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Kaj so numerični modeli toka podzemne vode

MODEL = ponazoritev realnega/naravnega sistema ali procesa
Opis naravnega okolja s pomočjo matematičnih enačb, ki jih rešujemo s pomočjo računalniških programov

Eno izmed orodij za spremljavo, ocenjevanje vrednotenje vodonosnikov

Pri numeričnem modeliranju toka podzemne vode gre za
matematične modele izpeljane iz Darcyjevega zakona, s pomočjo
katerega izračunamo hitrost in pretok podzemne vode skozi
vodonosnik.
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Numerični model

Glavni komponenti numeričnega modela podzemne vode
•

KONCEPTUALIZACIJA
– Idealizirana ponazoritev hidrogeoloških
razmer v naravi
•
•
•

•

Dimenzije vodonosnika
Hidravlične značilnosti vodonosnika
Procesi napajanja/praznjenja znotraj sistema

NUMERIČNA KODA (niz matematičnih enačb, ki ob
upoštevanju določenih predpostavk, kvantificirajo fizične
procese, ki se dogajajo v vodonosniku, ki ga modeliramo)
- Izračun enačbe toka (parcialne diferencialne enačbe)
s pomočjo metode končnih diferenc
•

Modular Three-Dimensional Finite-Difference
Groundwater Flow Model (MODFLOW)

- Izračun enačbe toka s pomočjo metode končnih elementov
• HydroGeoSphere (HGS)
• Finite Element subsurface FLOW system (FEFLOW)
• Integrated Water Flow Model (IWFM)

Nekaj zgodovine

•

Numerično modeliranje podzemne vode je:
–
–

–
–

relativno novo področje;
Eden izmed prvih modelov
• v začetku 60 let prejšnjega stoletja
• PLASM (Prickett Lonnquist Aquifer Simulation Model)
razmah v sredini 60 let prejšnjega stoletja,
razvoj pogojen z dovolj zmogljivimi računalniki,

Modeliranje podzemne vode
– model PLASM, kartični
sistem

Do danes je bil narejen pomemben razvoj na tem
področju in uporaba takšnih tehnik pri izračunavanju toka
podzemne vode je danes običajna praksa.

•

V SLO prvi numerični modeli toka podzemne vode v 70 letih prejšnjega stoletja

Povezava numerični modeli podzemne vode – upravljanje
•

modeliranje podzemne vode od “stand alone” študij do
integracije v proces upravljanja z vodami že v 70 letih
prejšnjega stoletja;

•

Ameriška okoljska agencija (Environmental Protection
Agency) je leta 1978 izdala monografijo “Uporaba
numeričnih modelov podzemne vode za upravljanje z
vodnimi viri”;

•

Vodilne nekatere zvezne države v Ameriki ( Florida,
Kalifornija, Oklahoma), Avstralija – države, ki se
soočajo s pomanjkanjem vode;

•

Dandanes tudi stalnica v veliko Evropskih državah:
Danska, Nizozemska, Anglija;

•

V Sloveniji korak v tej smeri leta 2008

Encironmental protection
Agency, 1978

Povezava numerični modeli
podzemne vode – upravljanje
•

Analiza trenutnega stanja vodonosnika

•

Simulacija in napovedovanje širjena onesnaževal v
vodonosniku;

•

Ključni pri zaščiti podzemne vode (VVO);

•

V primeru onesnaženja – podpora predvidenim
ukrepom;

•

Napovedovanje stanja vodnih virov
v prihodnosti zaradi podnebnih sprememb

Zakaj je prav upravljanje podzemne vode tako pomembno?

•

Večina pitne vode je podzemne vode (višja kvaliteta
podzemne vode kot površinske);

Poraba vode v svetu in prebivalstvo
(v % rasti od leta 1900)

Potreba po pitni vodi se zvišuje sočasno z rastjo
prebivalstva

•

Vse več podzemne vode se izrablja za namakanje,
industrijo (je bolj zanesljiv/stabilen vodni vir kot
površinska voda: manjši vpliv sezonskosti, ni toliko
nihanja znotraj leta)

•

Na globalni ravni se število podzemnih vodnih virov
zmanjšuje zaradi prekomernega črpanja in
onesnaženosti ( še posebej v aridnih predelih našega
planeta – zelo malo ali nič napajanja);

Odvzem vode
(napoved)
Poraba vode
(napoved)

rast v % od leta 1900

•

Prebivalstvo
(napoved)

leto

Za trajnostno rabo podzemnih vodnih
virov je upravljanje, podprto z
numeričnimi modeli tako vitalnega
pomena

“The Nubian Sandstone Aquifer System”

Območja, izbrana za numerično modeliranje so
po navadi tam, kjer so vodonosniki pod stresom
zaradi črpanja, onesnaženosti ali možnega
zasoljevanja.

•

SV Afrika: Sudan, Čad, Libija,
Egipt

•

136 milijonov prebivalcev

•

Vodonosnik – površina
2.000.000 km2

•

Količina vode: 540.000 km3

•

Možno počrpati: 15.340 km3

•

Letni odvzem: 2 km3

•

Znižanje gladine: 1-2 m/leto

•

Fosilna voda (starost 4.000 do
20.000 let)

•

Praktično brez napajanja

•

Upravljanje podprto z
numeričnim modelom
podzemne vode

Uspešno upravljanje
podzemne vode zahteva
natančno informacijo o
količini podzemne vode
kakor tudi o kakovosti lete, kar pa lahko nudijo
numerični modeli
podzemne vode.

Napajanje podzemne
vode v SLO –
odstopanje od
povprečja 1981-2010

Ekspertno numerični sistem za podporo odločanju na
aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije – sistem ENS
•

Projekt “Nadgradnja sistema za spremljanje in
analiziranje vodnega okolja v SLO« (BOBER)

•

Naloga v okviru projekta BOBER: »Ekspertno
numerični sistem za podporo odločanju na aluvialnih
telesih podzemnih voda Slovenije«

•

Naloga zaključena leta 2014

•

pomoč pri upravljanju s podzemnimi vodami,
konkretno pri odločanju o podeljevanju vodnih pravic
za podzemne vode

•

Podatki, uporabljeni v ENS, temeljijo na numeričnih
modelih toka podzemne vode za posamezen
aluvialni vodonosnik (ocena količin podzemne vode,
prostorski prikaz hidroizohips in smeri toka, ocena
vplivnih radijev in znižanja zaradi črpanja)

•

Sistem je trenutno postavljen in deluje na 6
aluvijalnih vodonosnikih

sistem ENS

ENS – FREEWAT povezava

•

•

Platforma QGIS/FREEWAT, tudi za
upravljanje z vodami
Vse na enem mestu

•

Povezljivost različnih modelov

•

Idealno okolje za nadaljnji
razvoj sistema ENS

Vrednost vode ne poznamo, dokler se
vodnjak ne posuši
(kitajski pregovor)

