Gebruikershandleiding
IPW
SIMONA rapportnummer 2001-02

Gebruikershandleiding
IPW
Deze gids geeft een korte beschrijving hoe de
interactive preprocessor WAQUA, de IPW, gebruikt
kan worden.

Version
Maintenance
Copyright

:
:
:

1.11, september 2008
see www.helpdeskwater.nl/waqua
Rijkswaterstaat

Gebruikershandleiding IPW

Voorwoord

Versies

document
verie

datum

change-nr

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

0.1

june 1999

1.x

Initial version

1.0

11-04-2001

2.0

Widgets added for Keys like Transport etc.

1.1

22-01-2003

3.0

P02009 (IPW05): subgrids toegevoegd, “help” verwijderd

1.2

27-06-2003

3.1

M03021: zoom problem

1.3

14-11-2003

3.03.00

P03047: algemene controle (export 2003-02)

1.4

28-06-2004

3.05.00

P03049: richting van barriers gecorrigeerd
W04004: barrier symbolen aangepast

1.5

15-11-2004

3.04.00_PC

PC-versie IPW: optie Domeindecompositie toegevoegd

1.6

20-12-2006

4.00

Uitgebreid met aanpassingen die gemaakt zijn in het kader van change 66959.

1.7

29-03-2007

4.02.00

Starten van IPW gaat nu met behulp van de perlscripts.

1.8

02-05-2007

4.03.00

Overige wensen, opmerkingen en bekende bugs

1.9

17-07-2007

4.07.00

Opmerking over error 2509 toegevoegd

1.10

04-02-2008

C77580

Verbetering uitleg opties submodel en domein decompositie

1.11

26-09-2008

C85923

Kleine aanpassing, verwijzingen naar personen weggehaald

Versie 1.11, september 2008
i

Gebruikershandleiding IPW

Voorwoord

Voorwoord
Nu de bouw van de IPW versie 2.0 is afgerond (eind 1998) is er een
versie beschikbaar waarin in grote lijnen alle typen keywords van
WAQPRE worden ondersteund. Het zal altijd zo zijn dat IPW net iets
achterloopt op de laatste versie van WAQPRE maar in principe moet
het voor een gebruiker eenvoudig zijn nieuwe functinaliteit te
gebruiken omdat de handelingen niet essentieel zullen verschillen van
reeds bekende akties.
Het is de bedoeling dat de IPW een hulpmiddel is dat de gebruiker van
WAQUA-in-SIMONA zo helpt dat het technisch eenvoudig is
SIMONA invoerfiles, samen met de aanwijzingen uit de WAQUA
User’s Guide, aan te passen c.q. uit te breiden. Een goede kennis van
WAQPRE is voor het doelmatig gebruik van de IPW dan ook erg
belangrijk.
In deze handleiding wordt kort aangegeven wat de IPW precies doet,
hoe de IPW gebruikt kan worden en vooral wat bij elk van de types
(van de keywoorden) gedaan moet worden om nieuwe waarden en
mogelijkheden op de gewenste wijze door te voeren. Daarbij is
beknoptheid het essentiële woord: door enig experimenteren zal de
gebruiker snel kunnen leren wat de mogelijkheden van de IPW zijn.
Over het algemeen kan gesteld worden dat de IPW zelf laat zien hoe de
verschillende schermen benut kunnen worden.
Bijvoorbeeld: indien getallen of namen moeten worden ingevuld dan is
daar altijd een plaats voor gereserveerd op het scherm, het invulveld.
Moet nog verder in de structuur van de keywoorden worden afgedaald
dan moet op de betreffende knop geklikt worden. De IPW geeft
meldingen als u fouten maakt of bepaalde handelingen moet uitvoeren.
Soms ook zijn bepaalde waardes niet toegestaan en wordt daar een
boodschap over gegeven. In de volgende pagina’s wordt, zoals gezegd
kort, op de verschillende mogelijkheden ingegaan.
Het is heel verstandig om, als u de IPW voor het eerst gaat gebruiken,
dit aan de hand te doen van het WAQUA cursus boek en met de
WAQUA User’s Guide bij de hand. U krijgt dan enig gevoel hoe u met
een en ander om moet gaan qua opbouw. Voorts krijgt u begrip van en
voor de betekenis van de keywords. Als het goed is wijst het gebruik
van de IPW zich daarna dan min of meer vanzelf.
Wij wensen u succes met het gebruik van de IPW. Voor op- en
aanmerkingen, met name met betrekking tot mogelijke uitbreidingen
van de IPW, dan wel aanpassingen van deze handleiding, dan wel
fouten in de IPW, houden de bouwers van de IPW zich aanbevolen.
Inmiddels is een nieuwe versie van de IPW waarin het ook mogelijk is
een deelgebied uit te snijden en een hierbij behorende SIMINP file te
genereren gereedgekomen. Vanwege het speciale karakter van deze
uitbreiding is er een apart hoofdstuk aan gewijd: hoofdstuk 4.
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In de periode november 2003 – juni 2004 is een PC-versie van de IPW
gerealiseerd. In deze versie is in het bijzonder functionaliteit
beschikbaar voor horizontale domeindecompositie (zie hfdst. 5).
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Wat kan de IPW
De interactieve preprocessor van WAQUA-in-SIMONA meestal IPW
genoemd, biedt de gebruiker de mogelijkheid interactief een WAQUA
input file (de zogenaamde SIMINP file) aan te passen en opnieuw te
genereren. In de huidige versie is het startpunt een bestaande SIMINP
file die geaccepteerd is door WAQPRE, de batch preprocessor van
WAQUA-in-SIMONA.
De bestaande SIMINP file kan via ‘point’, ‘click’ en ‘edit’ acties
uitgebreid c.q. omgezet worden naar een door de gebruiker gewenste
inputfile.
De meeste acties die in de IPW uitgevoerd kunnen worden, betreffen
het simpel aanpassen van een veld: de gebruiker tikt een waarde of
naam op de daarvoor bestemde posities en geeft door het indrukken
van de ENTER (RETURN) toets te kennen dat de ingetikte waarden
geaccepteerd moeten worden. De betreffende waarde (mits akkoord
bevonden door de IPW) wordt op de juiste plaats opgeslagen.
De aktie met de ENTER toets is essentieel en wordt op vele plaatsen
door de hele IPW gebruikt: ENTER indrukken betekent datgene wat
op dat moment op het scherm staat accepteren.
In de IPW worden de keywords in dezelfde volgorde als in WAQPRE
behandeld. Het is daarom goed om, voornamelijk in het begin, steeds
de handleiding van WAQPRE (in de WAQUA Users Guide) bij de
hand te hebben! Deze geeft een verklaring van de betekenis van de
keywords. Na korte tijd zult u dit voor de meeste keywords zelf wel
weten.
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Het starten van de IPW
IPW is sinds Simona Major-Release 2007-01 geïntegreerd in de
Simona structuur. Dit houdt in dat IPW niet meer vooraf geïnstalleerd
hoeft te worden. Dit betekent wel dat de Simona Installatie goed moet
zijn doorlopen.
Om IPW te starten gaat men vanuit de command-prompt naar de
directory waar de siminp staat. Van daaruit start men IPW door
‘waqipw.pl’ in te typen. Er wordt nu gevraagd om de naam van de
siminp. De naam van de siminp kan men ook direct meegeven als
argument van waqipw.pl. Bijvoorbeeld:
‘waqipw.pl –siminp siminp.csm8’

Voordat IPW gestart kan worden moet de X-server al gestart zijn. Dit
kan waqipw.pl ook automatisch doen als de variabele
‘XSERVEREXE’ correct is gevuld in de settings-file. Zie hiervoor de
‘/etc/win32/Settings.inc’.
IPW kan niet omgaan met verticale domeindecompositie. In het geval
van verticale domeindecompositie worden daarom de keywords
%KMAX% en %DOM% automatisch vervangen door 1. Deze
wijzigingen worden aangebracht in een tijdelijke kopie van de siminp.
De naam van de nieuwe siminp eindigt op ‘.ipw-mod’. Meer over wat
IPW doet bij het opslaan van een dergelijke siminp kunt u vinden in
hoofdstuk 2.6.
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Het Hoofdmenu

Figuur 1: Het hoofdmenu van de IPW
Het hierboven afgebeelde hoofdmenu is de sleutel naar alle
keywoorden in de SIMONA invoerfile.
In het Hoofdmenuscherm zijn zichtbaar:
- de titelbalk (zoals u kunt zien met titel IPW)
- de menubalk met de namen File, Tools en Preferences
- de SIMONA hoofdkeywoorden lijst, dit zijn de keywoorden welke
eventueel bewerkt zouden kunnen worden
- een centraal subscherm
- het Berichten Scherm waar aanwijzingen over te verrichten
handelingen en eventuele foutmeldingen kunnen worden
geschreven door het programma, de IPW
Het Berichten Scherm kan schoon gemaakt worden door de rechter
knop van de muis in te drukken als het muispijltje in het Berichten
Scherm is geplaatst. Deze actie is vooral handig als u controleert
welke handelingen u uit moet voeren. Het is dan goed om steeds bij
elke volgende handeling de berichten van de vorige handeling
verwijderd te hebben, opdat er geen verwarring zal ontstaan over het
moment waarop een zekere boodschap werd geplaatst.
Met menuitem File kunt u een andere siminp openen of het huidige
opslaan en/of exporteren. Met menuitem Tools kunt u een van de IPW
tools selecteren en via Preferences kunt u IPW geschikt maken voor
het door u gewenste gebruik.
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Het openen van een invoerfile
Door de muispijl naar File te bewegen en hierop te klikken opent u een
uitklap menu, waarin de volgende knoppen staan:
Open…
Save
Export
Exit
Zoals bekend betekenen … achter een woord dat er meer achter deze
knop zit. Indien u op Open klikt verschijnt er een nieuw scherm
waarmee u een invoerfile kunt selecteren. Met dit selectiescherm (zie
figuur 3) hebt u toegang tot alle directories en files van uw
werkstation. Door het filter te gebruiken kunt u aangeven van welke
directory u de inhoud wilt zien. Door de juiste file aan te klikken in de
rubriek File to Open kunt u de door u gewenste invoerfile doen
verschijnen. Door nu de knop OK aan te klikken (in te drukken) opent
u de gekozen file. Dit zou de SIMONA inputfile moeten zijn die u wilt
gaan bekijken en eventueel veranderen.

