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Robuust maken MetaSWAP

1 Inleiding
MetaSWAP (Van Walsum en Groenendijk, 2008) is een zogenaamd ‘metamodel’ van SWAP
(Kroes et al., 2017). Het model gebruikt een gebiedsschematisering waarbij de onverzadigde
zone wordt voorgesteld als een verzameling kolommen die geen directe wisselwerking hebben
met elkaar, maar wel met het grondwater en het oppervlaktewater. Indirect staan de kolommen
dus wel met elkaar in contact. In onderstaand kader is een toelichting gegeven op MetaSWAP
en de relatie met SWAP.
MetaSWAP is opgezet als snelle variant van het SWAP-model, voor het grootschalig kunnen doorrekenen
van bodem-plant-atmosfeer kolommen, gekoppeld aan geïntegreerde gebiedsmodellen van grondwater- en
oppervlaktewater. Er was behoefte aan een snellere variant dan SWAP, aangezien de Richards-vergelijking
die in SWAP wordt opgelost zeer niet-lineair is en daardoor zeer rekenintensief. MetaSWAP rekent als stand
alone model ongeveer 50x sneller dan SWAP, en de logistiek is ingericht op grootschalig rekenen. Bovendien
maakt de wiskundige vorm van het model het mogelijk om een efficiënte koppeling met het grondwatermodel
tot stand te brengen.
MetaSWAP kan niet worden gezien als een totale vervanging van SWAP. Ten eerste is SWAP altijd nodig
voor de kalibratie en toetsing van MetaSWAP. Ten tweede kan het gebruik van MetaSWAP een stap zijn in
een analyse van ‘grof naar fijn’, waarbij de eerste verkenning van de gebiedsprocessen met MetaSWAP
gebeurt. Door de rekenefficiëntie is het veel beter mogelijk om met MetaSWAP grootschalige
gevoeligheidsanalyses uit te voeren dan met SWAP.

In 2018 is in berekeningen met MetaSWAP, als onderdeel van het landelijk hydrologisch model
(LHM) een hardnekkig terugkerende crash geconstateerd, bij toepassing in het kader van het
Nationaal Water Model op de rekenclusters van SSC-Campus. Deze crash is vermoedelijk het
resultaat van een bug in de code, die verder zal worden aangeduid als de ‘floating invalid’ bug.
Rijkswaterstaat WVL heeft in de zomer van 2019 opdracht gegeven om deze bug te repareren.
In deze memo worden de activiteiten beschreven om MetaSWAP robuust te maken. In hoofdstuk
2 wordt eerst ingegaan op de structuur van MetaSWAP en de werking van de code. De
toegepaste wijze van testen is in hoofdstuk 3 toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt een algemeen
overzicht gegeven van de uitgevoerde activiteiten om MetaSWAP robuust te maken. In
hoofdstuk 5 wordt vervolgens nader ingegaan op specifieke activiteiten die zijn doorgevoerd om
de ‘floating invalid” bug op te lossen. Hoofdstuk 6 gaat in op inhoudelijke effecten van de
aanpassingen in MetaSWAP. Hoofdstuk 7 gaat in op de resultaten van testruns en hoofdstuk 8
ten slotte eindigt met de conclusies van het onderzoek.
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2 Structuur en werking van de code
De beschikbare documentatie van MetaSWAP, inclusief links naar publicaties in
wetenschappelijke tijdschriften, staat op een publiek-toegankelijke ftp-site.
MetaSWAP bestaat uit een suite van drie afzonderlijke programma’s:
- het preprocessing programma PreMetaSWAP vult de bodemfysische database met de
resultaten van steady state berekeningen voor alle eenheden. De steady state profielen van
drukhoogte en vochtgehalte worden geaggregeerd naar rekenlagen van MetaSWAP.
- het simulatieprogramma MetaSWAP voert de eigenlijke berekening uit. Dit programma is
opgebouwd uit een aantal routines die kerntaken uitvoeren. Deze routines worden door het
hoofdprogramma SIMGRO aangeroepen. In NHI-toepassingen wordt in de praktijk de
volgorde van de toegepaste routines bepaald door de NHI-regisseur. Voor standalone
berekeningen (eventueel ook met één enkele eenheid) kan het hoofdprogramma SIMGRO
worden gekoppeld aan een dummy MODFLOW model. Deze configuratie wordt
voornamelijk gebruikt voor verificatietests.
- het postprocessing programma PostMetaSWAP voor het disaggregeren van de
rekenresultaten levert drukhoogte- en vochtprofielen in een mate van detail die overeenkomt
met de gebruikte SWAP schematisering in de preprocessing. Het programma is beschikbaar
als online module.
Ten behoeve van het plan van aanpak voor het robuust maken van MetaSWAP (WENR,
Deltares, 2019) is een voorstudie uitgevoerd waaruit blijkt dat de ‘floating invalid’ situatie zich
waarschijnlijk voordoet in de berekening van de waterberging in de onverzadigde zone als
onderdeel van de berekening van de bergingscoëfficiënt, µ. Daarom wordt dit onderdeel eerst
nader toegelicht.
De berekening van de bergingcoëfficiënt met MetaSWAP wordt ook wel aangeduid als een
‘storage lookup operation’, en is nader uitgewerkt in figuur 1. In de bewerking wordt rekening
gehouden met de mogelijke invloed van de grondwaterstand (berekend in MODFLOW) op de
onverzadigde zone zelf. Daardoor moet in een toelichting op de structuur ook de koppeling
tussen MetaSWAP en MODFLOW worden beschouwd (zie figuur 2). De invloed van de
grondwaterstand kan, binnen de tijdstap van de koppeling, helemaal reiken tot aan het maaiveld.
Als met die invloed geen rekening zou worden gehouden dan zou het numerieke schema puur
‘expliciet’ zijn, in dat geval zou eerst het ene model een tijdstap doen, dan het andere model een
tijdstap. Van dergelijke expliciete koppelingen is echter bekend dat ze heel gauw onstabiel
kunnen worden, met grondwater-oscillaties tot gevolg. Daarom is in de koppeling met
MODFLOW in het schema in figuur 1 en 2 een stabilisatie bereikt door – gebaseerd op
bodemfysische redenering - de doorwerking van de grondwaterstand op de onverzadigde zone
in rekening te brengen. Daarbij is ervoor gezorgd dat “over-stabilisatie” wordt vermeden.
De structuur voor de berekening van de bergingscoefficient en de koppeling met MetaSWAP zijn
al eerder uitgebreid beschreven. Na nadere bestudering van de bestaande documentatie is
geconcludeerd dat de algemene beschrijving van de structuur goed is uitgewerkt. Voor een
nadere toelichting op de structuur en de daarin voorkomende processen wordt dan ook
verwezen naar:
•
•

