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Hydrogeologisk modellering med GMS 

BAKGRUND OCH LÄSANVISNING 

Dokumentet redovisar ett arbetssätt i dator med numeriska grundvattenmodeller och speci
fikt för modellpaketet Groundwater Modeling System, GMS. 

GMS valdes av SGI efter en genomgång på marknaden av tillgängliga modeller. GMS
paketet innehåller de viktigaste modellerna och applikationerna som behövs för att simule
ra grundvattenströmning och föroreningsspridning. GMS utvecklas kontinuerligt (The De
partment ofDefense, USA) vilket bedöms vara en garanti för möjlighet till successiv upp
gradering. 

En komplikation är att paketet består av många modeller. Detta gör att modellören måste 
sätta sig in i många problemställningar och det kan lätt bli rörigt. Vid valet av modell är det 
bland annat viktigt att tänka på att olika modeller behandlar olika typer av beräkningar, till 
exempel behandlas mättat och omättat flöde av olika modeller. 

Till GMS-paketet hör ett omfattande material med GMS Reference Manual, Tutorials/
övningsexempel och detaljerade manualer för varje numerisk beräkningsmodell. Det ame
rikanska Environmental Modeling Systems Incorporated, EMS-I, svarar för support. Det 
gör man antingen genom att hänvisa till en databas med frågor och svar eller genom att 
svara personligt. 

Den som ger sig i kast med att modellera måste ha hydrogeologisk kunskap för att förstå 
hur teori omsätts i praktisk modellering och en stor portion tålamod för att på egen hand 
lösa de mångfacetterade praktiska frågeställningarna som dyker upp. Som kompletterande 
läsning rekommenderas också Modeller för miljögeotekniska tillämpningar (Naturvårds
verket, 1997) för att ur en annan synvinkel få förståelse för modelleringsarbetet där bl.a. 
beställarens önskemål och modellörens möjligheter belyses. 

Vår förhoppning är att detta dokument ska vara ett tidsbesparande första steg för att till
sammans med övriga GMS-manualer/litteratur komma igång med modelleringen i dator. 
Dokumentet vänder sig dels till konsulter dels till tekniska högskolor där man vill komp
lettera den teoretiska undervisningen med tillämpade uppgifter. 

Dokumentet består av två delar; en huvudtext och en utrymmesmässigt mer omfattande 
handbok. Huvudtexten beskriver allmänt numeriska beräkningsmodeller, strukturen i GMS 
med ingående modeller och principerna för arbetssättet. I handboken görs en detaljerad 
genomgång av hur man systematiskt löser genomförandet av en modellering. Samtliga 
modeller i GMS behandlas men eftersom arbetssättet är relativt likartad är informationen 
mest tydlig och detaljerad för den första, MODFLOW. 

Börja med att läsa huvudtexten för att förstå hur arbetet med modeller fungerar. Fortsätt 
genom att göra dig bekant med de olika funktionerna på skärmen. V erktygsknapparna och 
rullgardinsmenyerna varierar beroende på vilken modul man står i. GMS Reference Manu
al har en detaljerad beskrivning. Redan här kan det vara på sin plats att påpeka att skärmin
ställningen måste vara minst 1024x768 bildpunkter för att kunna visa alla funktioner. Se
dan är det dags att sätta igång med den första modellen med hjälp av handboken. 
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Dokumentets omfattning har begränsats till de mest centrala arbetsmomenten med hänvis
ningar efterhand till manualer/litteratur för kompletterande och fördjupade studier. Detta 
har varit nödvändigt för att inte avskräcka nybörjaren utan uppmuntra till att komma igång 
med modelleringen. 

Författarnas erfarenhet är begränsade och vi kan tyvärr inte garantera att de beskrivna ar
betssätten fungerar optimalt och felfritt. Många arbetsmoment kan utföras på flera sätt vil
ket varje modellör själv måste komma underfund med efterhand. 
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INLEDNING 

Detta dokument syftar till att vara ett hjälpmedel vid igångsättning med modellerings
arbete med Groundwater Modeling System, GMS. Det gör inga anspråk på att vara hel
täckande eller vara en fullständig modelleringshandbok. 

En modell är en förenklad och generaliserad bild av verkligheten. Att efterlikna verk
ligheten med modeller är ett effektivt och vanligt sätt att studera vår omgivning. En grund
vattenmodell kan vara en fysisk skalmodell uppbyggd i laboratorium eller en matematisk 
modell där grundvattenflödet beskrivs med differentialekvationer. Dessa ekvationer kan 
antingen lösas analytiskt eller numeriskt. Enkla modeller med få parametrar och enkel 
geometri kan lösas på analytisk väg medan lösningen av mer komplicerade modeller kräver 
en numerisk modell (Anderson och Woessner, 1992). 

Grundvattenmodeller används i flera olika sammanhang och med olika syften. Ofta 
används modellering för att försöka förutspå effekter av ingrepp i naturen och i de hydro
logiska systemen, som t.ex. tunnlar, grundvattensänkningar, deponier och vägar. Vid såda
na prediktiva modeller är mängden indata och kvaliteten på uppskattningar och förenkling
ar avgörande för kvaliteten på modellen, vilken kontrolleras med kalibrering mot uppmätta 
värden och värdering av resultatet. Modellering används även som ett verktyg för tolkning 
av det hydrologiska systemet. Fältdata samlas och struktureras i modellen och där kan se
dan sammanhangen i det hydrologiska systemet studeras och tolkas. Då är inte kraven på 
indata för kalibrering fullt så höga som vid prediktiv modellering. Det finns även använd
ning för helt hypotetiska modeller som kan användas för att studera hydrogeologiska prin
ciper och för utbildnings- och övningssyfte (Anderson och Woessner, 1992). 

Grundvattenmodellering kräver gedigna kunskaper om hydrogeologiska principer 
för att nå acceptabla och användbara resultat, men även kunskaper om de matematiska 
samband som gäller i modelleringssammanhang. Man måste också hela tiden vara med
veten om att ingen modell, hur detaljerad den än är och hur stiliga resultaten än kan 
se ut på skärmen, är något annat än en starkt förenklad och generaliserad beskriv
ning av verkligheten (Anderson, 1983). 

Vid modellering ställs man inför uppgiften att, i sammanhanget, på bästa sätt representera 
olika hydrogeologiska företeelser numeriskt i grundvattenmodellen. Denna uppgift är på 
intet sätt enkel och det krävs stor erfarenhet av modellering och kunskap i grundvatten
strömningens principer för att på ett insiktsfullt sätt göra dessa bedömningar. 

1.1 Numeriska beräkningsmodeller - allmänt 

För att lösa de ofta komplicerade ekvationer som beskriver grundvattenflödet behövs, som 
tidigare nämnts, en numerisk modell. Denna numeriska modell kan beskrivas som ett da
torprogram som beräknar flödet i grundvattenmodellen baserat på flödet in och ut ur mind
re delområden i modellen ( ofta kallade celler eller element). Programmet löser en ba
sekvation i varje cell, vilken behandlar vattenbalansen i cellen. Lösningen ges i form av en 
grundvattentrycknivå för en punkt som är representativ för cellen. Denna punkt kan vara 
placerad i cellens centrum, i cellens hörn eller i någon annan punkt. Alla basekvationerna 
för cellerna bildar ett ekvationssystem som löses numeriskt och iterativt av programmet -
den numeriska beräkningsmodellen. Beroende på hur ekvationssytemet sätts upp och hur 
det löses delas de numeriska modellerna in i olika grupper, varav de viktigaste är finita 
differensmodeller ochfinita elementmodeller (Kresic, 1997). 
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2 GMS 

De olika numeriska beräkningsmodeller som finns i GMS (version 2.1) är MODFLOW, 
FEMWATER, MT3D/RT3D, MODPATH och SEEP2D. Av dessa baseras FEMWATER 
och SEEP2D på finita elementmetoden och de övriga på finita differensmetoden. 

De numeriska beräkningsmodellema är rena ''beräkningsprogram" utan krusiduller som 
t.ex. grafiska gränssnitt. Vid lite större modellområden med många celler/element blir be
räkningsprogrammen en aning omständliga att använda då varje cell, en och en, ska förses 
med tillhörande indata och utdata ska tolkas cell för cell. Därför har olika program för att 
hantera in- och utdata utvecklats vilka brukar kallas pre- respektive postprocessorer. Det 
finns många olika typer av pre- och postprocessorer som fungerar på olika sätt och har 
olika syften. 

