone
 NHI portaal (m.n. gegevens topsysteem)
3. Een visie: hoe verder ?

Periode 2014-2015, B&O, maar ook al enkele ontwikkelingen
Vb1: afstemmen Brabantmodel - LHM
Opname schematisatie Brabantmodel in LHM: veelal hogere grondwaterstanden

Ben van der Wal, Jacco Hoogewoud

Kees Peerdeman Harry Boukes

Conclusie: verbetering, wel nog aandacht nodig voor overgang Brabant-Limburg
Bron: /www.nhi.nu/nl  documentatie  lhm v3.1.0

voorbeeld 2: herstel inbedding TRANSOL

Paul v Walsum Perry de Louw

Mark Kramer Jeroen LIgtenberg

Frans Schaars Marc Bakker

Oud: dalende trend Cl opp.water

Nieuw: meer logische trend

voorbeeld 2: herstel inbedding TRANSOL
Conclusie
•
berging van zout in het bodemprofiel nu technisch wel goed geimplementeerd
•
(impact op berekening zoutbelasting en zout opp. water)

Aanbeveling verdere analyse en vervolgstappen zijn nodig
•
om LHM volwaardig in te kunnen zetten voor analyse zout (De Louw et al, 2014)
•
om berekende waarden dichter bij metingen te krijgen
•
verdere toetsing van uitgangspunten en concepten (Schaars en Bakker, 2015)

Data met dank aan
Jeroen Willemsen
HH Schieland

•

Bron: /www.nhi.nu/nl  documentatie  lhm v310

voorbeeld 3: testen gebruik meteobase

Lokale verschillen max 300 mm / jr !!

meteobase

Liduin Burgering
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1. Periode 2014 - 2015
 vooral beheer en onderhoud, 3 voorbeelden uitzonderingen
2. Ontwikkelingen (7x) grotendeels gestart in januari 2016








versnellen NHI
module lagenmodel
afstemmen data ondergrond met REGIS
module oppervlaktewater
vervanging modelcodes oppervlaktewater
NHI portaal (m.n. gegevens topsysteem)
onverzadigde zone

Ontwikkeling 1. Versnellen NHI
•

Berekeningen iMODFLOW-MetaSWAP doorgaans lang
•

•

Vb: LHM: 30 jaar  11 dagen (voorheen 20 dagen)

Ontwikkeling van een state-of-the art parallelle solver (PKS)
MODFLOW samen met USGS, UU, TUD

•

Jarno Verkaik

rekenen met meerdere, sterk gekoppelde, deelgebieden
op meerdere rekencores tegelijk

•

•

technisch exact zelfde oplossing (parallel – serieel)

•

rekenen mogelijk van desktops tot supercomputer

Ontwikkelingen toepasbaar maken voor NHI (investering KI’s)
•

eerst toepasbaar op LHM (rekenserver LHM)

•

• koppeling met MF -MetaSWAP + oppervlaktewater (moeilijkst !)
nu ook toets regionaal: Ibrahym 25 m (evt. supercomputer?)

•

ontwikkeling t/m najaar 2016, daarna opname in iMOD (n.t.b)

Paul van Walsum

VERSNELLING

Eerste tussen resultaten LHM (op NHI server)

Amdahl

30 juni 2016



LHM nu factor 5 sneller; exact zelfde result



Theoretisch factor 10 (Amdahl)



Verdere optimalisatie (factor 6 a 7 ?)



limiet: MOZART-DM + geheugen server

Analyse voor verdere optimalisatie rekentijden
Analyse huidige rekentijden LHM
•

ca helft rekentijd MODFLOW, vooral lineaire solver
MetaSWAP: vooral post-MetaSWAP/TRANSOL

Analyse geheugen:
•

TRANSOL (landelijk zout) kost erg veel geheugen

Logische verbeteringen:
•
•

verdere optimalisatie over deelgebieden
alleen met zout rekenen waar nodig

Consequentie regionale toepassingen
-

Verwachten versnelling gunstiger dan LHM,
Geen Transol, geen MOZART-DM
Bijv. bij 24 processoren  factor 10 sneller ?

Ontwikkeling 2. Lagenmodel NHI


Wens: grenzeloos modelleren (ruimte, schaal, tijd)




Software waarmee flexibel lagenmodellen kunnen afgeleid uit brondata

Bouwt voort op gezamenlijke softwareontwikkeling Deltares – RHDHV – Alterra




combineren van “beste van verschillende werelden”
iMOD – TRIWACO - Deltashell - Hydroconnect – SIMGRO- AlterrAqua
vrij beschikbaar, waar mogelijk open source

Parallel sessie lagenmodel

Jan Hoogendoorn, Wouter Swierstra,

Met: bijdragen van onder meer:

Hidde Elzinga, Dirk Voesenek, Tom van Steijn, Edwin Bos, Joachim Hunink

Voorbeeld, lagenmodel testversie (sept 16 oplevering)

2e helft 2016: extra impuls verwacht voor versiebeheer

3. Ook aandacht voor data: retourstroom REGIS


Hoe feedback hydrologen beter organiseren richting REGIS?