Details over de technische implementatie, beschreven in Appendix A van Alterra Report
913.2, User’s Guide. Verdere achtergrondinformatie is te vinden in Theory and
implementation.
De koppeling tussen MetaSWAP en MODFLOW beschreven door Van Walsum en
Veldhuizen (2011).
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Fig. 1 Koppelings-schema van MetaSWAP en MODFLOW
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Fig. 2 Stroomdiagram van MetaSWAP en de koppeling aan Modflow. Dit iteratieschema wordt
doorlopen voor de berekening in de gemeenschappelijke compartiment van MetaSWAP en
MODFLOW; de onderste compartiment van MetaSWAP, bovenste compartiment in MODFLOW.
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3 Testactiviteiten
Veranderingen in de modelcodes zijn systematisch getest op de LHM-rekenserver bij Deltares,
en vervolgens op de testomgeving van SSC-Campus.
Het gaat hierbij om de volgende testen:
1. Twee 10-jaar simulaties op de NHI server met twee versies:
a. versie “0” toegepast in de zomer van 2018 (revisie 1233) zonder verdere
aanpassingen, gecombineerd met iMOD 4.2 (SVN 1759).
b. versie “1” met de nieuwste code van MetaSWAP. Dit is de ontwikkelversie
(revisie 1421) gebruikt in dit project, voortbouwend op ontwikkelingen in de
waterkwaliteit (revisie1175), inclusief recente ontwikkelingen in het kader van
projecten voor Lumbricus. Deze versie is gecombineerd met iMOD 4.2 (SVN
1759).
2. Eén jaar-simulaties (voor het jaar 2003) met de nieuwe versie (revisie 1421 van het
MetaSWAP deel, de versie waarin de floating invalid bug is verholpen, maar nog
aanvullende wijzigingen zijn doorgevoerd zoals hierboven beschreven);
a. zónder optimizer van de compiler.
b. mét optimizer van de compiler.
3. Aaneengesloten simulatie met een lengte van 30-jaar (SSC-Campus), met een
aangepaste code voor MetaSWAP (revisie 1421) en iMOD 4.2 (revisie 1989).
4. Diverse tussentijdse simulaties na verdere aanpassingen in de code in het kader van
robuust maken en code-verbetering, zie de lijst van acties.
5. Aanvullende simulaties met een versie waarin gebruik kan worden gemaakt van de
koppeling met WOFOST. Dit is gerealiseerd binnen het LHM-project en wordt niet hier
gerapporteerd, maar in de veranderingsrapportage LHM 4.0 (Hunink et al., 2019).
De resultaten van de testen 1 en 2 (revisies 1233 en 1421, met en zonder optimalisatie vlag
tijdens de compilaties) zijn inhoudelijk vergeleken om zeker te stellen dat door opschoonacties
geen onverklaarbare verschillen zijn geïntroduceerd.
Gedurende dit traject zijn er ook kleine wijzigingen aan de code doorgevoerd die functionaliteiten
aan de rekenkern verbeteren. Die wijzigingen hangen samen met parallelle ontwikkelingen in de
code. In de hier uitgevoerde testen is vastgesteld dat dit geen significante invloed heeft op de
resultaten en dat opgetreden verschillen verklaarbaar zijn.
Bij de beoordeling zijn eerst de verschillen in de volgende karakteristieken met de
referentiesituatie beschouwd, voor de gesimuleerde periode:
•
•

Berekende GxG1 (als eerste indicatie van mogelijke verschillen)
Berekende langjarige verdamping (als nadere aanscherping van mogelijke verschillen)

Van deze indicatoren zijn vlakdekkende kaarten gemaakt. Waar op basis van deze indicatoren
significante verschillen zijn geconstateerd, is er nader geanalyseerd op plotniveau, waarbij een
uitgebreidere set aan variabelen is bestudeerd. De precieze invulling van de set variabelen is
afhankelijk gemaakt van de geconstateerde verschillen. Bijvoorbeeld als verschillen in
verdamping (evapotranspiratie) zijn geconstateerd, is eerst onderzocht in welke deeltermen van
1