,.,,,..,. .. .,.,, ......

1 Numerisk beräkningsmodell 
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Finita differensmetoden Finita elementmetoden 

Figur 1 Schematisk beskrivning av GMS koppling till de numeriska beräkningsmo
dellerna, se vidare avsnitt 2.1. 

Man brukar säga att GMS är en pre- och postprocessor som är sammankopplad med flera 
olika numeriska beräkningsmodeller för hantering av olika flödes- och transportberäkning
ar. Sambanden mellan dessa illustreras i Figur 1. GMS är utvecklat för att fungera tillsam
mans med de numeriska beräkningsmodellema MODFLOW, FEMWATER, MT3D/RT3D 
MODPATH och SEEP2D. GMS är även försett med ett grafiskt gränssnitt vilket gör det 
möjligt att på ett relativt enkelt sätt definiera modellen utan att behöva ange indata cell för 
cell utan i stället arbeta med en konceptuell (begreppsmässig) modell grafiskt på skärmen. 

Vid allt modelleringsarbete krävs förenklingar och generaliseringar av verkliga förhållan
den för att det skall vara möjligt att analysera ett komplext hydrogeologiskt system. En 
sådan förenklad bild av geologi, hydrogeologi och hydrologi i det område som modellen 
avser kallas en konceptuell modell. GMS är uppbyggt kring möjligheten att definiera den 
konceptuella modellen grafiskt med hjälp av objekt som är hämtade från GIS-tekniken, 
"arcs" - (linjer), "points" - (punkter) och "polygons" - (polygoner). Till dessa objekt 
kopplas olika attribut som definierar modellens gränser och andra villkor. När modellen är 
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färdigbyggd i GMS förs alla data över till en numerisk beräkningsmodell där beräkning av 
flöde eller transport sker. När beräkningen är klar förs utdata tillbaka in i GMS och pre
sentationen av beräkningsresultatet kan göras grafiskt. 

2.1 Numeriska beräkningsmodeller i GMS 

Ett antal numeriska beräkningsmodeller är integrerade i GMS och här följer en kort pre
sentation av dessa. Ytterligare information finns i respektive referens samt i GMS Referen
ce Manual och till paketet tillhörande litteratur. 

2.1.1 MODFLOW (McDonald och Harbaugh, 1988) 

MODFLOW är en av världens mest använda flödesberäkningsmodeller. Den är en finit 
differensmodell och kan hantera flöden i två och tre dimensioner liksom både instationär 
och stationär strömning. Den modellerade akviferen kan definieras som öppen, sluten eller 
som en kombination av öppen och sluten. Modellen tar även hänsyn till olika flödespåver
kande faktorer somt.ex. vattendrag, brunnar och dräneringsdiken. En nackdel med 
MODFLOW är att den bara beräknar mättad strömning och tar därmed inte någon hänsyn 
till vad som sker ovan grundvattenytan. 

En av finesserna med MODFLOW är att beräkningarna sker i underprogram (moduler) 
vilka i sin tur är indelade i grupper. Varje grupp behandlar sedan en hydrologisk företeelse 
inom systemet som ska simuleras. 

Finita differensmetoden bygger på ett regelbundet rutnät (grid) av rektangulära rutor 
( celler). Beräkningspunkterna i cellerna är antingen placerade i centrum av cellen eller i 
knutpunkterna. Dessa typer av rutnät är fördelaktiga i olika sammanhang. Cellcentrerad 
beräkningspunkt är bra om randvillkoren består av specifikt flöde över ränderna medan 
"knutpunktsplacerade" beräkningspunkter är bra om det är grundvattennivån som är given 
vid ränderna. 

2.1.2 MT3D/RT3D (Zheng, 1990) 

MT3D är ett transportberäkningsprogram som tar hänsyn till advektion, dispersion och 
kemiska reaktioner hos lösta föroreningar i grundvatten. MT3D har utvecklats för att fun
gera tillsammans med finita differensmodeller somt.ex. MODFLOW. Programmets 
struktur liknar den som finns i MODFLOW med separata moduler och grupper för be
handling av olika hydrologiska och transporttekniska företeelser. MT3D bygger också på 
att flödet först beräknats i MODFLOW. Vid en ändring i en MODFLOW-simulering är det 
därför viktigt att på nytt köra MT3D. Att flödet beräknas utanför MT3D gör dels att pro
grammet sparar datorkraft dels att det är enkelt att ändra i transportförutsättningarna utan 
att behöva göra en ny flödesberäkning. 

RT3D är en modifierad version av MT3D och används till att hantera föroreningstransport 
med betoning på kemiska reaktioner av olika slag. Strukturen i RT3D är på många sätt 
gemensam med MT3D och kräver ungefär samma typ av indata. 

2.1.3 MODPATH (Pollock, 1994) 

MODPATH är ett transportberäkningsprogram som utvecklats för att beräkna tredimensio
nella flödesmönster/flödesvägar i stationära eller instationära flöden beräknade med 
MODFLOW. Flödesvägen beräknas genom en beräkning av en partikels rörelse inom varje 
finit differenscell. Spårningen av partikeln sker från cell till cell tills partikeln når modell
gräns, utflöde eller ett annat avslutningsvillkor. 
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2.1.4 FEMWATER (Linet al, 1997) 

FEMWATER skiljer sig från de tidigare nämnda beräkningsmodellerna då den är en finit 
elementmodell. Beräkningsmodellen behandlar densitetsberoende flöde och hanterar tre 
dimensioner samt mättad och omättad strömning. Den version av FEMWATER som finns 
i GMS är en kombination av originalversionen av FEMWATER (som bara hanterar flöde) 
och transportberäkningsmodellen LEWASTE. Alltså hanterar GMS-versionen av FEM
WATER både flöde och transport. 

Finita elementmetoden bygger på ett oregelbundet nät där varje beräkning utförs för 
punkterna (noderna) i modellområdet. Dessa noder knyts samman i antingen trianglar eller 
oregelbundna fyrkanter. Detta ger ett mer flexibelt system för att efterlikna den verkliga 
geologins geometri. Finita elementmetoden fungerar bättre för komplexa randvillkor som 
varierande grundvattennivåer etc. 

2.1.5 SEEP2D 

SEEP2D är en finit elementmodell för beräkning av tvådimensionellt flöde genom t.ex. 
jorddammar. SEEP2D kan användas för antingen öppna eller slutna stationära strömnings
förhållanden. 

2.2 När ska man använda de olika beräkningsmodellerna? 

Vilka beräkningsmodeller som skall användas i olika sammanhang beror helt och hållet på 
vilka förhållanden som råder och i vilket syfte modelleringen utförs. Dessutom är modellö
rens erfarenheter viktiga vid valet. Mycket generaliserat kan valet av modell grundas på 
nedanstående påståenden. 

För modellering av grundvattenströmning och föroreningstransport under grundvattenytan 
passar MODFLOW och släktingarna MT3D/RT3D respektive MODPATH bäst. 

Vid modellering av områden med komplexa randvillkor och både mättad och omättad 
strömning och transport borde FEMWATER lämpa sig bäst. 

För beräkning av flöde genom invallningar eller jorddammar fungerar en tvådimensionell 
beräkning med SEEP2D bäst. 

\ldiska\projekt\69609433modelsgilrapportlrapport 990311.doc Utskrivet: 1999-05-03 10:34 



3 

SGI 1999-04-26 1-9609-433 9 (38) 

ATT ARBETA I GMS 

3.1 Moduler 

Vid arbete i GMS används flera olika moduler för att underlätta hanteringen av olika mo
ment i modelleringsarbetet. De olika modulerna är "TIN", "Borehole", "Solid", "2D 
Mesh", "2D Grid", "2D Scatter point", "3D Mesh", "3D Grid", "3D Scatter point" och 
"Map". (Dessa moduler ska inte blandas ihop med de moduler som nämns som underpro
gram i MODFLOW.) Alla modulerna är till för att hantera data på olika sätt, utföra beräk
ningar och interpolera. En kort beskrivning över de olika modulernas funktion finns i bör
jan av kapitel 4. Moment som inte behandlas i kapitel 4 är bland annat arbetssättet med 
"borehole module" och olika interpolationsmetoder. Därför följer här en kort presentation 
av dessa arbetssätt. 