Figuur 2: Het selectiescherm
Nadat u een file geopend hebt verdwijnt het selectiescherm. Er
verschijnt een command prompt die vraagt om de buffergrootte. U
dient hier de buffergrootte in MW in te voeren. Deze buffergrootte
wordt gebruikt voor Waqpre die in IPW is opgenomen. Als u direct op
enter drukt wordt de standaard buffergrootte genomen. Indien u een
siminp file hebt geselecteerd die verticale domeindecompositie bevat,
verschijnt er nog een tweede venster. In dat venster wordt gevraagd
welk domein u wilt laden en hoeveel lagen er in totaal aanwezig zijn.
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Nadat de dosprompt gesloten is, is het hoofdscherm nu weer het enige
scherm dat te zien is. U zult zien dat er, indien de door u geselecteerde
file inderdaad een correcte SIMONA inputfile is, een aantal
wijzigingen is opgetreden in het hoofdscherm. Echter in het geval dat u
een willekeurige andere file hebt aangeklikt stopt IPW met een
foutmelding: dit betekent dat de file niet leesbaar was voor de IPW.
Merk op dat de titel na het openen van de SIMONA inputfile is
gewijzigd: Er is een naam achter het woord IPW gekomen. Deze naam
komt overeen met de uitgang van de siminp (SIMONA input) file. Ook
kan een aantal van de hoofdkeywoorden nu geselecteerd worden: dit is
te zien aan de zwarte tint, deze keywoorden zijn inmiddels “sensitive”
geworden. Voorlopig wordt in de IPW de regel gehanteerd dat een
hoofdkeywoord dat niet in de begin siminp file staat ook niet
toegevoegd kan worden. Dus uitsluitend hoofdkeywoorden die in de
start invoerfile staan worden sensitive gemaakt en dientengevolge
kunnen alleen subkeywoorden uit een blok behorend bij zo’n
hoofdkeywoord, een andere waarde of betekenis (naam) krijgen.
Voordat de verschillende mogelijkheden om de hoofdkeywoorden te
manipuleren aan de orde komen eerst iets over de optie Tools.

Figuur 3: Het Visualization Control Scherm
Van Tools hoeft u voorlopig alleen te weten dat u hiermee onder
andere een aantal grafische hulpmiddelen kunt activeren. Klik op
Tools en daarna op Visualization Control om te ontdekken dat de IPW
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antwoordt met de opening van twee nieuwe schermen: het Controle
Scherm en het Gebiedsscherm, zie respectievelijk figuren 4 en 5. Het
Controle Scherm, (figuur 4) dat herkend kan worden aan de woorden
Ipw-Visualization Control in de titel balk laat een groot aantal
mogelijkheden zien van grootheden die u kunt selecteren om in het
Gebiedsscherm (figuur 5) getoond te worden. Door de betreffende
drukknop in het Controle Scherm met de muis aan te klikken kunt u
selecteren wat u zoal in het Gebiedsscherm wilt zien. Nadat u denkt
dat u voldoende hebt aangeklikt kunt u via de knop Apply, een knop
zichtbaar linksonder in het Controle Scherm, aangeven dat u de door u
geselecteerde grootheden in het Gebiedsscherm getekend wilt zien.
Voer dit uit. Selecteer bijvoorbeeld het Grid en Points en vindt een
figuur als figuur 5. Ook door indrukken van de knop Redraw
(onderaan in het Gebiedsscherm kunt u het scherm laten opbouwen).
Opmerking 1

Bij het visualiseren van barriers wordt, als er twee barriers in één
cel worden getekend, de tweede barrier over de eerste heen
getekend.

Opmerking 2

Commentaar in een siminp wordt gedeeltelijk meegenomen. Zie
paragraaf 2.6.
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Figuur 5: Gebiedsscherm (Area Map) met Grid en Points
Zoals u ziet wordt het Gebiedsscherm gevuld met een grafische
weergave van het door u ingevoerde modelgebied. Indien u inderdaad
de optie Grid in het Controle Scherm hebt geactiveerd, wordt een
rooster getekend in het Gebiedsscherm. De lijnen lopen van
bodempunt naar bodempunt. De waterstandspunten liggen precies in
de centra van de roostercellen. Zie voor een precieze uitleg van
bodem-, waterstands- en snelheidspunten de WAQUA User’s Guide.
Constateer dat u “cellen” van het grid kunt selecteren door met het
cursor pijltje zo’n cel aan te klikken. Onder in een apart gedeelte van
het Gebiedsscherm worden de x- en y-coördinaten van de positie van
het aangeklikte waterstandspunt (waar de kruisdraden elkaar snijden),
de corresponderende roostercoördinaten M en N en de lokale diepte
van dat punt aangegeven. In figuur 5 (waar een uitermate eenvoudig
roostertje is getekend) is dat gedeelte voor het punt M=5, N=8
weergegeven.
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Links boven op de menubalk van het Gebiedsscherm staan weer drie
knoppen met respectievelijk de teksten
File Edit View
Met elk van deze knoppen kunt u weer nieuwe mogelijkheden
oproepen. In de volgende secties wordt hier kort op ingegaan.
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De knop File in het Gebiedsscherm
Via aanklikken van File kan gekozen worden uit de optie Exit.
De optie Exit betekent dat u via aanklikken van deze knop Controle
Scherm en Gebiedsscherm kunt verwijderen van uw beeldscherm: ze
worden gesloten. Uiteraard kunt u ze weer terugroepen via de knop
Tools uit het hoofdmenu.
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De knop Edit in het Gebiedsscherm
Zoals u kunt vaststellen kan via de knop Contour uit het Controle
Scherm een kleurenplaatje van de bodem in het Gebiedsscherm
gemaakt worden. Deze kleurenplaat is gebaseerd op een klassenindeling waarbij per klasse een bepaalde kleur hoort. U kunt zowel de
klassenindeling als de toegevoegde kleur wijzigen naar eigen inzichten
via de knop Edit. Als u de knop Edit aanklikt verschijnen de
mogelijkheden Shading Scale en Class Limits als uitklapmenu. Via de
knop Shading Scale kunt u het gebruikte kleurenpalet bekijken en zo
nodig aanpassen. Hieronder staat het plaatje (figuur 6) dat u krijgt als
u Shading Scale aanklikt.

Figuur 6: Het Shading Scale scherm
Via de knop Load in het opgeroepen scherm kunt u andere paletten
laden (zie figuur 7), via de knop Apply kunt u tussenresultaten laten
verschijnen en via de knop OK kunt u de Shading Scale weer verlaten.
Het op dat moment geselecteerde palet wordt dan het definitief toe te
passen palet. Via de knop Cancel verlaten van Shading Scale zorgt
ervoor dat alles bij het oude blijft.

Figuur 7: De te selecteren Paletten
De knop Class Limits biedt u de mogelijkheid een andere
klassenindeling te kiezen. U kunt het aantal klassen veranderen, de
maximale en minimale waarde aanpassen en eventueel de
klassenindeling, die in eerste instantie equidistant is. Voor al deze
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mogelijkheden geldt dat het verstandig is een tijdje met de
verschillende opties te spelen zodat u een zekere handigheid in het
gebruik opbouwt.
Voor de volledigheid enkele aanwijzingen.