Bij een 1 jarige run betreft het de XG-3 metingen, dat wil zeggen gemiddelde van 3 hoogst resp.
laagst gesimuleerde waarden in dit geval binnen het kalenderjaar.
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de verdamping verschillen zijn geconstateerd (bodemverdamping, interceptie en/of transpiratie).
Op basis van de geconstateerde uitkomsten (evt. onverklaarbare verschillen) heeft vervolgens
nadere verdieping plaats gevonden (bijv. onderzoek van deelprocessen, en daaraan gekoppelde
parameters).
Deze testen zijn uitgevoerd in de maand juli 2019, aangezien in deze periode de hardware
omgeving van SSC-Campus was gereserveerd door Rijkswaterstaat. In deze periode en enkele
weken er omheen is ook de voortgang wekelijks besproken met Rijkswaterstaat.
In lijn met de Deltares (DSC) standaard voor software beheer is binnen het TeamCity systeem
(https://build.deltares.nl) een bouw- en testproject voor MetaSWAP opgezet. Met dit systeem
kunnen kleine testen van veranderingen in de functionaliteit van de code goed worden
geobserveerd:
• Door de automatische bouwprocedure is snel duidelijk welke code ‘commit’ problemen
geeft met de compilatie (de vertaalslag naar de executable).
• De resultaten van de bouwprocedure zijn als ‘artefacts’ op TeamCity beschikbaar voor
download, gelabeld met een revisie nummer. Dit is de manier om een gebouwde versie
uit te leveren.
• Door de automatische testprocedure is snel duidelijk welke code ‘commit’ in de testen
run-time problemen (crashes en excepties) veroorzaakt.
• De automatische testprocedure houdt ook de resultaten in de gaten door deze te
vergelijken met opgeslagen en goedgekeurde referentie resultaten.
De testbank is typisch geschikt voor testen die enkele minuten draaien en niet voor heel grote
modellen. Door kleine testen is het ook makkelijker onderdelen van de code gescheiden te
houden. In de figuren 3 en 4 zijn voorbeelden gegeven van toepassing van TeamCity.
Een model dat voor dergelijke kleine testen geschikt is, is het ModStrip model, dat onderdeel
maakt van de testbank. Dit is een enkele rij van cellen die elk specifieke grondeigenschappen
hebben. Door uit deze verzameling van cellen selecties te maken (cellen aan en uit te zetten),
kunnen bijvoorbeeld de bergingstabellen geheel of gedeeltelijk getest worden.
Het NHI-light model is ook nuttig als test van een volledig model, maar te grootschalig om
geautomatiseerd te draaien bij elke code commit. Deze test zou bijvoorbeeld wel met een vast
interval (dagelijks of wekelijks) gedraaid kunnen worden.
De bouwprocedure is operationeel gemaakt binnen TeamCity. Bovendien zijn voor toekomstige
automatische testen voorbereidingen getroffen. Dit betreft de extra scripting in de testbank code,
die nodig is om MetaSWAP uitvoer te analyseren na een testrun. Ten behoeve van toekomstige
gebruik wordt het volgende opgemerkt: de MODFLOW versie die tijdens het bouwproces in
TeamCity wordt meegenomen komt van een andere repository, De revisie van MODFLOW is
cruciaal. Het is aan te bevelen deze hard te koppelen aan de andere code door middel van de
“external” eigenschap, waarin de revisie van een externe bron kan worden gespecificeerd.

Datum

Pagina

16 december 2019

7 van 23

Fig. 3 Voorbeeld van succesvolle en gefaalde “build jobs” op de TeamCity server, die meteen
zijn terug te voeren op gecommitte codewijzigingen.

Fig. 4. Voorbeeld van TeamCity: van elke geslaagde build zijn de geselecteerde eindproducten
als pakketje op te halen om te testen.
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4 Onderzoek en wijziging van de modelcode
Voor een volledig beeld van de doorgevoerde wijzigingen in de code van MetaSWAP kunnen
het best de nieuwe en oude modelcode worden vergeleken in een willekeurig programma dat
vergelijking van files (filecompare) ondersteunt. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de
uitgevoerde activiteiten om MetaSWAP robuust te maken. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens nader
ingegaan op specifieke activiteiten die zijn uitgevoerd m.b.t. de floating invalid bug.
4.1

Controles met FORCHECK voorafgaand aan refactoring
Om mogelijke problemen van te voren in kaart te brengen is eerst met FORCHECK een statische
analyse uitgevoerd van de structuur van de code zelf. Daarvoor moesten eerst de volgende
problemen worden opgelost:
- Het gebruik van pre-processing directives werd niet door het pakket begrepen; die codes
moesten eerst verwijderd worden.
- De uitvoer was groot in volume, bevatte meldingen van allerlei triviale zaken en moest
daarom eerst behoorlijk gefilterd worden.
Uit de analyse kwamen de volgende bevindingen naar voren:
- Er werd in sommige routines gebruik gemaakt van lokale arrays die dynamisch werden
gealloceerd. In sommige gevallen werden deze arrays voor het verlaten van de subroutine
niet gede-alloceerd. Hierdoor ontstond een zogenaamde ‘memory leak’, een deel van het
fysieke geheugen dat niet meer kan worden gebruikt. Bij lange runs kan dit problemen geven
als het iedere tijdstap weer gebeurt.
- In een aantal gevallen werden files niet goed afgesloten; bij het inlezen van de database
(met data die door de bergingscoëfficiënt worden gebruikt) werd een deel van de data uit
een verkeerde file gelezen.
- Enkele gevallen met ontbrekende “implicit nones”, die nodig zijn voor de beveiliging tegen
fouten, (zie verderop een toelichting waar de oplossing van dit probleem is beschreven).
De uitkomsten van de statische analyse gaven aanleiding tot opschoning, herstructurering en
verbetering in de code. Daarna is de statistische analyse opnieuw uitgevoerd. In Bijlage A is
een samenvatting van de melding voor- en na deze verbeteringen opgenomen.