"Borehole module" innehåller verktyg för att för att titta på och redigera borrhålsdata. 
Sådana data kan importeras till GMS under förutsättning att filformatet stämmer med GMS 
förutbestämda filformat. I modulen kan man även skapa motsvarande borrhålsfil genom att 
manuellt föra in borrhålsinformation i en "borehole editor". Det senare är dock tidskrävan
de och vid stora mängder indata från många olika borrhål är importalternativet tidsmässigt 
överlägset. Borrhålsdata visas pedagogiskt i tre dimensioner på skärmen och stratigrafin 
syns tydligt då olika geologiska material visas med olika färg och/eller mönster. Ett pro
gram skrivet i excel makro för konvertering av data till GMS-accepterat format beskrivs i 
ett examensarbete av Lie, Schöön och Sjöberg (1998). 

Modelleringsdata hänger samman med olika punkter i modellområdet. Dessa data definie
ras som dataset i olika moduler beroende på modellens och indatas art. För att dataset ska 
kunna jämföras eller användas i beräkningar relativt varandra måste dessa finnas i samma 
modul. Överföring mellan olika moduler sker direkt eller via "scatter point module" där 
data interpoleras in i en annan modul. Interpoleringar kan ske med ett flertal olika inter
polationsmetoder, vilka beskrivs närmare i GMS Reference Manual. Beräkningar med 
data utförs med hjälp av ett verktyg som kallas "data calculator" och i viss mån med hjälp 
av "data browser". 

En praktisk detalj i GMS är att det går att exportera och importera data till respektive från 
GIS-applikationer somt.ex. ARC/INFO och ARCVIEW. 

3.2 Modelleringsprocessen 

I modelleringsprocessen ingår flera olika moment. De steg, se Figur 2, som beskrivs i detta 
avsnitt är ett sätt att gå till väga för att få godtagbara resultat. Det är avgörande för kvalite
ten på resultaten av modelleringsarbetet att mängden och kvaliteten på indata är tillfreds
ställande. Med det menas att kvaliteten på resultaten aldrig blir högre än kvaliteten på in
data. Det ligger i modelleringens natur att man någon gång i modelleringsprocessen riske
rar att upptäcka att tillgängliga indata inte räcker för att lösa uppgiften. Då har man att 
välja på att försöka skaffa mer indata eller att fullfölja modelleringen med otillräckliga 
indata. I det senare fallet bör yrkeshedern göra att resultaten inte presenteras eller åtmins
tone presenteras med tydliga brasklappar. 
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Definiera syfte 

Välj numerisk 
beräkningsmodell 

Geologisk & 
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Samla och tolka data 
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konceptuell modell 

För över till 
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Simulera eventuella 
åtgärder el. ingrepp 

Figur 2 Modelleringsprocessen. Modifierad efter Anderson och Woessner (1992). 

1. Definiera syfte - bestäm målet med modellen. 

2. Välj numerisk beräkningsmodell utifrån målsättning och tillgängliga data. 

3. Geologisk och hydrogeologisk förväntningsmodell. Den uppfattning av modellområ
det som bygger på studier av kartmaterial och tidigare undersökningar. 

4. Samla och tolka data. Utför kompletterande fältundersökningar och tolka resultaten. 
Statistisk behandling av rådata kan ge indata av högre kvalitet. Revidera förväntnings
modellen. 
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5. Definiera konceptuell modell. Utifrån förväntningsmodellen definieras den konceptu
ella modellen med stratigrafi, hydrogeologiska enheter och randvillkor, infiltration och 
flödespåverkande faktorer somt.ex. vattendrag. 

6. För över till numerisk beräkningsmodell. All numerisk information om den kon
ceptuella modellen placeras i den numeriska beräkningsmodellen. 

7. Beräkna. Kör den numeriska beräkningsmodellen. 

8. Kalibrera. Jämför resultaten med gjorda observationer. Vad är rimligt? OK eller ej? 
Om ej OK gå tillbaka och justera parametrarna i den konceptuella modellen. 

9. Värdera resultat. Frågor att fundera över (Naturvårdsverket, 1997). 

"Hur säker är du på att modellen, med hänsyn till problemet och målet, är en re
levant beskrivning av den förmodade verkliga situationen?" 

"Hur säker är du på att informationen som används i modellen, i synnerhet den 
mest avgörande informationen, korrekt representerar de verkliga förhållandena?" 

"Hur säker är du på att modellens resultat, med hänsyn till problemet och målet, 
är en riktig beskrivning av de verkliga förhållandena?" 

10. Simulera eventuella åtgärder eller ingrepp. Introducera parametrar som represente
rar ingreppet eller åtgärden i den konceptuella modellen. 

11. Presentera resultat med hjälp av de visualiseringsverktyg som finns i GMS. Poängte
ra de olika förutsättningar under vilka modellresultaten gäller. 
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HANDLEDNING FÖR GMS-ANVÄNDARE 

4.1 Introduktion av GMS moduler 

Som tidigare beskrivits finns olika moduler i GMS för att hantera olika moment i modelle
ringsprocessen. Inom modulerna finns olika verktyg och kommandon för behandling av 
data i modulen i fråga. En kort beskrivning av modulerna, deras användning och ingående 
verktyg följer här, jämför med Figur 3. 

TIN- (Triangular Irregular Network) module 

I ett TIN är punkter (x, y, z) sammanbundna med varandra och bildar ett nät av oregel
bundna trianglar. Över varje triangel varierar z linjärt. TINs kant.ex. användas för att re
presentera gränser mellan geologiska formationer. 

Borehole module 

Borehole module används för att skapa och visa borrhålsdata vilka kan hämtas från textfi
ler eller kalkylblad av rätt format. I modulen kan borrhålsdata visas i tre dimensioner med 
materialgränser och mäktigheter. Olika geologiska material tilldelas olika färg och möns
ter. Kontakterna mellan olika material används sedan för triangulering av kontaktytorna i 
TIN module och vidare överföring till annan modul. 

Solid module 

Modulen används för att skapa tredimensionella modeller av stratigrafin utifrån TINs. När 
solids har skapats kan tvärsnitt göras för att visualisera lagerföljd och mäktigheter. I nuva
rande version av GMS (version 2.1) är det bara möjligt att använda modulen i visualise
ringssyfte, men i framtida versioner avser programutvecklarna att man ska kunna använda 
modulen för att överföra värden och definiera parametrar som sedan kan överföras till t.ex. 
MODFLOW. 

2D Mesh module 

2D Mesh module används för att skapa tvådimensionella finita elementnät. Främst används 
dessa i skapandet av tredimensionella finita elementnät. 

2D Grid module 

2D Grid module används för att skapa tvådimensionella finita differensnät. Näten kan an
tingen vara nodcentrerade eller cellcentrerade. Modulen kan användas för visualisering av 
ytor. 

2D Scatter Point module 

I 2D Scatter Point module interpoleras spridda punkter i det tvådimensionella planet till 
två- och tredimensionella rutnät samt TINs. 

3D Mesh module 

3D Mesh module används för att skapa tredimensionella finita elementnät. Nätet används 
sedan i flödes- och transportberäkningsmodellen FEMW ATER. 

3D Grid module 

I 3D Grid module skapas tredimensionella finita differensnät som används i flödesberäk
ningsmodellen MODFLOW och transportberäkningsmodellerna MT3D och MODP ATH. 
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3D Scatter Point module 

I 3D Scatter Point module kan spridda punkter (x, y, z) interpoleras till rutnät och TINs. 
Utöver koordinaterna anges även en eller flera parametrar som till exempel kan vara föro
reningskoncentrationer. 

Map module 

I Map module finns verktygen som gör det möjligt att skapa en konceptuell modell i GMS. 
Med hjälp av ritverktyg ritas linjer (arcs), punkter (points) och polygoner (polygons) som 
benämns "feature obj ects". Dessa tilldelas sedan olika egenskaper och parametervärden. 
En digital bild (image) kan importeras och placeras i bakgrunden som ett stöd vid ritandet 
av "feature objects". 

Borehole 
module 

t----o--iSolid module 

' ' ' Finita differensmetoden ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

\,\,~,,-,,,~---~ 
',, 

', 
.................. 

