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Software

Parallellisatie van MODFLOW 6
Jarno Verkaik1

Sinds eind 2017 werkt Deltares in opdracht van de United States Geological Survey 
(USGS) aan de parallellisatie van de open-source rekencode MODFLOW 6. Dit artikel 
geeft kort de gekozen concepten van de parallellisatie weer en de eerste numerieke ex-
perimenten op de Nationale Supercomputer Cartesius. De experimenten tonen aan dat 
aanzienlijke versnellingen in rekentijd kunnen worden behaald en dat de MODFLOW 6 
rekenkern in de basis geschikt is voor zeer grote, hoge-resolutie, grondwatermodellen.

Inleiding

Hoge-resolutie MODFLOW-grondwatermodellen worden steeds meer gebruikt door 
(geo)hydrologische modelleurs om waterbeheerders en bestuurders te ondersteunen 
in de besluitvorming rondom complexe hydrologische vraagstukken zoals GGOR, 
effecten van drinkwaterwinningen, effecten van maatregelen, en zoetwaterbeschik-
baarheid gedurende droogte. Deze gedetailleerde modellen bevatten doorgaans mil-
joenen rekencellen, vereisen vele gigabytes aan invoer en produceren vele gigabytes 
(soms terabytes) aan uitvoer. Voorbeelden hiervan zijn het Landelijk Hydrologisch 
Model (LHM) en vele regionale grondwatermodellen binnen Nederland. Vanuit prak-
tisch oogpunt heeft dit als gevolg dat de modelleur soms vele dagen tot weken moet 
wachten op een antwoord, of dat simpelweg het model niet past op een enkele reken-
computer en er met (overlappende) deelmodellen gewerkt moet worden. Aangezien 
vaak meerdere runs nodig zijn, kunnen de lange rekentijden leiden tot grote tijdsdruk 
binnen een project en uiteindelijk zelfs tot uitstel van besluitvorming. Parallellisatie 
via gedistribueerd geheugen is een bewezen techniek om, mits men beschikt over de 
juiste rekencomputers, rekentijden en geheugengebruik van hoge-resolutie grondwa-
termodellen acceptabel te houden.

Sinds 2010 wordt bij Deltares gewerkt aan parallellisatie via gedistribueerd geheu-
gen. In 2010 is MT3DMS geparallelliseerd ten behoeve van nutriëntentransport en 
toegepast op het landelijk waterkwaliteitmodel van het NHI (Van der Grift e.a., 2012). 
In 2013 is gestart met parallellisatie van MODFLOW-USG (unstructured grids) en dit 
leidde tot samenwerking met de USGS. Samen met hoofdontwikkelaar Joseph Hughes 
en Universiteit Utrecht is de Parallel Krylov Solver package (PKS) ontwikkeld, die sterk 
gebaseerd is op de U(nstructured) PCG-solver (Hughes en White, 2013; Verkaik e.a., 

1 Deltares (jarno.verkaik@deltares.nl) en Utrecht Universiteit
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2015). Medio 2016 is de PKS-solver toegevoegd aan iMODFLOW en heeft dit samen 
met de parallellisatie van MetaSWAP geleid tot iMOD release 4.0 in 2017. Tevens is het 
LHM geparallelliseerd en een proof of concept uitgevoerd voor het PCR-GLOBWB mon-
diale grondwatermodel (Verkaik e.a., 2016). In 2017 is ook iMOD-SEAWAT, in opdracht 
van Universiteit Utrecht, met PKS geparallelliseerd voor zoet-zout-grondwatermodel-
berekeningen (Verkaik e.a., 2017).