4.2

Check op het openen en sluiten van files
De code is erop gecontroleerd dat het geopende files ook weer gesloten worden. Hierdoor
zouden namelijk problemen kunnen optreden met unit nummers.

4.3

Toevoegen van ‘implicit none’ bij subroutines en functies
Alle subroutines en functions moeten in de aanhef voorzien zijn van de woorden ‘implicit none’
om ‘implicit typing’ van variabelen uit te sluiten. Dit laatste houdt in dat de compiler op basis van
de beginletter van een variabele het type ‘impliciet’ vaststelt. Het bijeffect is dat de compiler geen
alarm slaat bij het gebruik van niet-gedeclareerde (en dus mogelijk niet-geinitialiseerde)
variabelen. Dit is gecontroleerd en waar nodig aangepast in de modelcode.

4.4
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Geheugen management en data-overdracht tussen programmaonderdelen
De volgende punten zijn onder meer opgepakt:

4.5

•

Op basis van vooronderzoek bleek dat modules met data nu nog te groot zijn. Vaak wordt
het “only” statement gebruikt om de zichtbaarheid van variabelen in een module te
beperken. Dit levert lange lijsten met variabelen op in een ”only” statement. Dit is
voorkomen door data modules op te splitsen in samenhangende blokken.

•

Bij overdracht via argumenten van subroutines is nu aangegeven of het gaat om invoer
of uitvoer (INTENT IN, OUT or INOUT).

•

Overdracht tussen onderdelen via files is vervangen door rechstreekse uitwisseling in
het geheugen (dit kwam een enkele keer voor tussen SIMGRO en PostMetaSWAP). Er
bestaan in de code complexe terugkoppelingen waarbij de updates van
toestandsvariabelen in datamodules in een bepaalde volgorde moeten plaatsvinden.
Vooralsnog was er geen controle op de feitelijk uitgevoerde volgorde van updates. Die
controle is mogelijk gemaakt door iedere data module te voorzien van een variabele met
de time stamp van de laatste update, in termen van de simulatietijd. De routines die de
data gebruiken kunnen dan checken of de time stamp van de te gebruiken data voldoet
aan de verwachting.

OpenMP directives verwijderen
Er stonden nog directives in de code voor het werken met OpenMP, bv. om loops te
parallelliseren. Dergelijke code had geen functie want er is gekozen voor MPI. Dan zitten de
OpenMP directives in de weg en belemmeren het zicht op het geheel. Derhalve zijn alle OpenMP
verwijzingen uit de code verwijderd.

4.6

Verwijdering van overbodige variabelen
De code is gescand op overbodige variabelen (bv. In geval van een overlap). Deze zijn uit de
code verwijderd.

4.7

Verwijdering van SIMRES koppelingen
MetaSWAP is ontwikkeld in het kader van SIMGRO. De ontwikkeling van SIMGRO is begonnen
in de jaren tachtig. Het is begonnen met een eindige elementen model voor het grondwater en
een eenvoudig onverzadigde zone model CAPSIM. Later is daar ook het vereenvoudigd
oppervlaktewater model SIMRES aan toegevoegd. Een deel van deze structuren is in de code
van MetaSWAP achter gebleven, ook toen het voor de functionaliteit niet meer nodig was.
Bijvoorbeeld de interne index van SVAT-kolommen in het eindige elementen model. Dergelijke
‘legacy’ code is foutgevoelig vanwege allerlei niet voorziene wisselwerkingen. Daarom is een
grote opschoonactie-actie uitgevoerd. Voor een deel was dat een kwestie van verwijderen van
code maar voor veel onderdelen moest ook een “recht-toe-recht-aan” equivalent worden
bedacht. Dat was met name lastig waar de software van SIMRES werd gebruikt voor de
koppeling met MOZART. Behalve de SIMRES functionaliteit is ook de SIMGRO-drainage uit de
code gehaald. Gebleken is dat één van de bugs van vorige jaar zomer een “verdwaling” in de
SIMGRO-drainage software betrof.

4.8
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Nieuwe SIG-scan voor MetaSWAP
Om de kwaliteit van de aangepaste code te quantificeren is de aangepaste code in
samenwerking met RWS opnieuw aan een SIG-scan onderworpen. Voor de resultaten van de
scan wordt verwezen naar de betreffende SIG-rapportage, in het bezit van Rijkswaterstaat.
Uit de rapportage kan worden geconcludeerd dat de code substantieel is verbeterd. Tegelijkertijd
kan worden geconcludeerd dat de gereviseerde code evengoed een lage score heeft. Een
manco van de SIG-scan is namelijk dat de vorige SIG-scan heeft bepaald welke code er allemaal
meegenomen moet worden. Dit is te wijten aan de opzet van SIG. Bij een nieuwe scan moest
namelijk exact dezelfde set worden aangeleverd. Omdat die verzameling code bij de eerste scan
veel te ruim was, komt het effect van de bovenbeschreven codeverbetering procentueel niet
goed naar voren. Het zou voor toekomstige scans dan ook beter zijn om alleen naar de (pure)
MetaSWAP code te kijken en de volgende onderdelen uit te sluiten:
•

routines van iMOD (o.a. nodig voor het maken van IDF-files)