Utvärdering av resultatet 

Figur 3 Några vägar att överföra data mellan moduler i GMS. 
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4.2 Simulering av flöde och transport i GMS 

GMS bygger på ett konceptuellt arbetssätt. Detta innebär att man definierar sin modell med 
hjälp av GIS-element som "arcs", "points" och "polygons". Dessa element tilldelas sedan 
olika egenskaper/attribut som i GMS överförs till den numeriska beräkningsmodellen 
MODFLOW för beräkning av flöde. (Exempel på arbetssättet med attribut är att en brunn 
definieras som en punkt som tillför eller tar bort vatten från modellen.) 

Innan du börjar bygga modellen måste du ha klart för dig hur din geologiska förvänt
ningsmodell ser ut. 

4.3 Bygg en konceptuell (begreppsmässig) modell 

I version 2.1 fungerar arbetssättet med konceptuell modell i störst utsträckning för 
MODFLOW, MT3D/RT3D och MODPATH. 

Vid modellbyggandet är det bra att ha en bakgrundsbild att hänga upp alla sina objekt på. 

En TIF-bild av t.ex. en karta importeras: 

✓ Se till att befinna dig i "map" -module 

✓ Välj "import" under "image" rullgardinen 

✓ Välj alternativet TIF-fil 

✓ Välj din fil 

✓ Du hamnar nu i "register" -dialogrutan 

✓ Se till att ha exakta koordinater (t.ex. rikets nät) för tre punkter på bil
den/kartan 

✓ Du kan zooma in och ut 

✓ Dra kryssen till de punkter för vilka du har exakta koordinater och ange i 
rutorna "real world-koordinater" för X och Y 

Den fortsatta definitionen av modellen sker också i "map"-module. Data lagras i form av 
"arcs", "points" och "polygons" med tillhörande attribut i olika lager som kallas 
"coverages". Dessa "coverages" kan innehålla attribut av typen "source/sink", "layer" eller 
"areal". Det måste vara ett "coverage" för varje typ av attribut. 

Inom ett "Source/sink coverage" lagras randvillkor i form av in- och utflödeslinjer, vatten
drag, dräneringar och brunnar som antingen tillför vatten till modellen eller tar bort vatten 
ur modellen. 

Inom ett "Layer -attributes coverage" lagras data som hydraulisk konduktivitet, porositet, 
bottennivå på lagret etc. dvs sådant som rör ett helt modelleringslager. (Blanda inte ihop 
"coverage" och lager!!) 

Inom ett "areal attributes coverage" lagras data som rör ytan på området somt.ex. infiltra
tion och evapotranspiration. 

Skapa modellområdets gränser: 

✓ Se till att du befinner dig i "map-module" 

✓ Välj "coverages" i "feature objects"-menyn 
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✓ Välj "copy" och byt namn på ditt nya "coverage" till exempelvis boun
dary och sätt "Attribute set" till "general" 

✓ Välj "create arc"-knappen 

✓ Klicka där du vill ha dina gränser för modellområdet. Dubbelklicka för att 
avsluta. 

✓ Välj "select arc"-knappen 

✓ Klicka på alla gränslinjerna 

✓ Välj "build polygons" i "feature object"-menyn 

Detta "coverage" med modellområdets gränser fyller ingen numerisk funktion utan är ett 
hjälpmedel för vidare modellkonstruktion. 

Skapa randvillkoren och interna villkor 

Nu ska yttre randvillkor och interna villkor definieras. Till de yttre randvillkoren hör de 
definitioner av modellområdets gränser som utgör villkor för modellens till- och frånflöde. 
Till de inre villkoren hör bäckar och brunnar som utgör ett till- eller frånflöde i modellen. 

Randvillkoren skapas i ett "coverage" med samma gränser som boundary men med en an
nan attributtyp nämligen "local source/sink". 

✓ Se till att befinna dig i "map-module" 

✓ Välj "coverage" i "feature objects"-menyn 

✓ Se till att befinna dig i coverage boundary 

✓ Välj "copy" för att kopiera boundary 

✓ Byt namn på det kopierade coverage till ex source/sink 

✓ Välj "MODFLOW/MT3D local sources/sinks" i "attributes set" 

✓ Välj "create arc"-knappen 

✓ Klicka där du vill ha vattendrag och dylikt som inte finns med i ditt nya 
coverage. Avsluta med dubbelklick. 

✓ Välj "select arc"-knappen 

✓ Dubbelklicka på olika linjer och bestäm vilken typ av ("feature arc attri
butes") rand den skall vara och sätt värden på parametrar som uppenbarar 
sig till höger. För info om olika "attributes" - läs manualen. (avsnitt 
16.13.3) 

De olika typerna av randvillkor som kan definieras för en "arc", "point" respektive 
"polygon" är: 
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✓ "specified head" ✓ "drain"
"Arc" 

✓ "variable head" ✓ "river" 
✓ "specified concentration" ✓ "stream" 
✓ "general head" ✓ ''barrier" 
✓ "specified head" ✓ "drain""Point" 
✓ "variable head" ✓ "b arri er" 
✓ "specified concentration" ✓ "well" 
✓ "general head" 
✓ "variable head" ✓ "general head" "Polygon" 
✓ "specified head" ✓ "drain" 
✓ "specified concentration" 

Dessa definitioner innebär att olika parametrar behövs beroende på vad som valts. Du bör 
läsa igenom avsnittet om "MODFLOW/MT3D local sources/sinks coverage" i GMS Refe
rence manual. Dessa typer av attribut är sammankopplade med MODFLOWs olika 
"package" vilka i sin tur löser flödesberäkningen för just den typen av villkor. Vi åter
kommer till dessa "packages". 

För att ange nivåer fört.ex. givna grundvattennivåer i "specified head": 

✓ Välj "select node"-knappen 

✓ Dubbelklicka på de noder du vill ge en fast nivå och ange nivån i rutan för 
"elevation" 

Det är skillnad på de stora och små punkterna. De stora är "nodes" (änd
punkter) och de små är "vertices" (mellanpunkter). Noderna kan tilldelas oli
ka typer av attribut. För att ändra från en punktform till en annan: 

Välj "select node" eller "select vertex" -knappen 

Klicka på "noden" eller "vertexen" 

Välj "Vertices<->Nodes" i "Feature object"-menyn 

För att alla celler i ditt lager senare ska bli aktiva måste även områdena mel
lan randvillkoren definieras: 

✓ Se till att befinna dig i coverage sources/sinks 

✓ Välj ''build polygons" i "feature objects" -menyn 

✓ Svara Ok på frågan om alla arcs ska väljas 

✓ Välj "select polygon" -knappen 

✓ Dubbelklicka i en polygon 

✓ Sätt "attribute type" till "variable head" och ange över vilka lager attri
buten gäller 

Skapa infiltrationsområden 

✓ Se till att befinna dig i "map" -module 

✓ Välj "coverage" i "feature objects"-menyn 

✓ Se till att befinna dig i coverage boundary 

✓ Välj "copy" för att kopiera boundary 
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✓ Byt namn på det kopierade coverage till ex recharge 

✓ Välj "MODFLOW/MT3D areal attributes" i "attributes set" 

Om du har områden med olika infiltration, dela upp området: 

✓ Välj "create arcs"-knappen 

✓ Placera linjer där gränserna går. Dubbelklicka för att avsluta. 

✓ Välj "select arc" -knappen 

✓ Markera begränsningslinjerna 

✓ Välj "build polygons" i" feature objects"-menyn 

✓ Välj "select polygon"-knappen 

✓ Dubbelklicka i polygonerna och ange din infiltration, recharge 

Skapa lagerrelaterade data 

✓ Se till att befinna dig i "map"-module 

✓ Välj "coverage" i "feature objects"-menyn 

✓ Se till att befinna dig i coverage boundary 

✓ Välj "copy" för att kopiera boundary 

✓ Byt namn på det kopierade coverage till ex hyd_kond 

✓ Välj "MODFLOW/MT3D layer attributes" i "attributes set" 

Om du har områden med olika hydraulisk konduktivitet, dela upp området: 

✓ Välj "create arcs"-knappen 

✓ Placera linjer där gränserna går. Dubbelklicka för att avsluta. 

✓ Välj "select arc"-knappen 

✓ Markera begränsningslinjerna 

✓ Välj_"build polygons" i" feature objects"-menyn 

✓ Välj "select polygon" -knappen 

✓ Dubbelklicka i polygonerna och ange din hydrauliska kondukti-
vitet 

Här kan du även ange andra lagerrelaterade parametrar som t.ex. transmissivitet, porositet, 
magasinskoefficient, bottennivå på lagren etc. (I ett första steg räcker det att ange den hyd
rauliska konduktiviteten och ev bottennivå för lagren. Minns att "top elevation" för lager 1 
utgörs av grundvattenytan och inte av markytan.) 