Sinds 2017 werken Deltares en de USGS binnen een Memorandum of Understanding 
samen aan parallellisatie van MODFLOW 6. MODFLOW 6 (Langevin e.a., 2017) is de 
nieuwste hoofdversie van de USGS en verenigt MODFLOW-2005, MODFLOW-NWT 
(Newton-Raphson iteratie), MODFLOW-USG, MODFLOW-LGR (local grid refinement), en 
in de nabije toekomst ook SEAWAT en MT3DMS. MODFLOW 6 is geheel vanaf scratch 
ontwikkeld, gebruikmakend van modern object-georiënteerd FORTRAN, en is net als 
alle voorgaande MODFLOW-versies modulair van opbouw. Een concrete aanleiding 
vanuit de USGS voor parallellisatie van MODFLOW 6 is de ontwikkeling van een één-
laags hyper-resoluut grondwatermodel met 100m cellen voor de aaneengesloten sta-
ten van de Verenigde Staten (Zell en Sanford, 2016). Doel is om met dit model, dat zal 
bestaan uit circa 766 miljoen actieve cellen, parallel te gaan rekenen op de USGS Yeti 
supercomputer.

Wiskundig model

Discretisatie van de grondwaterstromingsvergelijking in MODFLOW leidt tot het op-
lossen van een doorgaans groot lineair stelsel algebraïsche vergelijkingen, Ah = b. 
In dit stelsel correspondeert de (symmetrisch positief definiete; SPD) matrix A (m2/d) 
met onder andere de "cell-by-cell conductances", de vector b (m3/d) met de bronter-
men, en de vector h (m) met de onbekende stijghoogten. Om dit stelsel op te lossen 
zijn iteratieve Krylov-deelruimte-oplosmethoden (solvers) veelal de standaard. Een 
veelgebruikte methode voor SPD-matrices is de gepreconditioneerde geconjugeerde 
gradiëntensolver, PCG, zie Hill (1990). 

Wiskundig kan worden aangetoond (zie Golub en Van Loan, 1996) dat convergentie 
van geconjugeerde gradiënten (CG) sterk wordt bepaald door het effectieve conditie-
getal van A, c = λmax / λmin met λmax en λmin de grootste, respectievelijk, kleinste eigen-
waarde van A. Hoe lager c, hoe minder iteraties er doorgaans nodig zullen zijn om CG 
te laten convergeren. Preconditionering van A houdt in dat in plaats van Ah = b  het 
stelsel M1Ah = M1b wordt opgelost. De matrix M wordt de preconditioner genoemd. 
De kunst is om M zodanig te kiezen dat M1A een gunstiger (lager) conditiegetal heeft 
en M dus eenvoudiger te inverteren valt. Als in het extreme geval M = A, dan M1A = 
I, met I de identiteitsmatrix, c = 1 en zal de CG methode met 1 iteratie convergeren. 
Echter, het inverteren van M levert dan weer het oorspronkelijke probleem op.

Voor parallellisatie van MODFLOW 6 is de additieve Schwarz (AS) preconditioner Mas 
gekozen, welke gunstige parallelle eigenschappen bezit. De analytische variant hier-
van is in 1870 door de Duitse wiskundige Hermann Schwarz geïntroduceerd, toen 
Schwarz onderzoek deed naar existentie en eenduidigheid van de Poissonvergelijking 
op de vereniging van eenvoudige (overlappende) geometrieën (zie Smith e.a., 1996). 
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Kort zal aan de hand van een voorbeeld worden toegelicht waarom de AS-preconditi-
oner bij uitstek geschikt is voor parallellisatie.

Stel het geval van twee gekoppelde deelmodellen (subdomeinen), M1 en M2, met elk 
vier cellen en waarbij de cellen over de deelmodellen zijn genummerd (Afbeelding 1, 
links). Deze nummering resulteert in de blokmatrix A (Afbeelding 1, rechts), waarbij 
de submatrices Aii de interne coëfficiënten bevatten voor deelmodel i, en submatrices 
Aii de koppelcoëfficiënten van deelmodel i naar deelmodel j. De AS-preconditioner 
Mas benadert A door de blokdiagonaal te nemen:

Beschouw nu het stationaire iteratieve Richardsonproces, waarbij, gegeven initiële 
start stijghoogten h(0), de onbekende stijghoogten h met h(k) worden benaderd voor 
iteratie k = 1,2,K volgens

Laat h1 en h2de onbekende stijghoogten zijn voor deelmodel 1, respectievelijk deel-
model 2, en b1 en b2 de brontermen. Substitutie van 

in het iteratieve proces (1) geeft voor k = 1,2,K.