Figuur 8: Het Class Limits Scherm
U begint met het vaststellen van de maximale en minimale waarde.
Daartoe klikt u het bovenste knopje in de rubriek Distribution aan. Dit
is het knopje voor de equidistante klassenindeling. De waardes rechts
voor minimum en maximum kunt u nu wijzigen door de knop User
Extremes te activeren en vervolgens de waardes die u wilt in de twee
betreffende vakjes in te voeren. Zoals steeds betekent een druk op de
Enter toets dat u de ingetikte waarde wilt laten accepteren. Merk op
dat alleen gehele waarden en waarden met tenminste één cijfer achter
de decimale punt worden geaccepteerd. Bij niet correcte waarden
wordt het vakje donkerblauw of rood en wordt na Enter de oude
waarde weer zichtbaar. Indrukken van de knop Apply zorgt ervoor dat
het plaatje in het Gebiedsscherm aan de laatst geaccepteerde waarden
wordt aangepast zonder dat het Class Limits scherm verdwijnt.
(Probeer dit eens) Via OK wordt alles definitief gemaakt en wordt het
scherm voor de Class Limits verwijderd. Het aantal klassen kunt u
instellen met de “slider” (glijbalk) voor Number of Limits. Bedenk dat
het aantal limits, dat is het aantal grenzen, altijd één meer is dan het
aantal klassen. Indien u equidistant wilt werken hebt u nu alle
mogelijkheden om alle knoppen in te stellen gehad.
Wilt u niet equidistant werken dan moeten nu de klassegrenzen nog op
de juiste manier worden gekozen. U hebt op de zonet beschreven wijze
uw minimum en maximum ingesteld en zet het aantal grenzen op 2.
Controleer dat u na het indrukken van Apply een volledig egaal plaatje
krijgt, er is immers nog maar één klasse. De volgende stap is dan het
toevoegen van extra klassengrenzen met de waarden die u wilt.
Hiervoor zijn twee mogelijkheden. De eerste is dat u naar het vakje
gaat, rechts van de klassenbalk en de door u gewenste grens daar
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intikt. (Merk op dat weer alleen gehele getallen of getallen met
tenminste één cijfer na de decimale punt worden geaccepteerd.) Na het
indrukken van de Enter toets wordt deze waarde als grens toegevoegd.
Komt de grootte niet zo nauw dan kunt u ook een nieuwe grens
toevoegen door op de door u gewenste plaats in de klassenbalk te
dubbelklikken: u zult zien dat er een grens wordt toegevoegd en dat de
waarde in het rechtervakje wordt getoond. Veranderen van de waarde
van een grens kan ook op deze wijze: dubbelklik een grens en ga
vervolgens naar het vakje naast de balk en pas daar de waarde aan. Na
Enter is de nieuwe grens geaccepteerd tenzij de klasvolgorde dit niet
toelaat. Merk op dat het aantal class limits toeneemt en dat de
verdeling nu niet meer equidistant is. Voeg net zo lang klassegrenzen
toe tot u tevreden bent. Het is, vanwege de klassengrenzenvolgorde,
essentieel dat nieuwe grenzen op de juiste plaats worden ingevoerd.
Via de knop Apply kunt u het resultaat van uw werk controleren. Als
u achteraf een grens wilt verwijderen klikt u de betreffende lijn in het
klassenscherm aan en nadat u geconstateerd hebt dat u de juiste grens
hebt geselecteerd kunt u deze verwijderen met behulp van de toets
Delete op uw toetsenbord. Ook de extreme grenzen in de balk kunnen
op deze wijze verwijderd worden. U kunt constateren dat het aantal
klassen steeds één kleiner wordt als u een grens verwijdert. Hebt u een
grens verwijderd maar wilt u hem direct terug dan kunt u dit doen door
dezelfde waarde onmiddellijk weer via het invoervakje, dat naast de
klassenbalk is gesitueerd, in te voeren.
Opnieuw geldt dat u, als u tevreden bent met de gespecificeerde
indeling, via OK terug kunt gaan naar de andere mogelijkheden van de
IPW.
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De knop View in het Gebiedsscherm
Via aanklikken van de optie View de laatste knop in het
Gebiedsscherm krijgt u een uitklap menu met drie belangrijke
mogelijkheden:
Zoom In
Zoom Out
Zoom Reset
Via de knop Zoom In kunt u een gebied uitsnijden en dit opblazen tot
het het totale scherm beslaat. Nadat u de optie Zoom In hebt
aangeklikt wordt u geacht eerst een hoek van het gebied dat u wilt
uitvergroten aan te klikken, vervolgens naar de tegenovergestelde hoek
te “slepen”, dat wil zeggen de toets van uw muis ingedrukt houden en
de cursor over het scherm laten bewegen, en daar nogmaals te klikken.
Het daarmee geselecteerde gebied wordt vervolgens “vergroot” in het
Gebiedsscherm getoond. U kunt dezelfde aktie steeds herhalen
waardoor u steeds meer detail kunt zien. Met name in grote modellen
is dit een uiterst handige optie. Via Zoom Out kunt u steeds één stapje
teruggaan en via Zoom Reset gaat u in één keer helemaal terug naar de
beginsituatie. In figuur 9 staat een voorbeeld van een en ander.

Figuur 9: Een detail gebied via Zoomen
(Merk in figuur 9 op dat een gedeelte van het “opgeblazen” Gebiedsscherm is weggelaten!)
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Opslaan en exporteren van een Invoerfile
Opslaan
Omdat het opslaan gebeurt op basis van naamgeving waarin de
experimentnaam centraal staat is het goed nog even op een ander
aspect van de IPW in te gaan. Indien de gebruiker op zeker moment de
veranderde en eventueel uitgebreide siminp file wil bewaren dan doet
hij dit door op het vakje Save te drukken. Dit heeft tot gevolg dat er
een siminp file wordt bewaard waarin alle, op dat moment actuele,
informatie wordt gezet. Een waarschuwing is hier op z’n plaats. In de
huidige IPW versie kan de input file alleen met z’n op dat moment
geldende experiment naam worden bewaard. Dit betekent dat als er al
zo’n file bestaat deze file overschreven zal worden. Als dit niet de
bedoeling is moet u vooraf ervoor zorgen dat er een nieuwe experiment
naam in de data wordt opgeslagen. Bij het saven wordt dan ook de
naam van de siminp file aangepast. Bij het saven wordt uitgebreid
gebruik gemaakt van de mogelijkheid binnen SIMONA om
zogenaamde include files aan te maken. Voor alle keywords waar
meerdere gegevens aan gekoppeld kunnen worden wordt gebruik
gemaakt van een include file die als filenaam de combinatie
‘experiment’.’uitgang’ meekrijgt. Alle uitgangen zijn voor zich
sprekende namen: dieptewaarden bijvoorbeeld komen op deze manier
altijd in een file ‘experiment’.bottom terecht.
De experiment naam staat in de rubriek IDENTIFICATION. Klik
IDENTIFICATION aan in de rij van hoofdkeywoorden en vervang de
experiment naam door de door u gewenste naam. (zie ook het volgende
hoofdstuk. Het is goed hier een paar keer mee te oefenen en u ervan te
vergewissen dat u het saven op de juiste manier doet).
Als de originele siminp verticale domeindecompositie bevat wordt er
een extra map ‘org-partitioned-data’ aangemaakt. Alle mogelijke files
waar %DOM% uit de originele siminp naar kan verwijzen worden
gekopieerd naar deze extra map. Met behulp van deze files kan
handmatig de opgeslagen siminp weer worden omgezet naar een
siminp met verticale domeindecompositie.
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Exporteren
Indien u niet alle informatie wilt opslaan (siminp inclusief alle
includes) maar slechts geïnteresseerd bent in een klein gedeelte kunt u
er voor kiezen om informatie te exporteren. Zie figuur 10.

Figuur 10: Exporteren van informatie
Met de knop Save wordt alle aanwezige informatie opgeslagen, met de
knop Export wordt slechts een gedeelte van de informatie opgeslagen.
Nadat er op ‘export’ is geklikt verschijnt er een lijst met een aantal
items die opgeslagen kunnen worden. Elk item staat gelijk aan de
directory met inhoud die aangemaakt gaat worden. Indien u
bijvoorbeeld op initieel klikt wordt er een map ‘initieel’ aangemaakt
met daarin files zoals: ‘salinity’, ‘u-velocity’, ‘v-velocity’ en/of
‘wlevel’. Deze informatie moet uiteraard wel aanwezig zijn in de
ingelezen siminp.
Commentaar
Commentaar in een siminp-file wordt bij het opslaan en/of exporteren
gedeeltelijk meegenomen. Alleen de volgende stukken commentaar
worden in het uitvoerbestand weggeschreven:
1. Het commentaar dat aan het begin van de siminp staat.
2. Het commentaar dat voorafgaat aan elk hoofdsleutelwoord. Dat
zijn sleutelwoorden zoals ‘General’, ‘Displays’, ‘Sdsoutput’, etc.
Commentaar zijn regels die leeg zijn en regels die beginnen met het
teken ‘#’.
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Voorbeelden hoe files met de IPW aan te passen
Om een bestaande SIMONA input file te kunnen veranderen moet
deze eerst ingelezen worden in de IPW. In het vorige hoofdstuk hebt u
kunnen lezen hoe dit gebeurt.
Nadat in het hoofdmenu is weergegeven welke keywoorden
geselecteerd kunnen worden kiest u één van die keywoorden. In het
algemeen bestaat een keywoord in WAQUA-in-SIMONA uit een
“boom” met subkeywoorden waarbij aan de uiteinden van elke tak
subtakken en, eventueel na nog een aantal takken, tenslotte bladeren,
i.e. de echte gegevens staan. Deze gegevens kunt u indien gewenst
aanpassen. Dergelijke gegevens kunnen een tekst, een integer of een
real waarde of een heel veld van dergelijke grootheden zijn. Indien
mogelijk worden een keywoord en alle gerelateerde grootheden in één
scherm getoond. In het geval van te grote hoeveelheden data wordt via
scrollen toch de mogelijkheid geboden door alles heen te lopen en
lokaal een verandering aan te brengen. Zie voor een diepere betekenis
van elke grootheid de uitleg in de WAQUA Users Guide en met name
in de WAQPRE handleiding waar voor elk keywoord staat wat het is
en welke waarden het kan hebben.
Het aantal manieren waarop door middel van de IPW veranderingen in
de keywoorden kunnen worden aangebracht is niet zo erg groot. Het is
verstandig om de volgende pagina’s even door te lopen en de relevante
informatie op te nemen. Eigenlijk moet het daarna zo zijn dat de IPW
zonder handleiding door u bediend kan worden. Wel is het verstandig
om in voorkomende gevallen, zoals boven reeds gemeld, regelmatig
terug te vallen op de WAQUA Users Guide, teneinde de precieze
mogelijkheden te leren kennen van het betreffende keywoord.

3.1

Het hoofdkeywoord IDENTIFICATION

Figuur 11: Het scherm behorend bij hoofdkeywoord Identification
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De eerste mogelijkheid wordt gedemonstreerd aan de hand van het
identificatieblok. Klik het hoofdkeywoord IDENTIFICATION aan en
constateer dat u een scherm, dat lijkt op het scherm van figuur 11, in
beeld krijgt.
In de rubriek Identification van de invoerfile wordt het programma
identificatie blok gevuld. In dit blok staat de algemene informatie over
de te maken WAQUA-in-SIMONA run. Voor de volledigheid lopen
we dit blok in z’n totaliteit door. Voor de overige hoofdkeywoorden
beperken we ons vervolgens tot de “nieuwe” mogelijkheden.
In het blok zijn de volgende mogelijkheden/invulvelden:
3.1.1

WAQUA of TRIWAQ
Hier kunt u zien of u met een WAQUA run dan wel met een TRIWAQ
run hebt te doen. De in de oorspronkelijke invoerfile opgegeven
waarde kan niet gewijzigd worden. Voorlopig worden alleen WAQUA
opties ondersteund door de IPW.