Denna typ av coverage behöver göras för varje lager i modellen och definieras för vilka 
lager de gäller. 

Skapa "grid", rutnät 

Det är här du bestämmer hur många lager du vill ha i din modell. 

✓ Välj "3D-grid-module" 

✓ Välj "create grid" i "grids"-menyn 
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✓ Välj hur många rader, kolumner och lager du vill ha, hur de skall vara 
riktade och välj "cell-centered" under "grid type" 

✓ Byt till "map-module" 

✓ Se till att befinna dig i "sources/sinks" -coverage 

✓ Välj "activate cells in coverage" i "feature objects-menyn" för att skala 
bort alla onödiga celler utanför ditt modelleringsområde. Om du får sva
ret att ingen polygon finns måste du göra polygoner i hela ditt coverage. 

Spara data 

Med jämna mellanrum måste du spara. Alla data som hittills definierats (och en del andra) 
i modellen sparas med samma kommando. GMS filsystem är uppbyggt kring att alla filer 
heter samma sak i början av "förnamnet" och skiljs åt med "efternamnet" (superfile
systemet). Om inte filerna heter samma sak i förnamn så känner GMS inte igen vilka filer 
som hör ihop. Efter ett tag ser du systemet... 

✓ Välj "save" under "file"-menyn 

✓ Bläddra till rätt mapp på din hårddisk under "path name" ( det är oftast bäst att ar
beta lokalt) 

✓ Ange ett namn i rutan "prefix for all files" (det blir början på förnamnet på alla dina 
filer) 

✓ Tryck på "Update" - Nu tänds alla poster under vilka respektive moduler du lagrat 
data 

✓ Var uppmärksam på om "3D grid" posten inte lyser - det händer att den måste lysas 
upp manuellt med ett klick i kryssrutan 

✓ Tryck "save" 

✓ Om du sparat med samma namn förut f'ar du frågan om du vill ersätta filerna med 
samma namn - rannsaka ditt minne och svara på frågan 

Detta spara-kommando sparar alla data i modulerna, materials, borehole, solids, cross sec
tion, map, image, settings, 2D grid, 3Dgrid, TINs, 2Dmesh, 3Dmesh, 2Dscatterpoint och 
3Dscatterpoint. 

Öppna filer 

När du vill öppna en sparad uppsättning filer. 

✓ Välj "open" under "file"-menyn 

✓ Välj den fil som heter ".sup" i efternamn - den öppnar alla dina datafiler 

För att stänga filer och öppna en annan uppsättning filer. 

✓ Välj "new" under "file" -menyn så blir skärmen tom 

Om du inte väljer "new" så fylls den öppna uppsättningen filer på med de nya du öppnar 
och när du sedan sparar har du kanske mer data än du tänkt dig i dina filer. 

lldiskalprojekt169609433modelsgi\rapportlrapport 990311.doc Utskrivet: 1999-05-03 10:34 



SGI 1999-04-26 1-9609-433 19 (38) 
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Figur 4 Bilden visar ett exempel på en konceptuell modell skapad direkt på skärmen 
med en TIF-bild som bakgrund. (GMS Tutorials, 1998) 
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4.4 Flödessimulering i MODFLOW 

Data till MODFLOW 

Först måste du ange vilka olika funktioner i MODFLOW du vill använda: 

✓ Se till att befinna dig i "3Dgrid" - module 

✓ Välj "basic package" under "MODFLOW"- menyn 

✓ Tryck på "new" -knappen 

✓ Tryck på "packages" -knappen 

✓ Ange vilka funktioner du vill använda (recharge-package om du har 
recharge i din modell, drain-package om du har drains i din modell etc. 
Läs mer om packages i GMS ref. manual) 

Det är här du bestämmer vilken lösningsmetod (solver) och vilken flödesbe
räkningsmodell (flow model) som ska användas. 

✓ Välj "BCF-package" under MODFLOW-menyn 

✓ Ange vilken typ av lager dina lager är (läs om lagertyper i GMS
manualen och i MODFLOW-manualen) 

Nu ska data föras över till den numeriska modellen: 

✓ Se till att befinna dig i "map-module" 

✓ Väl "map->MODFLOW" i "feature objects"-menyn 

✓ Bestäm om du vill föra över data från alla coverages till MODFLOW el
ler bara från det coverage som är aktivt för tillfället 

Inställningar i MODFLOW: 

✓ Se till att befinna dig i "3Dgrid" -module 

✓ Välj "BCF-package" i "MODFLOW"-menyn 

✓ Välj mellan stationär och instationär simulering 

✓ Ange vilken lagertyp dina lager är (läs mer om lagertyper i manualen 
16.4.7 och i Harbaugh & McDonald) 

✓ Kryssa i rutan "allow wetting of cells" om du vill att celler som blir torra 
under simuleringen ska kunna bli våta igen och av samma orsak välj 
"Wet/dry flag" och välj sedan "constant->grid" ange värdet 1.0 (läs om 
detta i McDonald & Harbaugh (1988) 

Kontroll av överföringen: 

✓ Se till att befinna dig i "3Dgrid"-module 

✓ Välj "BCF-package" i "MODFLOW"-menyn 

✓ Tryck på "Hydraulic conductivity" eller "Bottom elevation" 

✓ Kontrollera om de värden du angav i "map" finns med i cellerna du f'ar 
upp, rulla upp och ner med den "scroll bar" som finns på sidan och i ne
derkant 

✓ Välj "Drain package" i "MODFLOW"-menyn 

lldiskalprojekt\69609433modelsgilrapportlrapport 990311.doc Utskrivet: 1999-05-03 10:34 



SGI 1999-04-26 1-9609~433 21 (38) 

✓ Kontrollera om dina dräner följt med över från "map" till "MODFLOW" 
( om du hade några i "map" vill säga) 

✓ Kontrollera på samma sätt de andra "packages" du valt att använda 

Startnivåer för beräkningarna 

För att beräkningarna ska starta med ett värde måste "starting heads" anges. 

✓ Välj "basic package" under MODFLOW-menyn 

✓ Klicka på "starting heads" 

✓ Ange en startnivå som ligger över alla givna grundvattennivåer, 
"constant head", i din modell genom "constant->grid" vilket betyder 
alla celler i din modell 

✓ Klicka för "variable head cells only" annars rubbar du dina "specified 
heads" 

Output control 

Här anger du vilka utfiler du vill ha. 

✓ Välj "output control" under MODFLOW-menyn 

✓ Du vill förmodligen ha default (head & drawdown, volumetric bud
get, cell by cell flow, treat all layers the same, print heads, save heads, 
print drawdowns, save drawdowns) 

Spara indata till simuleringen. OBS! Inte samma sak som "spara data". Det är skillnad 
på att spara data (se tidigare) och spara indata till simulering. Man gör det på olika sätt och 
med olika namn (helst). Denna "spara" innebär även att man sparar den kommande simule
ringen och de kommande simuleringsresultaten genom att ange var dessa filer ska placeras 
vid körningen av MODFLOW. 

✓ Välj "save simulation" i "MODFLOW"-menyn 

✓ Bläddra till den mapp i vilken du önskar placera dina filer under 
"superfile" 

✓ Ge dina filer ett "förnamn" under "prefix for all files". Ett tips är att inte 
ge samma namn som modellfilerna ovan- det blir rörigt nog ändå ... 

✓ Tryck "update" 

✓ Tryck "save" 

✓ Om du sparat förut får du frågan om du vill skriva över befintlig fil med 
samma namn - rannsaka ditt minne och bestäm dig 

Beräkning av leakance 

Principen med läckage mellan två lager beskrivs i MODFLOW-manualen sidan 5-13 
(McDonald och Harbaugh) och i Kresic (1997). Läs och begrunda. 

Läckaget är beroende av den hydrauliska konduktiviteten i celler ovanpå varandra. Det går 
att utnyttja "2Dgrid"-module för att beräkna detta med utgångspunkt i de hydrauliska kon
duktiviteter du redan angett i "map". 