Uitschrijven van het rechterlid, gebruik makend van Aii Aii
-1hi

(k-1) = Ihi
(k-1) = hi

(k-1), geeft na 

vermenigvuldiging met Aii  uiteindelijk voor k = 1,2,K 
Dit wordt de additieve Schwarz-domein decompositiemethode genoemd2 (zie Smith 
e.a., 1996).

2 Deze methode staat ook wel bekend als de blok-Jacobi methode.

Afbeelding 1: Voorbeeld rooster en nummering voor twee gekoppelde deelmodellen, M1 en M2. Links: 

nummering, rechts: resulterende blokmatrix structuur.
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Merk op dat de twee vergelijkingen in (2) onafhankelijk van elkaar zijn en daarom 
parallel kunnen worden opgelost. Dit vereist echter wel dat elke iteratie het lokale 
deelmodelprobleem, corresponderend met matrix Aii , moet worden opgelost. Het 
blijkt dat dit oplossen niet nauwkeurig hoeft te gebeuren. De crux in parallellisatie 
van (2) zit in het uitrekenen van het rechterlid met oude waarden van het naburige 
deelmodel. Voor deelmodel M1 komt dit neer dat deze h2

(k-1) nodig heeft voor de cel-
len 5 en 7 van deelmodel M2 (zie Afbeelding 1). Omdat M1 deze niet fysiek heeft, 
maar wel nodig heeft, worden voor M1 de cellen 5 en 7 ook wel halo-cellen genoemd, 
waarin waarden worden ontvangen die door M2 zijn verzonden. Voor M2 zijn 2 en 4 
de halo-cellen.

Wiskundig kan worden aangetoond dat de standaard additieve Schwarz methode 
(2) langzaam convergeert, waarbij in de praktijk veel iteraties nodig zijn om tot een 
goede schatting te komen. Daarom wordt doorgaans de AS-preconditioner Mas  enkel 
gebruikt als preconditioner binnen Krylov-methoden, zo ook binnen de uitgevoerde 
parallellisatie van MODFLOW 6.

Implementatie

Met de komst van MODFLOW 6 is een "multi-model" framework geïntroduceerd 
waarbinnen verschillende deelmodellen op matrixniveau sterk aan elkaar gekoppeld 
kunnen worden. De gekoppelde modellen kunnen gemengde gestructureerde of on-
gestructureerde rekenroosters hebben, verschillende resoluties hebben, en zowel 
lateraal als verticaal met elkaar verbonden zijn. Deze deelmodellen dienen verbonden 
te worden via "Numerical Exchanges". Intern wordt binnen MODFLOW 6 een blokma-
trix A geassembleerd, waarbij de Aii submatrices rechtstreeks corresponderen met de 
Numerical Exchanges. Deze interne structuur vormt een zeer gunstig uitgangspunt 
voor parallellisatie met de additieve Schwarz-preconditioner.