3.1.2

EXPERIMENT
Achter dit keywoord staat de experiment naam zoals ingelezen.
Herinner uit het voorgaande dat deze naam erg belangrijk is bij het wel
of niet overschrijven van oude invoerfiles. Indien u de Experiment
naam wilt wijzigen dan zet u met behulp van de muis de cursor in het
invulvak achter experiment en tikt in dat vak de nieuwe naam in. (Via
backspace kunt u eventuele fouten wissen, maximale lengte van de
naam is 40 karakters). Zodra u vindt dat de naam juist is, drukt u de
ENTER toets op uw keybord in: door deze handeling wordt de nieuwe
naam bewaard. Dit is, zoals reeds eerder opgemerkt, een essentiële
actie voor de hele IPW: na indrukken van de enter toets zijn de
waarden (namen, getallen etc) die op dat moment in de invulvelden
staan, de waarden die bewaard worden. Vergeet u deze bewaar
(“save”) actie dan zal, als u het hulpscherm IDENTIFICATION
opnieuw oproept via indrukken van de IDENTIFICATION toets in het
linker deel van het hoofdscherm, gewoon weer de oude experiment
naam in het betreffende veld geschreven worden. Dit is dus ook een
handige mogelijkheid om na te gaan of de door u ingevoerde
namen/waarden echt opgeslagen zijn.

3.1.3

MODID
Deze grootheid staat voor de identificatie van het model die in plots en
prints zal worden gebruikt. Invullen van deze grootheid is eenvoudig;
een beperking is dat de naam maximaal acht karakters mag zijn.

3.1.4
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De titel van de simulatie. Maximaal 78 karakters. Veranderen spreekt
voor zich.
3.1.5

OVERWRITE
Voor referentie wordt weergegeven of het keywoord overwrite (een
vlag, zie de WAQUA handleiding) wel of niet is gezet. U kunt dit hier
niet zelf aanpassen.
We hebben nu gezien hoe een variabele (in dit geval steeds een
“tekst”-variabele) kan worden aangepast. Hiermee kent u al een groot
deel van de mogelijkheden van de IPW. Selectief zullen we nu nog wat
andere hoofdkeywoorden gaan bekijken. De hoofdkeywoorden
Depthcontrol en Restart worden bijvoorbeeld overgeslagen: controleer
voor de volledigheid dat ze geen geheimen meer voor u hebben.
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Het hoofdkeyword MESH

MESH is een hoofdkeywoord waarachter, via een inmiddels al
genoemde boomstructuur, veel meer typen variabelen schuil gaan. We
lopen dit blok globaal door en op die plaatsen waar belangrijke acties
kunnen worden uitgevoerd wordt dit nauwkeurig aangegeven. Klik
MESH aan. In het bijbehorende blok wordt de geometrie van het
model, geometrie genomen in zeer ruime zin, gedefinieerd.

Figuur 12: Het scherm behorend bij hoofdkeywoord MESH
Zoals in de figuur te zien is beslaat het blok MESH acht
subkeywoorden waarvan er op dit moment zeven sensitive kunnen zijn.
Van de meeste van deze subkeywoorden kunt u tenminste iets wijzigen
en soms heel veel. Het gaat (bijvoorbeeld) om de volgende grootheden:
3.2.1

GRID

Figuur 13: Inhoud van het blok GRID
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In dit blok kan de selectie van het rooster worden opgegeven. De
mogelijkheden zijn: rechtlijnig, kromlijnig of bolcoördinaten. In dit
blok komt u diverse grootheden tegen. Echter, zoals u via proberen
ook kunt constateren, deze grootheden zijn niet te wijzigen, afgezien
van de naam van de coördinatenfile: afhankelijk van hetzij CCO, hetzij
RGF kan hier een naam worden ingegeven of veranderd. Het type file
is wel belangrijk. Zie ook WAQPRE voor de precieze uitleg.
3.2.2

POINTS
Specificatie van punten. Punten worden door de gebruiker gedefinieerd
en worden op diverse plaatsen in de invoer gebruikt. Naar punten kan
gerefereerd worden via hun puntnummer wat het gebruik soms
eenvoudiger maakt dan via de coördinaten.
Aanklikken van POINTS leidt naar een scherm waarin de bestaande
punten voorkomen met naam (dit is de lijst links in het scherm), voorts
de knoppen Add , Read from File zijn te zien en tenslotte daaronder
nog weer een ruimte is gecreëerd, waarin M , N en Name ingevoerd
kunnen worden.

Figuur 14: Scherm behorend bij POINTS
Om te beginnen: de knop Delete is niet sensitive omdat het verwijderen
van punten problematisch kan zijn. Een punt zou eventueel elders in de
invoer gebruikt kunnen zijn. Te zijner tijd zal dit aangepast worden.
Met de knop Add kunnen nieuwe punten toegevoegd worden. Nadat u
Add hebt aangeklikt verschijnt de mededeling Click for new point in
het Berichten Scherm. Door in het Gebiedsscherm, rechts boven, de
juiste positie op te zoeken en aan te klikken kunt u het nieuwe punt,
indien nog niet bestaand, toevoegen. Als het punt al bestaat wordt dit
gemeld, in het andere geval zult u zien dat het punt wordt toegevoegd
aan de lijst linksboven. Controleer via het Controle Scherm en het
aanvinken van Grid en Points dat het door u gewenste punt inderdaad
is toegevoegd.
Een andere mogelijkheid is dat u in de posities M , N en Name
respectievelijk waarden en een naam zet en nadat u hebt geconstateerd
dat u geen fout bij het intoetsen hebt gemaakt ENTER indrukt op uw
toetsenbord. Het resultaat zal zijn dat het punt wordt toegevoegd als
het nog niet bestond of een melding van de IPW als het punt al wel
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bestond. Wel wordt ondanks de waarschuwing, als u een bestaand
punt op deze manier een nieuwe naam geeft, de laatst door u gegeven
naam in de lijst opgenomen. Controleer dit.
De Add handeling wordt op vele plaatsen in de IPW gebruikt, waarvan
acte.
De optie Read from File biedt u de mogelijkheid meerdere punten van
te voren op te slaan in een file en vervolgens in één actie in te lezen.
Hiermee wordt dus de mogelijkheid geboden posities gedefinieerd in
het coördinatenstelsel waarbinnen het grid is ontworpen om te zetten
naar (M,N) punten. Nadat u Read from File hebt aangeklikt verschijnt
er een file selection box. Kies via dit selectiescherm de door u
gewenste invoerfile. Voor de goede orde: deze optie geldt alleen in het
geval van kromlijnig. (curvilinear) Er wordt door de IPW aangenomen
dat er in deze file per regel een punt staat aangegeven en wel als volgt:
(“gespecificeerd” als float float string)
70000.00
800000.00 ‘Naam Punt’
Dus per regel een x-coördinaat in floating point format, daarna in
hetzelfde format een y-coördinaat (de spaties geven de scheiding aan)
en vervolgens de naam (string) van het betreffende punt tussen de
bekende quotes.
IPW leest al de aldus gegeven punten in en laat vervolgens een
schermpje zien waarop de punten in een lijst voorkomen. Stel dat u een
zeker punt wilt opnemen. Dan start u met het punt in de linker lijst aan
te klikken en daardoor te selecteren: de achtergrond wordt zwart
gemaakt. Vervolgens, zorgt u ervoor, via een eenvoudige druk op het
knopje >>> dat het punt, mits liggend in het actuele gebied van
toepassing, opgenomen wordt in de rechterlijst van het scherm. Nadat
u alle punten hebt geselecteerd die u wilde toevoegen drukt u op de
OK knop. Als resultaat zult u zien dat de punten, voorzover ze nog
niet aanwezig waren in de lijst van de IPW, zijn toegevoegd. Uiteraard
kunt u dit procédé voor een willekeurige andere puntenfile herhalen.
Voor de goede orde: als u ten onrechte een punt via >>> naar rechts
hebt gebracht kunt u het weer verwijderen door rechts het punt te
selecteren en de knop <<< in te drukken.
3.2.3

CURVES
Specificatie van krommen. Krommen worden door de gebruiker
gedefinieerd en worden later in de invoer gebruikt. Start en eindpunt
van een kromme (curve) zijn punten uit POINTS. Ook krommes
(curves) kunnen aangeroepen worden via hun naam in plaats van via
de verschillende coördinaten. In dit geval zijn er geen wezenlijk nieuwe
zaken te melden. Probeer of u er in slaagt een curve toe te voegen
(hetzij door klikken in het Gebiedsscherm, hetzij door begin en
eindpunt in te tikken in de invulvelden en ENTER te geven; let er wel
op dat begin- en eindpunt van een curve al wel gedefinieerd moeten
zijn bij de sectie POINTS), te verwijderen respectievelijk aan te
passen.
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Verwijderen van curves gaat als volgt: u selecteert de betreffende
curve in de linkerlijst, door de curve aan te klikken, en drukt op de
knop Delete. Deze handeling komt op vele andere plaatsen voor: iets
deleten kan via het selecteren in de lijst en daarna aanklikken van de
knop Delete.
3.2.4

BOUNDARIES
Onder dit subkeywoord zijn wel weer enkele zaken te vinden die nieuw
zijn. Na het aanklikken treft u drie subkeys aan:
Enclosures, Openings en Barriers