✓ Börja med att spara allt du tidigare gjort, både i MODFLOW och i mo
dulerna 
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✓ Se till att befinna dig i "2Dgrid"-module 

✓ Välj "create grid" i "grids"-menyn 

✓ Välj samma antal celler som du valde i "3Dgrid" och välj "cell centered" 
gridtyp 

✓ Under "display options" i "display"-menyn kan du bestämma vad du vill 
se på skärmen, stänga av noderna till exempel 

✓ Byt till "map"-module 

✓ Välj "activate cells in coverages" i "feature objects"-menyn 

✓ Byt till "3Dgrid"-module 

✓ Välj "BCF package" i "MODFLOW" -menyn 

✓ Tryck på "hydraulic conductivity" 

✓ Se till att befinna dig i lager 1 

✓ Tryck på "layer->2D data set" 

✓ Ange ett lämpligt namn på data setet du nu skapar t.ex. hydkondl 

✓ Upprepa för alla dina lager 

✓ Byt till "2Dgrid"-module 

✓ Välj "data calculator" i "data"-menyn 

Här finns nu dina "hydkond 1 etc" 

✓ Nu använder du den formel som passar för din modell och beräknar lea-
kance med hjälp av beräkningsfältet och dina hydkond-data-set 

✓ Ge dina nya läckage-data-set lämpliga namn somt.ex. leakl-2 

✓ Byt till "3Dgrid"-module 

✓ Välj "BCF package" i "MODFLOW" -menyn 

✓ Tryck på "leakance" 

✓ Se till att befinna dig i lager 1 

✓ Tryck på "2D data set -> layer" 

✓ Välj passande data set 

✓ Upprepa för varje lager 

✓ Spara simuleringen (MODFLOW Isave simulation) 

Testa simuleringen 

För att slippa köra MODFLOW och sedan i sin ensamhet leta var man gjort numeriska 
dumheter finns funktionen "Check simulation" som pekar på de data som gör att en 
MODFLOW-beräkning varit möjlig. 

✓ Välj "check simulation" i "MODFLOW" -menyn 

✓ Klicka på dina errormeddelanden så får du en instruktion om hur du ska ändra 
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Ett vanligt förekommande fel är att drännivån i några celler ligger under cellbottennivån. 
Justering krävs för hand eller i "map". Till sin hjälp har man bl.a. "cell attributes" och 
"point sources/sinks" i "MODFLOW"-menyn. 

✓ Spara 

✓ Kör "Check simulation" igen 

När det inte längre finns några error i "check simulation" kan du köra MODFLOW. 

✓ Välj "run MODFLOW" i "MODFLOW" -menyn 

Titta på resultatet av beräkningen 

✓ Välj "read solution" i "MODFLOW" -menyn 

✓ Välj ".hed"-filen 

För att få isolinjer över resultatet: 

✓ Välj "display options" i "display"menyn 

✓ Tryck på "layer contours options" 

För att få resultatet i vektorer: 

✓ Välj "data browser" i "data"-menyn 

✓ Välj "import" på Vector-sidan 

✓ Välj "MODFLOW .ccf- file" 

✓ Välj din ".ccf'-fil 

✓ Välj "display options" i "display"-menyn 

✓ Tryck på "Vectors options" 

✓ Välj inställningar för vektorerna, testa dig fram 

Titta på din utfil 

För att kontrollera lösningsnoggrannheten och vattenbalansen: 

✓ Välj "edit file" under "file-menyn" 

✓ Välj den fil som har ".out" som extension 

Den öppnas i en texteditor och består av en väldig massa siffror. Längst ner i filen finns en 
vattenbalans och en beräkning av "felprocent". Felprocenten ska vara låg, kring noll. 
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Figur 5 Exempel på en modells randvillkor; två brunnar, tre vattendrag och kon
stant grundvattennivå utmed modellområdets "nedre gräns". (GMS Tutori
a/s 1998). 
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4.5 Transportsimulering med MT3D 

Föroreningstransport simuleras i MT3D med avseende på föroreningskoncentration. Kon
centrationer kan sättas som attribut på "arcs" (då dessa är definierade som "specified 
head", "specified concentration", "general head", "river" eller "stream"), på "points" ( då 
dessa är definierade som "specified head", "specified concentration", "general head", 
"river" eller "well") och på "polygons" ( då dessa är definierade som "specified head", 
"specified concentration" eller "general head"). 

För att kunna genomföra en simulering av föroreningstransport med MT3D måste först 
flödet beräknas i MODFLOW i enlighet med tidigare instruktioner. Försäkra dig om att du 
kryssat i alternativet "MT3D head and flow file" när du sparade din MODFLOW
simulering. (MODFLOW Isave simulation). 

✓ Öppna din modell (file Iopen) 

✓ Öppna din flödessimulering (MODFLOW Iread simulation) 

Förbered MT3D 

Se till att befinna dig i "3dg-module" 

✓ Välj "basic transport package" under MT3D-menyn 

✓ Välj "New" 

✓ Välj "MT3D" 

✓ Tryck på "packages" 

✓ Välj de olika "packages" du vill använda (läs i manual och annan litteratur 
om de olika "paketens" funktion och förutsättningar) 

En parameter som inte behövdes för flödesberäkningen men som behövs för transportbe
räkningen är porositet. Denna anges som en "layer-attribute": 

✓ Befinn dig i "map-module" 

✓ Se till att befinna dig i coverage "hyd kond" 

✓ Välj "select polygon"-verktyget 

✓ Dubbelklicka på en polygon - du :far upp "feature polygon attribute" 

✓ Kryssa för "aquifer porosity" och ange ditt porositetsvärde 

Förmodligen behöver attributen i de olika "feature objects" utökas vid simulering av föro
reningstransport. För flera parametrar sker detta på samma sätt som ovan. Vid användning 
av "dispersion package" måstet.ex. parametrar som longitudinell dispersivitet och diffu
sionskoefficient definieras. För andra "package" krävs andra parametervärden. Utgå från 
din modells behov och läs i manualen under kapitlet om MT3D. 

Föra över data som är definierade i "map" till MT3D: 

✓ Välj "map-module" 

✓ Välj "map->MT3D" under "feature objects"-menyn 

✓ Välj "all applicable coverages" 

Kontrollera om data följde med från map till MT3D 

✓ Se till att befinna dig i "3dg-module" 
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✓ Välj "basic transport package" under MT3D-menyn" för att kontrollera de para-
metrar som du fört in i attributes i map-module (t.ex. "porosity" och "thickness") 

"ICBUND" är en indikator på vilka celler som är aktiva och vilka som är in
aktiva. 1= aktiv och O= inaktiv överförs i och med "map->MT3D". "HTOP" 
är nivån på det översta lagrets överyta vilken utgörs av den i MODFLOW be
räknade grundvattenytan om lager 1 är "unconfined". För att plocka in den 
beräknade ytan (nivåerna) i simuleringen: 

✓ Se till att befinna dig i "3dg-module" 

✓ Välj "read solution" under MODFLOW-menyn 

✓ Kryssa för "head file" och kontrollera att det är rätt sökväg 

✓ Välj ''basic transport package" under MT3D-menyn" 

✓ Välj "HTOP" 

✓ Välj "3D data set ->grid" 

Definiera tidsaspekten på transportsimuleringen 

✓ Se till att befinna dig i "3dg-module" 

✓ Välj ''basic transport package" under MT3D-menyn 

✓ Välj "stress periods" 

✓ Välj "initialize" 

✓ Bestäm hur långa tidsintervall du vill att beräkningarna ska använda 

Tidsperioden är indelad i "stressperiods" som i sin tur är indelade i "time
steps". Om MODFLOW-beräkningen är instationär ska tidsstegen överens
stämma mellan flödes- och transportberäkningarna. Variationerna i randvill
kor under instationära förhållanden varieras så att nytt randvillkor sätts i 
början på en "stress period". Om flödesberäkningen är stationär kan trans
portberäkningen ha vilka "stress periods" och "time steps" som helst. 

Startkoncentration 

Startkoncentration för simuleringen anges med "starting concentrations"-knappen under 
''basic transport package". 

✓ Se till att befinna dig i "3dg-module" 

✓ Välj ''basic transport package" under MT3D-menyn 

✓ Ange din startkoncentration ( den kan vara noll) 

Output control 

Det är viktigt att välja inställningar för output med omsorg, annars riskerar man att drabbas 
av jättefiler! 