Voor uitwisseling van variabelen tussen verbonden deelmodellen is het concept be-
dacht van "halo-modellen", die te zien zijn als uitbreidingen van Numerical Exchanges. 
Via een halo-model kunnen parallel de methoden van elk model-object zonder code-
aanpassingen toegang hebben tot data van naburige deelmodellen. Afbeelding 2 

Afbeelding 2: Illustratie van halo-modellen voor het geval van 3 gekoppelde deelmodellen (M1, M2, M3), 

waarbij M1 en M3 aan processor P0 zijn toegekend en M2 aan P1.
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geeft een voorbeeld van drie gekoppelde modellen, M1, M2 en M3, waarbij er twee 
Numerical Exchanges zijn gedefinieerd (M1-M2 en M2-M3) en de gebruiker zowel M1 
als M3 heeft toegekend aan processorkern P0 en M2 aan processorkern P1. Parallel 
worden halo-modellen aangemaakt (M2HALO1 en M2HALO2 voor P0, M1HALO1 en 
M3HALO1 voor P1) die alle benodigde data ontvangen via lokale communicatie met 
MPI (Message Passing Interface). De uitwisseling is generiek gemaakt met de Memory 
Manager, waarmee wordt voorgesorteerd op toekomstige parallellisatie van andere 
MODFLOW processen, bijvoorbeeld zoet-zout en reactief stoftransport.

De lineaire IMS-solver van MODFLOW 6 is geparallelliseerd, zowel de CG-solver als de 
BiCGSTAB-solver (algemene matrices). De IMS-solver is afgeleid van de UPCG-solver en 
toont veel overeenkomsten met de PKS-solver. Naast lokale MPI-communicatie tussen 
naburige processorkernen voor het updaten van het rechterlid, vergelijkbaar met (2), 
vergt parallellisatie van de solvers ook globale MPI-communicatie voor het berekenen 
van inwendige (vector-vector) producten en convergentiecriteria. Hierbij moeten alle 
processorkernen met elkaar communiceren. 

Qua overige parallelle functionaliteiten wordt de Water-Mover-functionaliteit onder-
steund, waarbij water kan worden verplaatst van het ene deelmodel naar het andere 
(bijvoorbeeld met SFR of WEL). Momenteel wordt Ghost Node Correction nog niet 
ondersteund, evenals XT3D. Qua in- en uitvoer zijn er naast de stuurfile "mfsim.nam" 
(zie onderstaand) geen verdere aanpassingen aan de code gedaan.

Gebruik

Om parallel te kunnen rekenen met MODFLOW 6 dient men eerst de MPI-software 
te installeren (bijvoorbeeld Microsoft MPI onder Windows). De gebruiker dient het 
MODFLOW-6-model vooraf (met pre-processing scripts) aan te maken zodat deze 
bestaat uit meerdere gekoppelde deelmodellen. (Dit betekent dus dat parallel MOD-
FLOW 6 niet dynamisch deelmodellen aanmaakt.) Daarna dient de stuurfile "mfsim.
nam" op twee plaatsen aangepast te worden: 1. onder het "Options" blok dient de key 
"DOMAIN_DECOMPOSITION" te worden toegevoegd, gevolgd door het totaal aantal 
processorkernen. 2. Onder het blok "Models" dient achter elke modelnaam ("mname") 
het processornummer ingevuld te worden. De simulatie kan gestart worden door de 
MODFLOW 6 executabel met "mpiexec" aan te roepen.

Numeriek experiment 1: cirkel 12.5 miljoen cellen

Voor dit experiment is een variant gemaakt van de MODFLOW-6-test genaamd "ex11-
disvmesh", waarmee eenvoudige stationaire opbolling voor een cirkel wordt gesimu-
leerd door enkel grondwateraanvulling en afstroming naar een vaste modelrand. Dit 
lineaire probleem betreft een cirkel omsloten door een vierkant van 3km x 3km. Voor 
dit experiment is een gestructureerd rooster gebruikt, waarbij er 1 modellaag is ge-
nomen (dikte 40m, k-waarde 10m/d), een grondwateraanvulling van 4mm/d, en een 
vaste stijghoogte van 0m op de rand van de cirkel. Voor de IMS CG solver is gekozen 
hclose = 0.1m, rclose = 0.001m3 en een relaxatiefactor van 0.97. De gekoppelde deel-
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modellen zijn aangemaakt met behulp van de METIS-software (Karypis en Kumar, 
1998) om het optimale actieve rekengebied (variabele IDOMAIN) te bepalen, in de zin 
van hoeveelheid rekenwerk en MPI communicatie. Hierbij zijn er Numerical Exchanges 
aangemaakt om de irreguliere rekengebieden met elkaar te verbinden3.