•

ttutil library voor het inlezen van crp gewasfiles, afkomstig van SWAP

•

wofost library voor het simuleren van gewasgroei, afkomstig van SWAP

Deze analyse bleek echter praktisch niet mogelijk binnen de uit te voeren SIG-scans en is dus
niet gerealiseerd.
Verder is bekend van WOFOST dat er veel code doublures in zitten. Dit is een afzonderlijk
programma dat binnen MetaSWAP wordt aangeroepen. Het programma wordt echter elders
onderhouden, daarom is in de refactoring geen aandacht besteed aan dit onderdeel, de
werkzaamheden hebben zich geconcentreerd op de broncode van MetaSWAP. Opgemerkt
wordt dat het onderdeel WOFOST ook geen aanleiding was tot de zogenaamde floating invalid,
omdat het bij toepassing in NWM niet werd aangeroepen. De status van het WOFOST-onderdeel
kan echter wel invloed hebben op de resultaten van de SIG-scan. Voor toekomstige scans kan
dus worden overwogen om dit deel uit te sluiten.
Niettemin levert de scan interessante informatie tot op code niveau. Het laat duidelijk zien waar
een verbeterslag is gemaakt en waar nog vooruitgang is te boeken. Hiervoor wordt verwezen
naar de resultaten van de SIG-scan.
4.9

Code performance analyseren via Profiling met VTUNE (niet uitgevoerd)
In het plan van aanpak was voorgesteld om de performance van de code ook te analyseren
m.b.v. VTUNE. Gedurende de loop van het project is besloten dat deze analyse geen prioriteit
heeft, omdat uit de vooranalyse bleek dat de kern van de problemen niet zouden worden
opgelost met behulp van dit programma. De reeds uitgevoerde tests met FORCHECK en de
andere activiteiten voorzagen bovendien al voldoende in de gewenste informatie.
In plaats van met VTUNE aan de gang te gaan is geëxperimenteerd met een ‘hogere’
optimalisatieoptie van de Fortran Compiler. Dat bleek een goede manier om de performance te
verbeteren zonder de resultaten te beïnvloeden.
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5 Nadere analyse van de code, gericht op het vinden van de
‘floating invalid’ bug
Uit de analyse is gebleken dat de ‘floating invalid’ bug optreedt bij het berekenen van de totale
berging. Dat gebeurde soms gelijk bij het opstarten, waarbij een diepe grondwaterstand wordt
gebruikt om een uiterste grenswaarde van de berging te bepalen. Deze waarde is nodig voor
checks in de code. Het gaat om de volgende berekening in de subroutine msw1sgwln:
sgwln(ig,k) = 0.
DO b=1,nxb
sgwln(ig,k)

= sgwln(ig,k) + svgwlnfu(b,ig,k) ! kan crashen met Floating Invalid

ENDDO !

De berekening van de functiewaarde in Function svgwlnfu gaat uiteindelijk met:
svgwlnfu = ( svtb(b,ig,ip,slrz) +
&

fip*(svtb(b,ig,ip+1,slrz) - svtb(b,ig,ip,slrz)) )*

&

Xi_theta(k)

De melding ‘floating invalid’ is een vrij algemene term en geeft maar beperkt informatie over wat
er precies aan de hand is. Het wordt meestal geassocieerd met een rekenprobleem, maar kan
net zo goed een probleem zijn met het geheugen-management. Een floating invalid wordt
gegenereerd door het systeem wanneer een rekenkundige bewerking een ongeldig argument
krijgt, zoiets als de wortel uit een negatief getal. Hieronder vallen niet de delingen door nul
(division by zero) en overflows. Vaak zijn zulke gebeurtenissen een gevolg van het gebruik van
niet-geinitialiseerd geheugen.
Tijdens de analyse is besloten om eerst de risico’s van een rekenprobleem in kaart te brengen
en de code te voorzien van aanpassingen die het eventuele probleem inzichtelijk maken, ook al
werd in eerste instantie vermoed dat er een geheugenprobleem is.
In bovenstaande berekening van svgwlnfu zijn de grootste risico’s aanwezig in de waarde van
intervalfractie fip, en in de array-grenzen van de indexwaarden ip en ip+1. De arrays
svtb(b,i,ip,slrz) en Xi_theta(k) worden bij het opstarten ingelezen en daarna niet meer gewijzigd,
maar als gevolg van een fout elders in het programma is er een risico dat er een onverhoedse
aanpassing is.
Daarom zijn de volgende acties uitgevoerd:
•

De waarde van de intervalfractie fip wordt in svgwlnfu berekend door middel van een
deling. Daarbij werd echter niet gecontroleerd of de waarde tussen 0 en 1 ligt, iets wat
elders in de code meestal wel gebeurt. Overal in de code waar de intervalfractie fip wordt
berekend is gekeken of het wel goed gaat. Voor situaties waar dat toch niet goed gaat is
extra debug-uitvoer geprogrammeerd. Als vangnet is overal de waarde gelimiteerd op
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het interval [0,1], zodat het model in ieder geval blijft doorrekenen2. Er is ook een check
gezet op ip (en ip+1) om te zorgen dat er geen waarden worden geraadpleegd in de
tabel, maar buiten het gedefinieerde bereik. Dan zou er namelijk met waarden worden
gerekend in de tabel die niet geinitialiseerd zijn.

2

•

De optelling waar de floating invalid melding werd veroorzaakt is gesplitst, om beter zicht
te krijgen op wat er fout gaat bij een eventuele crash. Tevens is er nu eerst een optelling
gedaan naar een Double Precision cumulatievariabele. Uiteindelijk wordt die weer
geconverteerd naar een Single Precision. Op deze manier wordt de aanpassing lokaal
gehouden in een poging om achter het probleem te komen. Tevens is in debug-uitvoer
geregeld dat waarden die buiten het toegestane interval liggen, te weten [-100.0, 0],
worden gelogd, want het gaat om het verzadigingstekort van de hele kolom tot de diepte
van de grondwatertabel dpgwtb(ig) die maximaal tot 100 m diepte gaat.