Figuur 15: Het Enclosures scherm
3.2.4.1

Enclosures
Nadat dit keywoord is aangeklikt verschijnt er een blokje in beeld met
knoppen, om het gebied waarop gerekend gaat worden te veranderen
via het toevoegen dan wel verwijderen van gridcellen. (Figuur 15).
Er zijn zes knoppen te onderscheiden. In het linker rijtje staan de
knoppen waarmee u een gridcel kunt selecteren en vervolgens
verwijderen (delete) dan wel toevoegen (add). Dit gaat als volgt: u
klikt in het Gebiedsscherm de cel aan die u wilt selecteren en drukt op
de knop Select Grid Cell. U zult zien dat de M en N coördinaat van de
door u geselecteerde grid cell ook onder in de vakjes worden gezet.
Door vervolgens op Delete Grid Cell dan wel Add Grid Cell te klikken
zorgt u ervoor dat de cell verwijderd dan wel toegevoegd wordt. Nadat
u deze handelingen hebt uitgevoerd kunt u het Gebiedsscherm opnieuw
laten tekenen. U zult bijvoorbeeld zien dat de door u verwijderde cellen
inderdaad verwijderd zijn.
Een andere wijze om met de gridcellen te manipuleren is via intikken
van de juiste M en N coördinaat, uiteraard daarna ENTER te geven en
daarna respectievelijk de cel te verwijderen dan wel toe te voegen.
Let Op: In dit geval moet u dus niet meer op het vakje select klikken
omdat dan weer de cel uit het Gebiedsscherm wordt geselecteerd.
Probeer ook dit aspect als controle een keer uit te voeren. Merk op dat
u geen cellen toe kunt voegen die buiten de grenzen 1-Mmax
respectievelijk 1-Nmax liggen.
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U kunt nu met de knoppen uit het rechter rijtje nagaan of de nieuwe
mesh correct is (klik knop Check New Mesh aan en zie de boodschap
in het Berichten Scherm), en deze mesh vervolgens verwijderen (knop
Cancel New Mesh) of bewaren (knop Save New Mesh). Het kan
overigens zijn dat er bij het Saven problemen ontstaan met de
Openingen. Immers het zou kunnen dat u een gedeelte van de mesh
verandert waarop Openingen gedefinieerd zijn. Ook in dat geval wordt
er een melding gegeven in het Berichten Scherm, de mesh wordt toch
gesaved en u kunt dan vervolgens bij Openings de geconstateerde
gebreken weer opheffen.
3.2.4.2

OPENINGS
Met het keywoord Openings kunt u de voorgeschreven open randen
aangeven en het type randvoorwaarde dat op de betreffende opening
zal worden opgedrukt. Zie de WAQUA User’s Guide voor de
betekenis van de overige namen en vakjes.

Figuur 16: Het scherm behorend bij Openings
Indien u een nieuwe openingsrand wilt toevoegen vult u alle gegevens
in en klikt de knop Add aan of u geeft ENTER. Voor het verwijderen
van een openings rand selecteert u de betreffende rand in de lijst
linksboven, bijvoorbeeld is in figuur 16 de rand met de naam “ZUID”
kennelijk geselecteerd en klikt vervolgens op Delete.
3.2.4.3

BARRIERS
Tenslotte het keywoord Barriers. Aanklikken van dit vakje zorgt voor
een scherm waarin u nogal wat zaken kunt regelen die met Barriers te
maken hebben. Alles wijst zich ook hier als u maar in de gaten houdt
dat u hier ook de gegevens voor de Barriercoefficienten op moet
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geven. In de User’s Guide staan deze apart onder Flow bij het
subkeywoord Problem.
Tenslotte komt u hier nog een speciale optie tegen bij Sill Depth, Gate
Height en Barrier Width. Voor elk van deze grootheden kunt u een
tijdreeks specificeren. U doet dit door de naam te geven van de file
waarin de waarden van de tijdreeks staan. Via het Include mechanisme
van SIMONA worden die waarden dan toch opgenomen. U moet dan
wel het type van de reeks aangeven, i.e. ‘regular’ of ‘irregular’. Zie
voor de juiste betekenis van deze keys de Users Guide.
3.2.5

BATHYMETRY
Het volgende keywoord is BATHYMETRY. Met dit blok kunnen de
variabelen die het diepteveld beschrijven in beeld worden gebracht en
veranderd. Er zijn overigens ook bij dit type nogal wat andere
keywoorden die op dezelfde manier een heel veld beschrijven. Voor die
keywoorden geldt uiteraard dezelfde procedure voor aanpassen van de
waarden.
In de eerste plaats laten we zien hoe één waarde in het veld kan
worden aangepast.
Na aanklikken van BATHYMETRY wordt een subscherm met
meerdere invulvelden zichtbaar. Scroll naar het gedeelte waar het veld
zichtbaar is en klik een willekeurig vakje in het veld aan. U ziet dat het
vakje “sensitive” wordt hetgeen betekent dat u een waarde kunt
intikken. Zorg ervoor dat u op ENTER drukt als de waarde die u hebt
ingetikt correct is.

Figuur 17: Een gedeelte van de diepte tabel, punt ( 4, 3 ) is
geselecteerd
U zult constateren dat het betreffende dieptecijfer op de door u
gewenste wijze is aangepast. Constateer dat ook in het Gebiedsscherm
de nieuwe waarde wordt aangegeven: er is een directe samenhang
tussen het veld en de kruisdraden in het Gebiedsscherm. Als u een heel
blok van nieuwe waarden wilt voorzien dan kunt u als volgt te werk
gaan: ga naar het deelscherm Box Variables en zet in de vakjes
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M1,N1 de M en N – coördinaat van het punt linksonder van uw blok
en in de vakjes M2,N2 de M en N – coördinaat van het punt
rechtsboven van uw blok. Er wordt hier dus uitgegaan van de
veronderstelling dat M1 altijd kleiner of gelijk is aan M2 en N1 kleiner
of gelijk aan N2. Houd hier rekening mee. Ga daarna naar het
schermpje Change Table en vul de nieuwe door u gewenste BOX
Value in. Als u zeker bent dat alle waarden correct zijn ingetoetst geef
dan ENTER en constateer dat in de tabel alle vakjes uit het door u
geselecteerde blok van een nieuwe waarde zijn voorzien.
Te zijner tijd zal hier nog een aantal andere opties worden toegevoegd,
voorlopig kan per blok alleen een constante waarde worden ingevoerd.
Om snel door de tabel te kunnen lopen, vooral van belang bij de wat
grotere modellen, kunt u als volgt te werk gaan. Ga naar het
Gebiedsscherm en klik een punt aan in het gebied waar u de tabel wilt
zien. U zult constateren dat de tabel in het linker scherm zo verschuift
dat het door u aangeklikte punt zichtbaar is. Via de mogelijkheid
Zoom In kunt u nauwkeuriger klikken indien nodig. Via de scroll
mogelijkheid kunt u samen met uw cursor het door u gewenste, in dit
geval diepte, vakje bereiken.
3.2.6

DRYPOINTS
Met het keywoord Drypoints kunnen Dampoints en zogenaamde dunne
dammen gespecificeerd worden. De laatste staan bekend onder CloseU
en CloseV. De Dampunten kunnen via het knopje Add worden
toegevoegd en via het knopje Delete worden verwijderd. Uiteraard zult
u eerst het punt van uw keuze moeten selecteren als u dat wilt
verwijderen. Ook is het weer mogelijk door intikken van de M en de N
– coördinaat een dampunt toe te voegen. (Vergeet de ENTER toets
niet!). Voor CloseU en CloseV gelden dezelfde verhalen, alleen gaat
het nu om lijnen dus om iets met een begin- en een eindpunt, daarom
moet, met de muis, “gesleept” worden.

3.2.7

WEIRS
Tenslotte is het keywoord Weirs nog sensitive onder Mesh. Alhoewel
er veel in dit keywoord geregeld kan worden met betrekking tot de
overlaten staat er niets nieuws in voor wat betreft de te verrichten
handelingen.
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Figuur 18: Het Weirs (overlaten) scherm
Interessant is wel de keuzemogelijkheid of u een horizontale, verticale
of diagonale overlaat wilt hebben. Klik op de balk onder het hoofdje
Position and Type of Weir en ontdek dat alle mogelijkheden (zie
WAQPRE) voor u ontrold worden. Maak hieruit een keuze.
Controleer ook de mogelijkheden die u hebt om combinaties van Types
zodat u diagonale overlaten kunt bouwen. U kunt de overlaten in het
Gebiedsscherm tekenen en daarbij controleren of u de juiste
combinaties hebt gebruikt voor een diagonale overlaat. In dat geval
verschijnt er namelijk een gesloten driehoek. Hebt u één van de
samenstellende delen vergeten dan blijft een zijde van de getekende
overlaat driehoek open. Een voorbeeld staat in de lijst van figuur 18.
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Het hoofdkeywoord GENERAL
Achter het hoofdkeywoord General vinden vrijwel uitsluitend zaken
plaats die u, qua wijze van veranderen en invullen, na lezing van het
boven reeds behandelde zo zult begrijpen. Alhoewel het verschijnsel
van een tijdreeks bij MESH / BARRIERS ook al aan de orde is
geweest wordt dat hier voor de volledigheid nog een keer herhaald.
Als u General in de linkerlijst aanklikt dan verschijnen de vier
subkeywoorden van General als keuze toetsen in beeld. Aanklikken
van Wind geeft u vervolgens een subscherm waarin de verschillende
windparameters gezet/veranderd kunnen worden. Aan het eind van dit
scherm treft u de items Series en Include Name aan. In Series geeft u
het type tijdreeks aan, zie de Waqua User’s Guide. Zoals u daar kunt
lezen wordt er dan vervolgens van u verwacht dat u dat type laat
volgen door een reeks van het door u opgegeven type. Meestal staat
zo’n reeks al in een file, u hebt hem al eerder gereedgemaakt of ergens
vandaan overgehaald. In dat geval vult u de naam van de file in als
Include Name en het bekende include mechanisme van SIMONA doet
de rest. Dit fenomeen wordt ook op een aantal andere plaatsen
gebruikt waarvan acte. Voor de goede orde: binnen de IPW is er geen
mogelijkheid om zo’n reeks te manipuleren. Wilt u bepaalde getallen
veranderen dan zult u dat met een gewone editor op de juiste plaats in
die Include File moeten doen.
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Het hoofdkeywoord FLOW
Als u het hoofdkeywoord FLOW aanklikt verschijnen er drie
subkeywoorden in beeld:
PROBLEM, FORCINGS, CHECKPOINTS.
In de sectie PROBLEM worden allerlei variabelen gezet. U kunt ze op
de inmiddels bekende wijzes wijzigen.
In de sectie FORCINGS kunt u de initiële velden zetten en de
verschillende reeksen die nodig zijn in de randpunten manipuleren. Dit
gaat allemaal via inmiddels voor u bekende handelingen, met name
wordt weer gebruik gemaakt van het Include mechanisme van
SIMONA om de reeksen op te kunnen geven.
Ook bij het keywoord CHECKPOINTS komt u louter bekende
handelingen tegen. Als u een checkpoint toe wilt voegen dan zijn er,
zoals bekend, diverse mogelijkheden. Bijvoorbeeld via het knopje >>>
en via het knopje Add.
Er is echter ook de mogelijkheid om een checkpoint toe te voegen via
het intikken van de coördinaten en de naam en daarna, indien u er
zeker van bent dat u alles correct hebt ingevoerd, het gebruik van de
ENTER toets. U kunt constateren dat hier invoeren van een andere
naam geen gevolgen zal hebben: als het punt al bestaat wordt de oude
naam weer genomen, bestaat het punt nog niet in de POINTS lijst dan
zult u het daar eerst moeten invoeren!
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De optie SUBMODEL
In het hoofdscherm treft u naast de knoppen File, Tools en Preferences
ook de knoppen Submodel en Domain Decomposition aan. Met behulp
van de knop Submodel kunt u op basis van een door u in eerste
instantie ingelezen model, een uitsnede maken en opslaan als een apart
model. In de uitsnede kan, indien gewenst, een andere maaswijdte
wordt aangenomen. Het uitgesneden submodel kan vervolgens worden
gebruikt:
1. als op zichzelf staand model;
2. voor off-line koppeling, bijvoorbeeld via modnst;
3. voor on-line koppeling, in domein-decompositieberekeningen.
Een beperking van IPW is vooralsnog dat er bij de huidige optie
Submodel geen randvoorwaarden worden aangemaakt. Het submodel
bevat in eerste instantie alleen gesloten randen. Openingen en
randdefinities moeten apart via een nieuwe sessie van IPW of met de
hand worden aangemaakt.