Afbeelding 3: Resultaten voor het cirkel experiment bestaande uit 12.5 miljoen actieve, vierkante, 

75cm cellen. Links: gemeten versnellingen; rechts: gemeten toename in totaal aantal iteraties.

In Afbeelding 3, links, staan de gemeten versnellingen voor het geval van 4000 x 4000 
cellen (circa 12.5 miljoen actieve vierkante cellen van 75cm). Voor elke keuze van N, het 
aantal processorkernen, is in dit experiment een nieuw MODFLOW-6-model aange-
maakt bestaande uit N gekoppelde deelmodellen. Met 128 processorkernen wordt de 
rekentijd van 6 minuten en 10 seconden gereduceerd tot 14 seconden, wat overeen-
komt met een factor 26 versnelling. De reden dat dit niet meer is komt hoofdzakelijk 
door de grote iteratietoename, zie Afbeelding 3, rechts. Doordat met 128 proces-
sorkernen circa 75% meer iteraties nodig zijn, scheelt dit een factor 1.75. Zonder 
iteratietoename had er idealiter dus een versnelling van 26x1.75=46 behaald kunnen 
worden. Waarom een dergelijke substantiële iteratietoename plaatsvindt, moet nog 
verder onderzocht worden. Tevens is voor dit experiment geverifieerd dat de verschil-
len in berekende stijghoogten tussen parallel en serieel binnen de gestelde solvercri-
teria vallen.

Numeriek experiment 2: cirkel 1.25 miljard cellen

Doel van dit experiment is om een eerste grens op te zoeken van wat mogelijk is 
met MODFLOW 6 qua probleemgrootte. Uitgangspunt is het cirkelmodel van experi-

3 Dit verschilt bijvoorbeeld met PKS voor iMODFLOW waarbij de uitwisseling enkel over de randen van een
 rechthoekig subdomein kan plaatsvinden.
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ment 1, maar dan voor 40000 x 40000 cellen (1.25 miljard actieve vierkante cellen 
van 7.5cm). Dit is wereldwijd gezien het grootste (hypothetische) model dat ooit met 
MODFLOW is doorgerekend. 

Met 480 processorkernen op 40 rekennodes convergeerde het model in 7 minuten 
en 41 seconden, zie Afbeelding 4. Er is geverifieerd dat de berekende stijghoogten 
overeenkomen met die van experiment 1. Duidelijk is te zien dat de berekening voor 
480 gekoppelde modellen, met elk een asymmetrisch rekengebied (IDOMAIN varia-
bele), leidt tot een plausibel symmetrisch antwoord. Als we een parallelle efficiëntie 
van 50% schatten, dat zou deze simulatie ruim 30 uur duren op een enkele processor. 
Echter, qua werkgeheugen zou dan circa 1.8 terabyte RAM vereist zijn, wat technisch 
niet haalbaar is voor een enkele rekencomputer.

Afbeelding 4: berekende stijghoogten en convergentie met 480 processorkernen, voor het cirkel experi-

ment met 1.25 miljard actieve, vierkante, 7.5cm cellen. Stijghoogten zijn gevisualiseerd met de iMOD GUI 

(getekende rechthoeken tonen extent van afzonderlijke deelmodellen).