•

De subroutine waar de crash zich voordoet plus de functie svgwlnfu die daarvandaan
wordt aangeroepen is in de workspace ondergebracht in een apart deel(/sub) project.
Dat subproject wordt gecompileerd met de switch-waarden die ook in de Debugconfiguratie worden gebruikt. Het voordeel daarvan is dat er veel meer controles
plaatsvinden, waaronder controle op het uit de array-grenzen gaan, het tweede grote
risico van de svgwlnfu berekening.

Opmerking t.b.v.eventuele vervolgwerkzaamheden en toekomstige testen: een fip waarde buiten het interval [0,1] geeft
een extrapolatie buiten dit interval en een tabelwaarde buiten het interval [f[0],f[1]] op dezelfde rechte lijn, maar dat leidt niet
meteen tot een floating invalid.
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6 Inhoudelijke consequenties van de doorgevoerde aanpassing
Hoewel van tevoren het uitgangspunt was dat bij het robuust maken de codes voor- en na de
aanpassingen zullen leiden tot dezelfde modelresultaten, is bij het zoeken naar de oorzaak van
de floating invalid een fout geconstateerd en gecorrigeerd, waardoor de modelresultaten wel
inhoudelijk worden beïnvloed.
Al bij pre-testen met NHI-light bleek dat bij het berekenen van de berging voor een box die in de
uitgangssituatie onder water staat naar een situatie met een gedaalde grondwaterstand het mis
ging vanaf de box 2. Die boxen bleken namelijk voor de uitgangssituatie een wortelzone
drukhoogte te hebben gekregen van -9999., oftewel een ‘NoData-value’. Vervolgens kwam de
drukhoogte voor de bergingsberekening bij de gedaalde grondwaterstand buiten de
drukhoogtetabel, omdat dit in de tabel onvoldoende was afgevangen. Dit gebeurde niet voor box
1, want ook als die onder water stond werd er een drukhoogte berekend in de routine
msw1wc2pF, voor situaties met een ondergedompelde rootzone box. De voor de
ondergedompelde box berekende drukhoogte is die van hydraulisch evenwicht. Die rekenwijze
is nu ook voor de diepere boxen gevolgd.
Bij het testen op de SSC-configuratie bleek dat in de routine voor de bergingsberekening de
interpolatiewaarde fip een waarde van 10 kon krijgen terwijl die tussen 0 en 1 moet liggen. De
waarde van 10 is “gevangen” door de diagnostische statements die aan de code waren
toegevoegd. De oorzaak bleek te zijn dat er toch nog NoData waarden van pressure heads van
ondergedompelde boxen in het model voorkwamen, ondanks de code correctie die bij het testen
was doorgevoerd. Dat dit bij het pre-testen niet is opgemerkt komt doordat het NHI-light model
wordt gestart met een eenvoudige optie voor de initialisatie. Bij het LHM model daarentegen,
wordt gebruik gemaakt van een bewaarde eindtoestand. Die eindtoestand was aangemaakt met
een oudere versie van de code waar nog steeds NoData pressure heads werden toegekend aan
ondergedompelde boxen. In de code wordt nu een screening toegepast bij het inlezen van de
initialisatie. Om zeker te zijn dat in de bergingsroutine toch niet op een of andere manier
NoData’s worden verwerkt, is bij het begin van de routine nog een extra controle geplaatst.
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7 Resultaten test runs
7.1

Vergelijkingen van robuust MetaSWAP met versie 0 op hardware bij SSC-Campus
Op de SSC-Campus-omgeving zijn de volgende test runs gemaakt voor een simulatieperiode
van 30 jaar:
• versie “0” van vorig jaar zomer, de zogenaamde schaduwsom (iMOD 4.2 SVN 1759,
gecombineerd met MetaSWAP revisie 1233).
• versie “1” met de nieuwste code van MetaSWAP zonder en met optimalisatie-optie van de
Fortran Compiler (MetaSWAP revisie 1421, gecombineerd met iMOD 4.2 revisie 1989) .
In de uitgevoerde testrun met versie 1 is de floating invalid bug niet meer opgetreden.
Geconcludeerd is dat de aanpassingen voor het verhelpen van de floating invalid bug succesvol
zijn doorgevoerd. Bij de eerste vergelijkingen van rekenresultaten van versie 0 en 1 op de SSCCampus server bleek echter dat er wel inhoudelijke verschillen optreden tussen versie 1 en
versie 0. De conclusies van de berekeningen bij SSC-Campus zijn:
1. In de aangepaste MetaSWAP-code is de floating invalid bug niet meer opgetreden tijdens de
30-jarige reeksen.
2. Op basis van de berekeningen bij SSC-Campus kunnen geen uitspraken worden gedaan
over de inhoudelijke impact van de in MetaSWAP doorgevoerde aanpassingen, omdat de
toegepaste versies van MODFLOW en MetaSWAP niet zuiver vergelijkbaar waren.
Vanwege het tweede punt zijn vervolgens aanvullende testberekeningen uitgevoerd op de LHMrekenserver.