4.1

Het Uitklapmenu
Na aanklikken van de knop Submodel verschijnt een uitklapmenu met,
op dit moment, als enige keuze mogelijkheid de optie Submodel
Creation. Constateer dat aanklikken van deze knop zorgt voor het
onderstaande plaatje.
In dit scherm zijn enkele zaken te onderscheiden. De gebruiker kan via
een aantal handelingen ervoor zorgen dat er een deelgebied uit het
oorspronkelijke model wordt gesneden.
De eerste vijf knoppen en de velden “M,N Selected Node” zijn voor
het markeren van de rand van het submodel. Hierbij is een reeks van
acties van de gebruiker vereist. De verschillende handelingen worden
in de volgende sectie toegelicht.
De volgende twee knoppen in het scherm worden gebruikt voor het
aanmaken van het submodel of voor het alleen wegschrijven van de
enclosure van het submodel.
De onderste twee elementen van het scherm bieden tenslotte
mogelijkheden voor vergroven of verfijnen van het submodel.
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Figuur 19: Het scherm voor de aanmaak van een Submodel

4.2

De rand van het Submodel
Voor het aanmaken van een submodel moet eerst het gewenste gebied
worden geselecteerd. Dit gebeurt door de computational boundary van
het submodel te tekenen in het Gebiedsscherm (Area Map) van IPW.
Hiervoor moeten steeds opeenvolgende hoekpunten van roostercellen
van de boundary van het submodel worden geselecteerd.
Zorg dat het Gebiedsscherm zichtbaar is en dat de volgende elementen
zijn geselecteerd in Visualization Control: Grid, Comp.Boundary en
Boundary Submodel.
Het selecteren van een hoekpunt gebeurt door erop te klikken in het
Gebiedsscherm, en vervolgens te klikken op de knop “Select Node in
Grid”. Bij de eerste klik in het Gebiedsscherm wordt een kruis
getekend die het midden van een roostercel aanduidt. De tweede klik
op “Select Node” zorgt ervoor dat het kruis naar een hoekpunt van een
roostercel wordt verplaatst, zie de volgende Figuur.
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Figuur 20: Het selecteren van de computational boundary van een
submodel.
Het vereist wat oefening om de goede hoekpunten te selecteren. Met
name werkt het selecteren niet altijd goed bij de compuational
boundary.
Zodra het goede hoekpunt is geselecteerd kan dit met “Add Selected
Node” aan de computational boundary van het submodel worden
toegevoegd. Door vervolgens op “Redraw” te klikken in het
Gebiedsscherm wordt deze computational boundary in wording
zichtbaar gemaakt.
Voor het selecteren van punten voor de boundary van het submodel
kan ook de volgende manier worden gebruikt. Wanneer er op “Select
Node in Grid” wordt gedrukt wordt niet alleen het kruis op een
hoekpunt gezet, maar worden de bijbehorende M, N coördinaten ook
in de de invul-velden bij “M,N Selected Node” gezet. Deze M en Ncoordinaten kunnen met de hand worden aangepast. Bijvoorbeeld als
het kruis een of twee cellen moet worden verplaatst. De IPW laat niet
direct zien wat het effect van de ingegeven M, N-waardes is. Druk
hiervoor op “Add Selected Node” en vervolgens op “Redraw” en dan
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is te zien of het goede punt is geselecteerd. Zo niet, gebruik dan
“Delete Selected Node” om het laatste punt te verwijderen en probeer
het met andere M, N.
Op deze wijze worden een voor een alle punten van de rand
toegevoegd. Merk op dat de geselecteerde punten verschijnen in de lijst
van het venster voor het submodel. In deze lijst is een punt gemarkeerd
met een rode achtergrond. Met de knop “Delete Selected Node” kan
deze node worden verwijderd uit de lijst. Het is verstandig om dat
alleen met de onderste node uit de lijst te doen, want met “Add
Selected Node” kunnen geen nodes worden tussengevoegd in de lijst.
Voor het aanmaken van een submodel moet een volledige rand voor
het gewenste deelgebied worden aangegeven. Voor de goede orde een
volledige rand, zeg maar de omhullende voor het deelmodel heeft als
eerste en als laatste punt, hetzelfde punt! Dus (Mbegin,Nbegin) moet
identiek zijn aan (Meind,Neind).
Bij het tekenen van de rand van het submodel is ook de knop “Add
Bnd until Selected Node” van belang. Deze vergt iets meer uitleg.
Alvorens de precieze spelregels te melden, eerst het volgende. De
punten in de lijst vormen de rand van het deelgebied. In principe
hoeven niet alle punten te worden opgegeven: als de gebruiker van een
zeker stuk met hetzij een vaste M, hetzij een vaste N, alleen het beginen het eindpunt opgeeft, wordt verondersteld dat de rand langs die lijn
M is constant of langs die lijn N is constant loopt. Simpel gezegd: een
vierhoekig gebied, dus samengesteld uit vier rechte zijden, hoeft
slechts door hoekpunten te worden aangegeven. Dit betekent dat er vijf
punten worden opgegeven: immers het eerste en het laatste punt
moeten hetzelfde zijn.
Vaak zal een gebruiker een groot gedeelte van de oorspronkelijke rand
of soms zelfs de hele oorspronkelijke rand als nieuwe rand willen
gebruiken. De knop “Add Bnd until Selected Node” kan dan gebruikt
worden om te voorkomen dat alle randpunten één voor één moeten
worden ingelezen. Dit gaat als volgt.
Stel dat een gebruiker een zeker stuk van de rand op wil geven. Dan
dient het startpunt geselecteerd te worden, zeg punt 1. Vervolgens zijn
er twee mogelijkheden om naar het eindpunt van het deel van de rand
dat geselecteerd moet worden, toe te lopen: populair gezegd linksom of
rechtsom. Kies nu op welke wijze u naar het eindpunt wilt lopen door
het eerste punt dat naast punt 1 ligt in de door u gewenste richting te
selecteren en aan de lijst toe te voegen. Selecteer vervolgens het
eindpunt van het gewenste gedeelte van de rand. Druk tenslotte op de
knop “Add Bnd until Selected Node”, en alle tussenliggende punten
van de rand worden aan de lijst toegevoegd, dus ook eventuele hoeken
en slingers in die rand.
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Aanmaken van het submodel
Op het moment dat de rand volledig is, kan de gebruiker een nieuwe
invoerfile, genaamd ‘experimentnaam’.siminp genereren. Daarbij geldt
wederom de regel dat de naam van het experiment ook als hoofdnaam
voor alle include files wordt gebruikt. Deze actie is een gevolg van het
indrukken van de knop “Create and Save Submodel”.
Indien de rand van het submodel door IPW wordt geaccepteerd dan
wordt hierover een boodschap gegeven door het programma en wordt
de nieuwe file gecreëerd. In het andere geval volgt de melding dat de
rand niet correct was en dat de gebruiker het opnieuw moet proberen.
De rij van include files voor een Submodel is beperkt: punten en
curves die in het geselecteerde deelgebied liggen worden meegenomen
in een nieuwe Points en een nieuwe Curves file. Ook worden voor het
deelgebied een aantal nieuwe files aangemaakt zoals een RGF file, een
Enclosures file, een bathymetry file, en indien ze in het gebied liggen
files voor de Drypoints, Barriers en Weirs. DeRuwheidsverdeling, de
Diffusieverdeling en, indien aanwezig, de Initiële velden worden
eveneens overgezet naar het nieuwe rooster.
Er wordt geen conversieslag gemaakt voor de in- en externe sturing
van het model.
Met betrekking tot de weirs nog de volgende opmerking: bij weirs van
het type 3, 4, 5 en 6 dient bij een U-type altijd een corresponderend Vtype aanwezig te zijn. Bij de types 3, 4 en 6 gaat het om weirs waarbij
de U en V punten verschillende (M,N) coördinaten hebben. Alleen als
beide punten in het submodelgebied liggen worden de betreffende
weirs ook beide meegenomen. Behoort één of behoren beide niet tot het
gebied dan zullen beide niet in het nieuw gegenereerde model worden
aangetroffen.
Met de knop “Write enclosure Submodel” wordt een speciale
enclosure file aangemaakt. Deze enclosure wordt gegeven in de
oorspronkelijke (m,n) coördinaten (dus geen oorsprongverschuiving
ten opzichte van het nieuwe “linksonder” punt) en beschrijft het
aangegeven gebied. Dus de omhullende in WAQUA zin van het
aangegeven Submodel gebied. Voor dit geval wordt een file met de
naam ‘Experimentnaam’.ENCLO gegenereerd. (Ook hier geldt dus
weer: let op dat deze file niet onbedoeld door de volgende wordt
overschreven!)