Numeriek experiment 3: PCR-GLOBWB 4.5 miljoen cellen

Voor dit experiment is het tweelaags grondwater model van het mondiale PCR-GLOBWB
hydrologische model parallel doorgerekend voor één jaar met dagelijkse tijdstap-
pen. Het oorspronkelijke MODFLOW-2000-model (4.5 miljoen cellen, vierkante 10km-
cellen) is hierbij geconverteerd naar een (standalone) MODFLOW-6-model. Voor de 
maandelijkse stressperioden zijn berekeningen met een oude PCR-GLOBWB-run ge-
bruikt voor het jaar 1958. Voor de IMS-CG-solver is gekozen hclose = 1 mm, rclose = 
1,37 x 106 m3 en een relaxatiefactor van 0.98. Het MODFLOW 6 model is opgedeeld in 
53 gekoppelde deelmodellen. Deze corresponderen een-op-een met de 53 stroomge-
bieden, die met PCR-GLOBWB onafhankelijk van elkaar parallel kunnen worden door-
gerekend. Door deze opdeling te volgen wordt voorgesorteerd op een toekomstige 
parallelle koppeling.

In tegenstelling tot het eerste experiment, wordt in dit experiment de opdeling in 
deelmodellen vooraf constant gehouden en varieert deze niet met het aantal proces-
sorkernen N. Voor N processorkernen zijn N deelmodellen toegekend door een klein 
optimatisatieprobleem met METIS op te lossen, zodanig dat het rekenwerk zoveel 
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mogelijk verdeeld is over de processorkernen en de MPI-communicatie tussen de 
processorkernen minimaal is. Hiertoe is met METIS een kleine wiskundige graaf opge-
steld: elk van de 53 knopen van de graaf 
correspondeert met het aantal actieve cellen 
(rekenwerk) van een stroomgebied, en tak-
ken corresponderen met het aantal celver-
bindingen (communicatie) tussen de stroom-
gebieden. In het geval dat N = 53 krijgt elke 
processorkern exact 1 deelmodel toegekend. 

Afbeelding 5 laat de behaalde versnellingen 
zien. Duidelijk is dat de versnelling vanaf 8 
processorkernen begint af te vlakken door-
dat de opdeling minder optimaal wordt. 
Ondanks dit, wordt er met 53 processorker-
nen nog steeds een aanzienlijke versnelling 
behaald (factor 20, van 1 uur 32 minuten 37 
seconden rekentijd naar 4 minuten 41 secon-
den).

Conclusies

Numerieke experimenten tonen aan dat parallellisatie van MODFLOW 6 kan leiden 
tot aanzienlijke verkleining van rekentijden. Verder is er aangetoond de rekenkern in 
de basis geschikt is om zeer grote grondwatermodellen parallel mee door te kunnen 
rekenen.

Vervolg

Momenteel vindt er samen met de USGS evaluatie plaats van de ontwikkelde code, 
met als doel om de code spoedig naar de "develop branch" te migreren. Deze evalua-
tie heeft al geleid tot een eerste voorgestelde aanpassing van het framework, waarbij 
de datastructuren voor Numerical Exchanges in de huidige MODFLOW 6 code zullen 
worden uitgebreid met halo-modellen. De wens is ook om de seriële solver zodanig 
in te richten dat deze exact de iteratie van de parallelle solver kan reproduceren, 
waarmee ontwikkeling van nieuwe parallelle functionaliteiten beter gemonitord kun-
nen worden. Naar verwachting zal in een najaar van 2019 een officiële MODFLOW-
6-release uitkomen waarmee parallel gerekend kan worden.

Naast de werkzaamheden voor de USGS zal MODFLOW 6 verder worden geparallelli-
seerd gedurende het promotieonderzoek van ondergetekende4.

Afbeelding 5: gemeten versnellingen voor het 

PCR-GLOBWB grondwatermodel, jaar 1958.

4 "Towards Exascale Computing for Large Scale Groundwater Simulation", met promotoren Marc Bierkens 
(UU/Deltares) en Hai Xiang Lin (TUD), en co-promotor Gualbert Oude Essink (Deltares/UU).
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Software beschikbaarheid

De geparallelliseerde MODFLOW 6 code is vrij te downloaden van GitHub:
https://github.com/verkaik/modflow6-parallel.git
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