7.2

Aanvullende testberekeningen op de LHM-rekenserver; definitieve vergelijkingen van
versie robuust MetaSWAP met versie uit de zomer van 2018
Op de LHM-rekenserver zijn vervolgens wijzigingen in MetaSWAP systematisch onderzocht en
getest. Hieronder worden de effecten beschreven van de uiteindelijke doorgevoerde wijzigingen
van het robuust maken van de MetaSWAP-code. Voor aanvullende beschrijvingen van de
wijzigingen in de nieuwste MetaSWAP versie wordt verwezen naar de veranderingsrapportage
LHM 4.0 (Hunink et al., 2019).
De uiteindelijke vergelijking heeft plaats gevonden op basis van MODFLOW 4.2 (iMOD 4.2 SVN
1759; de versie die is gebruikt in de zomer van 2018) en MetaSWAP versies 0 (revisie 1233) en
versie 1 (revisie 1421). De verschillen in de MetaSWAP versies zijn hieronder weergegeven voor
de gesimuleerde verdamping, en de hoogste en laagste grondwaterstanden. Versie 1 en versie
0 zijn doorgerekend voor de 10-jarige periode 2009-2018, waarbij de eerste 2 jaren als
inspeeljaren zijn gebruikt. Het rekenen van deze recente periode is recent ingevoerd (Hunink et
al., 2019).
De verschillen in berekende verdamping en grondwaterstanden (figuur 5, 6 en 7) zijn nader
bestudeerd. Geconstateerd is dat het beperkte verschillen betreft, die worden veroorzaakt door
de inhoudelijke veranderingen die zijn geïntroduceerd door de reparatie van de ‘floating invalid’
bug (zie hoofdstuk 6). Daarmee wordt geconcludeerd dat het robuust maken van MetaSWAP
succesvol is uitgevoerd: een belangrijke bug is opgelost, de code is verder structureel verbeterd
en de aanpassingen hebben niet geleid tot significante wijziging van de rekenresultaten.
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Al eerder waren ook berekeningen uitgevoerd voor het jaar 2003 (iMOD 4.2 SVN 1759,
MetaSWAP revisie 1421). De resultaten zijn weergegeven in figuur 8, 9 en 10. Vergelijkbaar met
de langjarige berekeningen zijn ook voor een individueel droog jaar praktisch geen verschillen
waarneembaar.

Fig. 5 Geconstateerde verschillen in totale verdamping voor de periode 2011-2018, tussen versie
“0”en “1”. Positieve waarden betekenen hogere waarden voor versie 1.
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Fig. 6 Geconstateerd verschil in GLG voor de periode 2011-2018, tussen versie “0”en
“1”.Positieve waarden betekenen hogere grondwaterstanden voor versie 1.
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Fig. 7 Geconstateerd verschil in GHG voor de periode 2011-2018, tussen versie “0”en “1”.
Positieve waarden betekenen hogere grondwaterstanden voor versie 1.
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Fig. 8 Geconstateerde verschillen in totale verdamping voor 2003, tussen versie “0”en “1”.
Positieve waarden betekenen hogere waarden voor versie 1.
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Fig. 9 Geconstateerd verschil in LG3 voor 2003, tussen versie “0”en “1”.Positieve waarden
betekenen hogere grondwaterstanden voor versie 1.
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Fig. 10 Geconstateerd verschil in HG3 voor 2003, tussen versie “0”en “1”. Positieve waarden
betekenen hogere grondwaterstanden voor versie 1.
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8 Conclusies
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