✓ Välj ''basic transport package" under MT3D-menyn 

✓ Klicka på "output control" 

✓ Se till att "save binary concentration file" och "save mass balance file" är förkrys
sade 
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✓ Välj "print and save at end of simulation only" till att börja med och kör simule
ringar med mera utinformation om det behövs 

Inställningar under respektive "package" 

"Advection package" 

✓ Välj "advection package" under MT3D-menyn 

✓ Välj "solution scheme" (läs om de olika metoderna i MT3D-maualen 
- Zheng, 1990) 

✓ Klicka på "tracking algoritm" 

✓ Välj en "tracking algoritm" (läs om de olika metoderna i MT3D
maualen - Zheng, 1990) 

✓ Klicka på "particles" 

✓ Ange parametervärden (läs mer detaljerat i MT3D-maualen- Zheng, 
1990) 

Vilka parametrar som ska anges eller som kan väljas under "tracking algo
ritm" och "particles" beror på vilken "solution scheme" som väljs. 

"Dispersion package" 

✓ Välj "Dispersion package" under MT3D- menyn 

✓ Om du inte angett longitudinell dispersivitet i "map" så: 

✓ Klicka på "longitudinal dispersivity" 

✓ Ange din longitudinella dispersivitet cell för cell, lager för la
ger eller för hela modellen 

✓ Ange riktningsförhållanden för dispersiviteten och värdet på 
diffusionskoefficienten för alla dina lager 

"Source/sink mixing package" 

✓ Välj "Source/sink mixing package" under MT3D-menyn 

Här anges koncentrationer i alla typer av "sources/sinks" för alla "stress peri
ods". 

✓ Under "source/sink types" kan bara de typer lysas upp som finns i 
MODFLOW-simuleringen 

✓ Under "initialize point source/sink from MODFLOW" plockas de 
"source/sinks" som använts i MODFLOW-simuleringen in i tabellen 
till vänster 

✓ Du kan nu ansätta de koncentrationer du vill ha i de celler du vill an
vända 

✓ Observera att du måste ange nya koncentrationer for varje "stress pe
riod" 

"Chemical reaction package" 

✓ Välj "Chemical reaction package" under MT3D-menyn 
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✓ Ange om du vill använda "sorption" och/eller "decay" 

✓ Ange för dina olika lager de parametrar som är lagerberoende 

Spara indata till MT3D-simuleringen 

Här sparas inställningarna till MT3D-simuleringen och även den kommande simuleringen 
och simuleringsresultaten genom att man anger var dessa filer ska placeras vid körningen 
avMT3D. 

✓ Välj "save simulation" under "MT3D-menyn" 

✓ Ange rätt sökväg och ett bra förnamn (inte samma som i MODFLOW
simuleringen) till din transport simulering 

✓ "update" 

✓ "save" 

Kontrollera simuleringen 

✓ Välj "check simulation" under "MT3D-menyn" 

✓ Klicka på "run check" 

✓ Rätta till dina "errors" 

KörMT3D 

✓ Välj "run MT3D" under "MT3D-menyn" 

✓ Välj din fil 

Det tar förmodligen ett tag att köra denna simulering om du har några stress periods. 

Titta på utfilen 

✓ Välj "edit file" under "file"-menyn 

✓ Välj din transportsimuleringsfil med efternamnet ".out" 

Utfilen visas i en texteditor och längst ner i filen finns en massbalans och ett felprocenttal 
precis som i motsvarande fil för flödessimuleringen. 

Titta på koncentrationsfördelningen 

✓ Välj "data browser" under "data-menyn 

✓ Välj "import" på vänstra sidan 

✓ Välj "generic scalar file" 

✓ Välj din transportsimuleringsfil med efternamnet ".eon" - det kan hända att du får 
bläddra fram rätt filformat i filformatsväljaren 

Din koncentrationsfil finns då i "data browser fönstret". I en av rutorna dök det upp många 
siffror. Det är tidpunkterna för vilka du har begärt utdata. 

✓ Välj en av tidpunkterna 

✓ Välj "display options" under "display-menyn" 

✓ Välj "layer contours" och klicka på "options" 

✓ Välj "contour options" 
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✓ Välj "color fill between contours" 

✓ Välj "number ofcontours" och ange ett antal 

✓ Tryck "OK" en massa gånger 

Du får nu förhoppningsvis en stilig färgpalett över ditt modellområde. Variera och laborera 
med parametrarna och se vad som händer. 

Figur 6 Bilden visar ett exempel på enföroreningsplymfrån en deponi. (GMS Tuto
rials, 1998) 

() 
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4.6 Partikelspårning med MODPATH 

MODPATH är ett program som precis som MT3D är byggt för att fungera tillsammans 
med MODFLOW. I MODPATH placerar man in en eller flera partiklar vars förflyttning 
beräknas utifrån transport med advektion i det av MODFLOW beräknade grundvattenflö
det. 

När du börjar jobba med MODPATH ska du ha din modell öppen och din MODFLOW
och MT3D-simulering öppen. 

Initiering av MODPATHs funktioner 

✓ Befinn dig i "3dg"-module 

✓ Välj "new simulation" under MODPATH-menyn 

✓ Välj "general options" under MODPATH-menyn 

✓ Ange om du vill spåra partiklar bakåt eller framåt 

För över data från Map till MODPATH 

✓ Byt till "map-module" 

✓ Välj "map->MODPATH" under "feature objects- menyn" 

✓ Välj "all applicable coverages" i dialogrutan 

Kontrollera överförda data 

✓ Byt till "3dg-module" 

✓ Välj "layer data" under MODPATH-menyn 

✓ Klicka på "layer-porosity" 

✓ Kontrollera så att porositeten följde med från "map" 

Bestäm typ av utfil 

✓ Välj "output options" i MODPATH-menyn 

✓ Välj vilken typ av output du vill få (läs mer i GMS-reference manual) 

Bestäm hur partiklar ska stoppas 

✓ Välj "particle options" under MODPATH-menyn 

✓ Ange hur du vill att partiklarna ska stoppas under simuleringen 

Generera partiklar 

✓ Välj "select cell"-knappen 

✓ Klicka på en cell i din modell (variera i vertikalled med lagerväljaren till vänster) 

✓ Välj "generate particle" under MODPATH-menyn 

✓ Bestäm här hur du vill att din/dina partiklar ska distribueras i cellen och i tiden 

✓ Upprepa för varje cell (3Dimensioner) du vill placera partiklar i 

Spara din simulering 
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Här är det bra om du gör en undermapp för dina transportfiler under den mapp där du har 
dina övriga data och MODFLOW-simuleringsfiler. Detta görs enklast i "utforskaren" 
(Windows). 

✓ Välj "save simulation" under MODPATH-menyn 

✓ Välj var du vill spara din transportsimulering (inte samma mapp som MODFLOW
simuleringen eftersom det nu skapas en ny ".hed"-fil och ".ccf'-fil som är annor
lunda än de som skapas vid ordinarie MODFLOW-simulering och de ordinarie får 
inte skrivas över med de nya.) 

✓ Ge dina MODPATH-filer och MODFLOW-filer ett lämpligt förnamn 

✓ Uppdatera båda 

✓ Tryck "save" 

Du får ett varningsmeddelande om att de ordinarie MODFLOW-filerna ".hed" och 
".ccf' inte ligger i samma mapp som MODPATH-filerna. 

✓ Använd "utforskaren" i Windows för att kopiera dessa filer till rätt mapp och byt 
namn så att de passar ihop med övriga filer i denna mapp 

Testa din simulering 

✓ Välj "check simulation" under MODPATH-menyn 

✓ Rätta till dina fel tills allt är okej 

✓ Spara din simulering igen 

KörMODPATH 

✓ Välj "run MODPATH" under MODPATH-menyn 

✓ Bläddra och välj rätt fil 

Titta på resultatet 

✓ Välj "particle/paths" under "data-menyn" 

✓ Välj "import" 

✓ Ange vilken typ av fil du vill importera (beror på vad du valde för typ av utfil innan) 

✓ Välj din fil 

✓ Klicka på "symbols" 

✓ Välj färg och form på partikeln 

✓ Klicka på "line style" 

✓ Välj färg och utseende på linjen 

För att se partikelns rörelse i vertikalled 

✓ Se till att befinna dig i "ortho mode", väljs under view-menyn 

✓ Välj "select i (eller j)"-verktyget 

✓ Klicka i en cell i modellen och hela raden med samma i eller j markeras 

✓ Klicka på någon av "viewing position" -knapparna nere till vänster 
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Du ser nu en rad i din modell och förhoppningsvis ser du hur partikeln har rört sig 
eller var den slutar. Du kan flytta dig med "lagerväljaren". 