4.4

Verfijnen
Tenslotte nog iets over een mooie extra optie die in het
deelmodelscherm zit: de mogelijkheid om een verfijnd (kleinere
maaswijdte) of juist een grover (grotere maaswijdte) rooster te maken.
De gebruiker kan via het veranderen van de waarde van de factor van
Refine/Coarsen aangeven hoe de aantallen cellen veranderd dienen te
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worden en via de Toggle knop of er verfijnd dan wel vergrofd dient te
worden. Door wat te spelen met bijvoorbeeld de Refine factor kunnen
bijzonder fraaie roosters gegenereerd worden.
Het is illustratief om het totale model te selecteren en dit met
bijvoorbeeld een factor drie te verfijnen. Merk op dat het resulterende
rooster op z’n minst de indruk wekt veel nauwkeuriger te zijn. Een
aantal files is, door interpolatie van de oorspronkelijke waarden,
opnieuw gecreeerd, controleer dit!
Met betrekking tot het vergroven van het rooster: selecteer het te
behandelen gebied met zorg! Immers als het aantal nieuwe
maaswijdtes niet precies past moet het programma keuzes maken.
Beter is dit voor te zijn door zelf die keuzes te maken zodat informatie
verdwijnt op een wijze zoals de gebruiker dat wil.
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De optie Domein Decompositie
In het hoofdscherm treft u tenslotte ook het menu “Domain
Decomposition” aan. Met behulp van deze knop kunt u op basis van
reeds aangemaakte modellen zogenaamde “areas-files” aanmaken die
nodig zijn voor domein decompositie berekeningen.

5.1

Introductie horizontale domein decompositie en areas-files
Horizontale Domeindecompositie is een mogelijkheid in WAQUA/TRIWAQ die de gebruiker in staat stelt gebiedsschematisaties online
te koppelen. In domein-decompositieberekeningen worden twee of
meer modellen tegelijk gesimuleerd en wisselen die op
gemeenschappelijke randen informatie over de stromingstoestand met
elkaar uit. De roosterpunten van de gebruikte modellen moeten
daarvoor samenvallen op de gemeenschappelijke randen.
Het is gebruikelijk dat de modellen niet in hun geheel worden gebruikt,
maar dat er van een of meer van de modellen een gedeelte “inactief”
wordt gemaakt. Wanneer bijvoorbeeld een gedeelte van een model als
een verfijnd submodel is gesaved, dan kan het verfijnde model in zijn
geheel worden gebruikt en kan het daarmee overdekte gedeelte van het
oorspronkelijke model inactief worden gemaakt.
De gebruiker dient informatie te verschaffen langs welke gridlijnen de
koppeling plaats zal vinden en welke delen (subdomeinen) van elk der
gebiedschematisaties (lees: modellen) “actief” zijn tijdens de
berekening. Om een gekoppelde berekening van twee modellen te
kunnen starten moet de gebruiker daarom twee zogenaamde areas-files
aan leveren, voor elk model één, waarin voor het betreffende model
beschreven staat welk deel wel aan de berekening meedoet en welk
deel niet. Opmerking: ook voor modellen die in hun geheel worden
gebruikt moet een areas-file worden gemaakt, maar dit kan dan wel
een heel eenvoudige file zijn.
Meestal zullen de te koppelen modellen niet overal precies op elkaar
aansluiten en het is vaak erg ingewikkeld, zeker als er ook nog gewerkt
wordt met modellen met verschillende maaswijdten, om de precieze
wijze van koppelen voor te schrijven. Om deze problemen het hoofd te
bieden is de IPW uitgebreid met een optie om twee reeds aangemaakte
modellen, via een aantal stappen waarbij gebruik wordt gemaakt van
een combinatie van IPW faciliteiten, aan elkaar te koppelen.

5.2

Het Uitklapmenu
Na aanklikken van de knop Domain Decomposition verschijnt een
uitklapmenu met twee geactiveerde keuzes: “Included Domain
Decomp…” en “Separated Domain Decomp…”
In het volgende zal voor beide knoppen een uitleg volgen. In dit geval
wordt gebruik gemaakt van een stappenlijst om de gebruiker al doende
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te laten zien wat er precies moet worden gedaan en wat er dan
ontstaat.
5.3

De optie Included Domain Decomposition
De optie “Included Domain Decomp…” van de IPW heeft als
(beperkend) uitgangspunt dat het modelgebied van één van beide
modellen integraal onderdeel is van het modelgebied van het andere
model. Dit kan bijvoorbeeld goed worden bereikt door het aanmaken
van een verfijnd submodel zoals beschreven in Hoofdstuk 4.
Uitgangspunt in deze inleiding in de optie included vormen twee
gebiedsschematisaties (in het voorbeeld het model met naam vb_fijn en
het model met naam vb_grof) die in algemene zin respectievelijk
Model1 en Model2 worden genoemd. Ter plaatse van de te koppelen
randen kent Model1 een hogere (of minimaal gelijke) resolutie als
Model2. Zoals reeds gezegd dient de wijze van koppeling te worden
beschreven in een tweetal areas-files. Alvorens de areafiles met de
IPW kunnen worden gegenereerd moet eerst de koppelrand vastgelegd
worden.
In het selecteren van de koppelrand wordt met name de submodel
functionaliteit van de IPW gebruikt. Het is dan ook zaak dat de
gebruiker de mogelijkheden van de submodel-optie goed kent. Zie
hiervoor het vorige hoofdstuk.
Het koppelproces wordt interactief uitgevoerd waartoe de volgende
IPW-stappen gevolgd dienen te worden. Per stap wordt nu beschreven
wat er gedaan moet worden om uiteindelijk de areafiles te genereren.
Opmerking: in het onderstaande staat Model1 voor het model met de
hoogste resolutie, dat wil zeggen Model1 is het fijne model.
Let op: de volgorde fijn – grof is essentieel.
Stap 1
Start IPW en lees het fijne model “Model1” in via de menukeuze “File
à Open”.
Indien het fijne model juist via de optie Submodel van IPW is
aangemaakt dan moet de sessie van IPW voor het oorspronkelijke
model worden afgesloten en een nieuwe sessie voor het submodel
worden opgestart.
Stap 2
Via de optie “Visualization Control” en het aanvinken van de opties
Grid en Boundary Submodel en vervolgens het indrukken van de
knop Apply de volgende figuur van Model1 worden gemaakt.

Versie 1.11, september 2008

36

Gebruikershandleiding IPW

De optie Domein Decompositie

Figuur 20: Area Map voor Model1 (het fijnmazige model)
Stap 3
Klik in de Menubalk de optie “Domain Decomposition à Included
Domain Decomp…” aan. Dit leidt tot het volgende scherm.

Figuur 21: Scherm voor Included Domain Decomposition
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Stap 4
Klik in het Menu Domain Decomposition op de knop: “Save Grid
(fine) Model”.
Dit saven houdt in dat er een aparte data-structuur in IPW wordt
gecreëerd waarin het grid van Model1 en de enclosure van Model1
worden opgeslagen. Deze zijn later nodig voor het tekenen van het
rooster en het aanmaken van de areafile van dit eerste model. Voor de
rest worden alle handelingen gedaan op Model2 en hoeft IPW geen
gegevens te onthouden van Model1.
Na het aanklikken van de save optie verschijnt een mededeling in het
berichtenscherm dat het tweede model dient te worden ingelezen.
Controleer dit.
Stap 5
Lees via “File à Open” nu het grove model: Model2 in.
Via Ipw – Visualization Control: aanvinken Grid en Boundary
Submodel en vervolgens klikken op Apply kan nu een plaatje van het
grove model gemaakt worden, en constateer dat tegelijkertijd nu ook
het fijne model wordt meegetekend.
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Figuur 22: Area Map voor beide modellen (grof + fijn)
Constateer bovendien dat er ingezoomd kan worden.
Stap 6
Nu beide gebieden zichtbaar zijn moet de koppelrand gedefinieerd
worden. Hiervoor wordt de optie “Submodel” van de IPW gebruikt.
In dit geval wordt er echter geen gebied geselecteerd dat moet worden
verfijnd, maar wordt het gebied geselecteerd dat moet worden
uitgesloten van het grove domein Model2, en dat moet worden
gesimuleerd in het fijne domein Model1.
Via aanklikken van Menubalk – optie Submodel en daarna Submodel
Creation kan het volgende scherm verkregen worden:

Figuur 23: Scherm voor aanmaken van een Submodel
Dit scherm werkt hetzelfde als in Hoofdstuk 4. In de Area Map
kunnen punten worden geselecteerd. Met behulp van de knop “Select
Node in Grid” kan worden gecontroleerd of het geselecteerde punt
correct is; merk op dat als de knop wordt ingedrukt de kruisdraad in
de Area Map van het celmiddelpunt naar het roosterpunt verspringt. Is
dit roosterpunt inderdaad het gewenste punt dan kan via de knop “Add
Selected Node” het gekozen punt als onderdeel van de koppelrand
worden toegevoegd. Met behulp van Redraw kunnen de tot dan
geselecteerde punten steeds zichtbaar worden gemaakt en eventuele
fouten worden hersteld. In de nu volgende plaatjes is dit zichtbaar. De
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gebruiker heeft achtereenvolgens een aantal punten via Add Selected
Node toegevoegd en daarvan een plaatje getekend.