De code van MetaSWAP is uitgebreid onderzocht, onder andere met hulpprogrammatuur
zoals FORCHECK.
Daarbij is een aantal tekortkomingen naar voren gekomen en verholpen.
De floating-invalid bug bleek te ontstaan in een routine waarin de berging wordt berekend.
In deze routine had een specifieke parameter begrensd moeten zijn binnen een interval,
maar dit was in de praktijk niet het geval. Dit is verholpen in de code. Uit testberekeningen
is gebleken dat de aanpassingen effectief zijn en dat de floating-invalid na de aanpassingen
niet meer optrad op de hardware-omgeving bij SSC-Campus (30-jaar berekeningen) en
evenmin voor langjarige berekeningen op de LHM-rekenserver.
Naast de floating-invalid is de programmatuur op diverse onderdelen aangepast. Onder
meer zijn overbodige structuren en routines die in de praktijk niet worden gebruikt
(gebaseerd op oude SIMRES-routines) opgeschoond.
Bij berekeningen op de SCC-Campus omgeving is aangetoond dat in de aangepaste
modelcode van MetaSWAP de floating-invalid bug niet meer optreedt. De gebruikte
modelcodes waren onderling echter niet zuiver vergelijkbaar, waardoor er t.a.v. de
berekeningen op de SCC-Campus omgeving geen conclusies kunnen worden getrokken
over de inhoudelijke consequenties van de aanpassingen in MetaSWAP.
Na systematische analyse op de LHM-rekenserver en uiteindelijk een zuivere vergelijking
van de modelversies met en zonder aanpassingen als gevolg van het robuust maken van
MetaSWAP is geconcludeerd dat de aanpassingen voor het robuust maken van MetaSWAP
leiden tot beperkte wijzigingen in de berekende uitvoerparameters, die plausibel worden
geacht. Daarmee wordt geconcludeerd dat het robuust maken van MetaSWAP succesvol is
uitgevoerd: een belangrijke bug is opgelost, de code is verder structureel verbeterd, en de
aanpassingen hebben niet geleid tot significante wijziging van modelberekeningen.
De code van MetaSWAP is opgenomen in de software omgeving van Deltares Software
Centrum, waardoor nieuwe wijzigingen in de toekomst beter systematisch kunnen worden
getest. Daarbij is ook kennis van de ontwikkelaar overgedragen aan collega’s bij Deltares.
Dit betekent echter nog niet dat zij al volledig zijn ingevoerd in de code van MetaSWAP,
maar het draagt wel bij aan verbetering van de overdraagbaarheid van de code van
MetaSWAP aan derden.
Toepassing van de nieuwe, robuuste versie van MetaSWAP zal leiden tot snellere
berekeningen, dan de vigerende NWM-versie op SSC-Campus, omdat nu niet meer in de
debug modus hoeft te worden gedraaid.
Aangeraden wordt de robuust gemaakte versie van MetaSWAP (SVN 1421) toe te passen
voor de begin 2020 geplande zoetwaterberekeningen in het project Nationaal Water Model.
Voor deze versie is namelijk aangetoond dat de floating invalid bug is verholpen op de
rekenomgeving van SSC-Campus.
De nieuwste MetaSWAP-versie bouwt voort op deze versie en is verder ontwikkeld, o.a. voor
de koppeling met WOFOST. De nieuwe versie uit dit project (revisie 1440) is gebruikt voor
opname en verdere testen t.b.v. de nieuwe release iMOD 5.0 (release verwacht eind 2019).
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Bijlage A Uitvoer FORCHECK
De samenvatting van de lijst met meldingen vóór de opschoonactie:
8x[ 37 I] (SOURCE POSSIBLY IN FREE FORM. SPECIFY THE FREE-FORM OPTION)
24x[ 43 E] invalid characters in front of continuation line
9x[ 46 E] unrecognized characters at end of statement
6x[ 58 I] none of the entities, declared in the include file, is used
4x[ 59 I] character constant split over more than one line
5x[ 65 I] continued character constant has more than one leading blank
3x[ 69 E] unrecognized statement
1x[ 91 E] missing parenthesis
28x[ 98 W] deleted Fortran feature
1x[108 I] use a blank to delimit this token
15x[109 I] lexical token contains non-significant blank(s)
15x[124 I] statement label unreferenced
153x[125 I] format statement unreferenced
1x[193 I] already specified in host context
4x[250 I] when referencing modules implicit typing is potentially risky
1x[283 E] invalid sequence of operators
24x[284 I] not allocated
1x[289 E] scalar integer variable expected
25x[294 E] integer expression expected
1x[303 E] scalar logical expression expected
3x[307 E] variable not defined
3x[313 I] possibly no value assigned to this variable
23x[315 I] redefined before referenced
80x[323 I] variable unreferenced
30x[325 I] input variable unreferenced
2494x[326 I] entity, declared in include file, not used
5x[335 E] types do not conform
2x[337 I] implicit conversion to shorter type
42x[340 I] equality or inequality comparison of floating point data
3x[341 I] eq. or ineq. comparison of floating point data with integer
50x[342 I] eq.or ineq. comparison of floating point data with zero constant
223x[344 I] implicit conversion of constant (expression) to higher accuracy
569x[345 I] implicit conversion to less accurate type
2x[348 E] invalid usage of logical operator
8x[384 I] truncation of character variable (expression)
1x[387 E] non-matching construct name
3x[391 E] too many ENDIF's
1x[396 E] ELSEIF, ELSE, or ENDIF at invalid DO level
5x[464 W] missing delimiter in format specification
1x[491 E] missing or invalid width
1x[492 E] invalid edit descriptor
4x[511 E] explicit interface required
178x[557 I] dummy argument not used
2x[563 E] number of arguments inconsistent with first occurrence
2x[577 E] argument type inconsistent with first occurrence (int/real)
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3x[580 E] argument type length inconsistent with first occurrence
1x[588 E] argument type kind inconsistent with specification
1x[590 E] array versus scalar conflict
1x[592 I] arg. is an array element while it was an array in the previous ref.
1x[593 I] arg. is an array while it was an array element in the previous ref.
12x[594 I] the actual argument is an array element while the dummy is an array
11x[617 I] conditionally referenced argument is not defined
36x[631 E] invalid argument type length for intrinsic procedure
45x[644 I] none of the entities, imported from the module, is used
9x[646 E] (MODULE NOT FOUND)
1x[649 I] module already referenced without only or rename list
1x[651 I] already imported from host or same module
1x[653 E] entity is not a public entity of the imported module
18x[665 I] eq. or ineq. comparison of floating point data with constant
15x[675 I] named constant not used
993x[681 I] not used
2x[697 E] name not explicitly typed, implicit type assumed
12x[699 I] implicit conversion of real or complex to integer
1x[745 E] invalid argument kind type parameter for intrinsic procedure
10x[859 I] variable, used as actual argument, unreferenced
2x[875 I] INTENT(INOUT) dummy argument is not modified in this procedure
5x[877 I] INTENT(INOUT) dummy argument is defined before referenced
number of error messages:
number of warnings:

144
33

number of informative messages:

5068

De samenvatting van de lijst met meldingen na de opschoonactie:
154x[125 I] format statement unreferenced
3x[313 I] possibly no value assigned to this variable
82x[323 I] variable unreferenced
24x[325 I] input variable unreferenced
2494x[326 I] entity, declared in include file, not used
28x[340 I] equality or inequality comparison of floating point data
24x[342 I] eq.or ineq. comparison of floating point data with zero constant
220x[344 I] implicit conversion of constant (expression) to higher accuracy
562x[345 I] implicit conversion to less accurate type
194x[557 I] dummy argument not used
1x[592 I] arg. is an array element while it was an array in the previous ref.
1x[593 I] arg. is an array while it was an array element in the previous ref.
12x[594 I] the actual argument is an array element while the dummy is an array
11x[617 I] conditionally referenced argument is not defined
53x[644 I] none of the entities, imported from the module, is used
5x[665 I] eq. or ineq. comparison of floating point data with constant
15x[675 I] named constant not used
1020x[681 I] not used
10x[699 I] implicit conversion of real or complex to integer
10x[859 I] variable, used as actual argument, unreferenced
2x[875 I] INTENT(INOUT) dummy argument is not modified in this procedure
5x[877 I] INTENT(INOUT) dummy argument is defined before referenced
number of informative messages:

4930; no error messages, no warnings