Ontwikkeling REGIS en hydrologische modellen processen met
verschillende snelheid



principe: eigen hydrologische database (GMDB, verrijkt lagenmodel)

Uitwerken procedure met TNO (2016) :
-

automatisch genereren van rapport met
verschilanalyses,

-

pilot MIPWA

-

contact: Harry v Manen (RWS)

Ontwikkeling 4. Module oppervlaktewater
 Hoe data oppervlaktewater beter regelen ?
 Focus: - modellen grond- en oppervlaktewater

- data waterschappen
 Aanpak: - voortbouwend op eerdere initiatieven
- begin waar in praktijk succesvol is uitgewerkt
onderzoek in pilots of bruikbaar is voor rest NL

m.m.v.
Deltares: Gerrit Hendriksen en Frank Keppel
Kees Peerdeman
Brabantse Delta

Bertus de Graaf Paul Aalders
(HKV)
(RHDHV)

Frank Weerts, Gerry Roelofs, Arnout Soetens,
Roel Velner

Resultaten
1. Definitie van een datamodel t.b.v. hydrologische modellering (consensus)
 Voortbouwend op DAMO
2. Opzet van een hydrologische database voor oppervlaktewaterdata
•
•
•

gebruik makend van standaard uitwisselformaat voor vullen database.
geautomatiseerde conversie
te gebruiken in combinatie met andere databases NHI

 Praktisch instrument om gegevens oppervlaktewater beter te delen / ontsluiten!
 Volgens actuele standaarden
 Bewezen dat het werkt!

Ontwikkeling 5: Nieuwe (gekoppelde) rekencodes
voor het oppervlaktewater


Huidige modelcodes MOZART – DM zijn verouderd



Doelstelling: voorjaar 2018 gerealiseerd
Jeroen Peter Gijsbers
Ligtenberg

Voorstudie gestart;

Hermjan
Barneveld

m.m.v Alterra, WiBO HKV, Deltares



Gebruikerwensen geinventariseerd, functionaliteiten gedestilleerd



Proberen zoveel mogelijk synergiewinst te halen: landelijk - regio



Onderzoek naar alternatieven, bij voorkeur open source, grotere community



Analyse functionaliteiten – alternatieven  advies voor vervanging (6 juli)

Parallel sessie opp. water

6. Diverse ontwikkelingen onverzadigde zone
ofwel interactie bodemwater / plant / atmosfeer
Komende tijd diverse ontwikkelingen verwacht



Verbetering verdampingsconcepten in MetaSWAP (NHI) (satellietwaarneming)



Verfijning van aantal bodemeenheden (tbv verbetering LHM voor WQ)



Meer aandacht voor snelle maaiveldsprocessen (idem)



Er gebeurt veel, maar ook nog vragen, bijv:


Kunnen we grondwateraanvulling
sneller, maar toch nauwkeurig berekenen?

Joost
Heijkers

Ab
Veldhuizen

Frank vd
Bolt

Martin
Mulder

Harry
Massop

Parallel sessie rond MetaSWAP !

Paul van
Walsum

7 Ontsluiten NHI bestanden topsysteem
Beoogde ontwikkeling
 Inrichten database conform moderne bestanden
 Vullen met bij kennisinstituten beschikbare bestanden topsysteem
 Focus zoveel mogelijk op basisbestanden, i.p.v. modelinvoer

 Mooie viewer / interface voor interactie met gebruiker, bijvoorbeeld op maat data

kunnen downloaden …

Gerrit
Hendriksen

Team webbouwers

Harry
Massop

Ab
Veldhuizen

Geert
Menting
&BGC

Uitwerking data portaal (topsysteem)
Generiekere opzet: biedt meer mogelijkheden
1. Opzet database (OPeNDAP)
2. Verzamelen en toevoegen data (versiebeheerd !)
3. Toevoegen services (OGC)
O
Database /
filesysteem
NHI

G

C

versiebeheerd

OGC = standaard services volgen Open Geospatial Consortium

Visie op vervolg, nog een paar stappen ….


1 NHI-portaal voor de gebruiker, gelinked met diverse databases



 een begin met ontsluiten is gemaakt, meer kan, maar NB documentatie nodig!
Kleine stap: “connectors toevoegen (NHI-tools) modelinvoer genereren



Meer interactieve manipulatie blijft mogelijk via “desktop variant”




Van basisdata t/m modelinstellingen: versiebeheerd!




modules lagenmodel, oppervlaktewater, bodemwater
We weten hoe een modeltoepassing is opgebouwd, waar dan ook

Waar rekenen? Maakt niet uit


via het portaal, via de desktopschil (zoals lagenmodel)



zonder gesleep van data!



essentie: selecteer op maat een pakketje data, duw het ergens heen  en rekenen

Databas
es

model
invoer
(op maat)

Toekomstbeeld databases NHI: open databases,
aan elkaar verbonden, ongeacht waar ze staan

Databatab
xxse Database
TNO

Database
KNMI

NHI

NHI
Oppervlakte
water

O
Database /
filesysteem
NHI

G

C

NHI – tools
bodemwater
grondwater
oppervlaktewater

Ondergrond

(GMDB)

versiebeheer
Bijhouden relaties basisgegegevens, gebruikersinstelling, modeltoepassing

Dank voor jullie aandacht!