För att se max och min transporttid för partiklarna 

✓ Välj "edit file' ' under "file-menyn" 

✓ Välj din transportsimuleringsfil som heter ".sum" i efternamn 

✓ Längst ner i den textfilen står max- och min-transporttid för partiklarna 

Knorr!!! 

Nu har du utfört en flödessimulering, en transportsimulering och en partikelspårning. Un
der resans gång har många led hoppats över i beskrivningen. Med lite laborerande, testande 
och läsande i manualen lär du dig snabbt mer. Som komplement till GMS reference manu
al version 2.1 behövs manualerna till själva programmen MODFLOW (McDonald & Har
baugh, 1988) och MT3D (Zheng, 1990). Dessa är komplicerade men vill man förstå hur 
saker och ting hänger ihop behövs de. 

Figur 7 Ett exempel på en brunns tillrinningsområde beräknat med MODPATH 
backward tracking. (GMS Tutorials, 1998) 
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Figur 8 Ett exempel påflödeslinjer ut från en deponi beräknade med MODPATH 
forward tracking. (GMS Tutorials, 1998). 
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4.7 Simulering av flöde och transport med FEMWATER 

FEMWATER baserar inte beräkningarna på ett regelbundet rutnät som MODFLOW gör 
utan utför beräkningarna i varje given nod i modellområdet. Cellerna kan ha en triangulär 
eller fyrkantig form, men om transportberäkning skall utföras måste cellerna ha triangulär 
form. 

✓ Befinn dig i "map" -module 

✓ Skapa ett coverage med attributes set "2Dmesh" 

✓ Rita upp modellområdets gränser med hjälp av "arcs" 

✓ Om det finns brunnar inom området placeras en punkt "create point" på de platser
na 

✓ Välj "build polygon" under "feature objects"-menyn 

✓ Välj "map->2Dmesh" under "feature objects"-menyn 

Nu ritas modellområdet upp indelat i trianglar. 

Tredje dimensionen på modellen. Om det inte finns borrhålsdata i automatisk form får man 
skapa överyta, lagergränser och underyta med hjälp av TINs. 

✓ Byt till "TIN"-module 

✓ Välj "new TIN" under ''build TIN"-menyn 

✓ Ange ett lämpligt namn på ditt TIN 

Om du ska ha samma nivå på alla punkter i ditt TIN 

✓ Välj "vertex option" under "modify TIN"-menyn 

✓ klicka bort "confirm z-value" och ange default z-värde 

✓ välj "create vertice"-knappen 

✓ klicka där du vill ha dina punkter 

Om punkterna i ditt TIN ska ha olika nivå 

✓ Välj "create vertice" -knappen 

✓ Klicka där du vill ha dina punkter och ange nivån 

För varje nytt TIN (lagergräns, botten, etc) upprepa från "new TIN" ovan. Punkterna måste 
ligga utanför det modellområde som definierats i "Map" tidigare. 

För att "triangulera" - binda ihop punkterna till ett nät: 

✓ Välj "select TINs"-knappen 

✓ Klicka på en av trianglarna som dyker upp i mitten av punkterna eller välj "select 
from list" under "edit"-menyn och markera ett av dina TINs 

✓ Välj "triangulate" under ''build TIN" -menyn 

✓ Upprepa för varje TIN 

För att skapa ett 3D-Mesh utifrån TINs: 

✓ Välj "select TINs" -knappen 
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✓ Markera två TINs (klicka på en triangel och håll ner shift-tangenten och klicka på 
en till) 

✓ Välj "Fill between TINs ->3Dmesh" under ''build TIN"-menyn 

✓ Ange hur många interpolerade lager som du vill ha mellan dina båda TINs och ange 
vilket material som modellen består av mellan dina TINs 

✓ Upprepa för alla lager 

För att kunna urskilja ditt nya 3D-mesh släcker du dina TINs under "display options" un
der "display"-menyn i TIN-module. 

Släck även gränserna i "map"-module 

✓ Byt till "Map"-module 

✓ Välj "display options" under "display"-menyn 

✓ Släck noder, arcs, vertices och polygoner 

Dags att definiera randvillkor för modellen. Flöden definieras över elementsidor och ni
våer i noder. 

✓ Byt till "3D-mesh" module 

✓ Välj "select boundary node"-knappen 

✓ Klicka på en nod på en "yttervägg" till modellen. Håll ner ctrl-tangenten för att 
markera all noder på hela "väggen" 

✓ Välj "assign node/face BC" under FEMWATER-menyn 

✓ Ange nivå och eventuell koncentration och tidsvariation 

På samma sätt för elementsidor: 

✓ Välj "select boundary face"-knappen 

✓ Klicka på en elementsida. Håll ner ctrl-tangenten för att markera hela sidan. 

✓ Välj "assign node/face BC" under FEMWATER-menyn 

✓ Ange flöde och eventuell koncentration och tidsvariation 

För en eventuell brunn: 

Slå på alla noder genom att välja "display options" och kryssa för "all elements" under 
"display" -menyn. 

✓ Välj "select nodes"-knappen 

✓ Markera den nod som representerar uttagspunkten 

✓ Välj "point source/sink BC" under FEMW ATER-menyn 

✓ Ange flöde och eventuell koncentration 

Ange vätskeegenskaper 

✓ Välj "fluid properties" under FEMWATER-menyn 

✓ Ange egenskaper 

Ange materialegenskaper 
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✓ Välj "material properties" under FEMW A TER-menyn 

✓ Ange egenskaper 

Om du skulle behöva ta bort element ur din modell markeras dessa med "select element" -
verktyget och tryck därefter "delete". Om det blir noder "över" i sammanhanget, tas dessa 
bort på samma sätt. Använd då "select node"-verktyget i stället. Efter dessa operationer 
måste elementen numreras om. 

✓ Välj "select boundary face"-knappen 

✓ Markera en hel yttersida av modellen 

✓ Välj "renumber" i "Mesh" -menyn 

Spara modellen: 

✓ Välj "save" under "file" -menyn 

✓ Ge din modell ett passande namn och spara på en lämplig plats 

Spara simuleringen: 

✓ Välj "save simulation" under FEMWATER-menyn 

✓ Skriv lämpligt namn och plats 

✓ Kryssa för 2Dmesh och 3Dmesh om de är släckta 

Testa simuleringen 

✓ Välj "check simulation" under FEMWATER-menyn 

✓ Kolla och ändra det som är fel 

✓ Spara igen 

Kör FEMWATER: 

✓ Välj "run FEMWATER" under FEMW ATER-menyn 

Titta på resultatet av flödesberäkningen med hjälp av "contours": 

✓ Befinn dig i "3Dmesh"-module 

✓ Välj "data browser" under "data"-menyn 

✓ Välj "import" på den vänstra sidan av dialogrutan 

✓ Välj din ".phd"-fil 

✓ Välj "display options" under "display"-menyn 

✓ Kryssa för "contours" 

✓ Klicka på "options" till höger 

✓ Välj inställningar 

Titta på resultatet av transportberäkningen med hjälp av "iso-surface": 

✓ Befinn dig i "3D-mesh" -module 

✓ Välj "data browser" under "data"-menyn 

✓ Välj "import" på den vänstra sidan av dialogrutan 
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✓ Välj din ".con"-fil 

✓ Välj "display options" under "display"-menyn 

✓ Kryssa för "iso-surface" 

✓ Klicka på "options" till höger 

✓ Välj inställningar 

4.8 Flödessimulering med SEEP2D 

SEEP2D används i första hand för att modellera flöden i tvärsektioner, som flöden genom 
dammvallar eller kring sponter. SEEP2D baseras på finita elementmetoden precis som 
FEMWATER och har en liknande uppbyggnad. 

För SEEP2D är GMS Tutorials tillräckligt bra för att ge en bild av hur beräkningsmodellen 
fungerar och därför finns ingen beskrivning av hur man använder SEEP2D i denna skrift. I 
stället föreslås att den intresserade går igenom de båda Tutorials som behandlar SEEP2D. 
Även SEEP2D Primer som ingår i referenspaketet till GMS ger en bra beskrivning av mo
dulen och dess funktioner. 
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