Figuur 24: Submodel-scherm met lijst van geselecteerde punten
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Figuur 25: Area Map met geselecteerde punten
Opmerking: een submodel dat met IPW is aangemaakt kan normaliter
niet direct in zijn geheel in een domein decompositie-berekening
worden gebruikt. Dat is omdat het geen openingen maar slechts
gesloten randen bevat. De koppelrand moet dan tenminste één grofroostercel worden verschoven. Een alternatief is dat er in het submodel
eerst open randen worden gedefinieerd.
Door het steeds aanklikken van punten (en eventueel het regelmatig
tekenen) kan een lijn in het grove rooster geselecteerd worden. Let op
dat de punten op deze lijn in het grove rooster blijven corresponderen
met punten in het fijne rooster. Onder water wordt geprobeerd om een
één-op-één correspondentie tussen de punten in het grove rooster en
punten in het fijne rooster te vinden.
De definitie van de koppelrand is gereed indien een gesloten
omhullende is bepaald. In onderstaande tekening is het gebied geheel
gereed. In het oorspronkelijke grove rooster van Model2 willen we
kennelijk het “geel-omrande gebied” vervangen door het fijne rooster
van Model1.
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Figuur 26: Koppelrand gevisualiseerd
Opmerking: het programma kent een optie om delen van een bestaande
computational grid boundary in te passen in de koppelrand (zie optie
Submodel, blz. 30). Teneinde hiervan gebruik te maken is het aan te
bevelen onder Ipw – Visualization Control de optie “Computational
Boundary” aan te vinken. In ons voorbeeld laten we deze actie nog
niet zien.
Als de koppellijn inderdaad de omhullende is van het gebied dat in
Model2 uitgeschakeld en door het rooster van Model1 vervangen dient
te worden dan kunt u de verlangde areafiles gaan genereren door de
volgende stappen uit te voeren.
Stap 7
Ga vervolgens van het scherm “Submodel” terug naar het scherm voor
domein decompositie via de optie Domain Decomposition à Included
Domain Decomp…. van de Menubalk. Druk vervolgens op de Knop
“Save region for both models”. IPW zal controleren of de
koppelrand zowel in het grove als het fijne model wordt herkend, en
zet dan een dienovereenkomstig bericht in het berichtenscherm. Zie het
volgende plaatje.
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Figuur 27: Submodel – Save region for both models
Als de betreffende boodschap is verschenen dan is kennelijk alles goed
gegaan. Dan kan vervolgens de laatste actie worden uitgevoerd. Door
de knop “Create Areafiles for both models” in te drukken verschijnt
weer een bericht in het berichtenscherm. Indien dit bericht luidt dat de
files gegenereerd zijn dan is de generatie actie succesvol afgerond.
De betreffende areafiles zijn Areafile.Mod1 en Areafile.Mod2. U
eindigt dan met het onderstaande scherm.

Figuur 28: Submodel – Create Areafiles
Voor de volledigheid is onder ook nog een scherm weergegeven als de
knop Boundary Submodel is uitgezet: de koppelrand (indien inmiddels
juist opgegeven) verschijnt dan in blauw.
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Figuur 29: Koppelrand
Als alle stappen voor het simpele voorbeeld met de files siminp.vb_fijn
en siminp.vb_grof zijn uitgevoerd dan zijn er twee areafiles te
bewonderen, Areafile.Mod1 en Areafile.Mod2. De eerste file voor het
fijne model sluit eerst het hele model uit. Dit gebeurt door een
rechthoek te selecteren van (1,1) naar (MMAX, NMAX) en toewijzing
hiervan aan SUBDOMAIN nummer –1. Vervolgens geeft de tweede
AREA aan dat het deel door de koppelrand omsloten wordt wel
meegenomen dient te worden: SUBDOMAIN = 1.
Areafile.mod1
# Areas
AREAS
AREA 1
SUBDOMAIN = -1
ENCLOSURE =
( 1, 1),( 20,
AREA 2
SUBDOMAIN = 1
t
ENCLOSURE =
w
( 7, 7),( 14,
( 7, 7)
e

D
e

1),( 20, 23),(

1, 23),(

1,

1)

7),( 14, 10),( 20, 10),( 20, 17),(

7, 17),

Let op dat de enclosures in de areas-file zijn gedefinieerd in de lokale
M,N coördinaten van ieder model. Verder is de enclosure de
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omhullende van het geselecteerde gebied. De punten op de enclosure
zelf zijn dus niet geselecteerd!
De file voor het grove model is precies omgekeerd: eerst wordt het hele
model geselecteerd en toegekend aan SUBDOMAIN = 1. Daarna
wordt het lokale uit te sluiten stuk aangegeven: SUBDOMAIN = -1:
Areafile.mod2
# Areas
AREAS
AREA 1
SUBDOMAIN =
ENCLOSURE
( 1,
AREA 2
SUBDOMAIN =
ENCLOSURE
( 3,
( 3,

1
=
1),(
-1
=
10),(
10)

8,

1),(

8, 16),(

1, 16),(

1,

1)

6, 10),(

6, 11),(

8, 11),(

8, 14),(

3, 14),

De domein-decompositieberekening kan nu worden uitgevoerd door
het aanbieden van areas-file Areafile.Mod1 bij het preprocessen van
het fijne model “Model1” en areas-file Areafile.Mod2 bij het
preprocessen van het grove model “Model2” met Waqpre. Vervolgens
moet een DDHOR configuratie-file worden aangemaakt en
aangeboden aan Waqpro. Zie hiervoor de “Quick reference guide
WAQUA” en de “Users guide for Parallel WAQUA/TRIWAQ and
for Domain Decomposition”.
5.4

De optie Separated Domain Decomposition
Zoals boven reeds gezegd heeft de optie Included Domain Decomp..
als beperking dat het ene rooster integraal tot het andere dient te
behoren. Bij de optie “Separated Domain Decomp…” is dit niet het
geval. In dit geval wordt er echter voor slechts één gebied (“Model2”)
een areafile aangemaakt.
Na aanklikken van de optie Separated Domain Decomp… verschijnen
er twee zogenaamde pushbuttons: een button om het grid van Model1
te saven en een button om de areafile voor Model2 aan te maken.
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Figuur 30: Seperated Domain Decomposition
In korte lijnen gaat het nu als volgt. U begint met het model waarvoor
geen areas-file hoeft te worden aangemaakt of waarvoor dat later
wordt gedaan, en laadt dit in in IPW. U saved het grid van Model1 en
leest daarna Model2 (het model waarbij u een areafile wilt maken) in.
Vervolgens zijn beide grids in het scherm te bekijken.
Via de optie submodel kunt u vervolgens het gebied aangeven dat in
Model2 actief moet zijn en dat in de areafile straks met een 1 zal
worden aangegeven. Als u het totale gebied hebt aangegeven
(controleer via tekenen of het inderdaad een gesloten gebied is!) gaat u
terug naar de optie Separated Domain Decomposition en klikt op de
button om de areafile aan te maken. Het resultaat zal zijn dat er nu
alleen een areafile Areafile.Mod2 wordt aangemaakt. In deze file is het
hele model op –1 gezet en is vervolgens het gedeelte dat u via de optie
Submodel had geselecteerd op +1 gezet.
Met deze mogelijkheid kunt u dus voor willekeurige modellen stukken
uitsnijden: er wordt niet gecontroleerd of de punten van het tweede
model ook bestaan in het eerste model, die verantwoordelijkheid ligt
bij de gebruiker.
Waarschuwing: bij het aanmaken van Areafile.Mod2 wordt een
eventueel reeds bestaande versie van dit bestand overschreven. Indien
dit ongewenst is, moet de oorspronkelijke versie eerst onder een andere
naam bewaard worden.
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6

Overige wensen, opmerkingen en bekende bugs

6.1

Wensen

6.2

Opmerkingen
Error 2509: line segment crosses other line segment
Voor zover bekend heeft dit probleem alleen betrekking op model
kustzuid versie 3; In het rekenrooster is door het gebruik van
diagonalen voorkomen dat het enclosure zichzelf overlapt. Bij het
opnieuw aanmaken van de enclosure worden alleen hoeken van 90o
gebruikt, waardoor de enclosure zichzelf overlapt. Dit overlap zal dan
plaatsvinden op het ‘middenpunt’ van figuur 31 rechtsonder.

Figuur 31: kustzuid v3 is tussen de punten 1-2 en 3-4 diagonaal
afgesneden (45 o) waardoor voorkomen wordt dat de enclosure zichzelf
overlapt.
6.3

Bekende bugs

Verdeling in aantal klassen
Als het aantal klassen wordt aangepast kan het op den duur
voorkomen dat IPW nog maar 1 kleur wil weergeven. Het is dan ook
niet meer goed te krijgen, IPW lijkt in de war te zijn.
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Afronding getallen
Als getallen worden opgeslagen naar een nieuwe siminp kunnen er
afrondingfouten optreden. Dit is te wijten aan machineonnauwkeurigheid. Voorbeeld van een afrondingsfout:
Ingelezen: TSTEP = 0.3333333333
Na het opslaan: TSTEP = 0.333332
of
Ingelezen: ITTERACURVEL = 0.005
Na het opslaan: ITTERACURVEL = 0.004999
Tot het moment dat Waqpre gaat rekenen met dubbele nauwkeurigheid
is deze bug niet te verhelpen.
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Tot slot
U hebt nu de verschillende mogelijkheden van de IPW kunnen
proberen en bent daardoor in principe volledig op de hoogte van de
kracht van het programma. Via experimenteren kunt u uw kundigheid
nog verhogen. Mocht u toch problemen tegenkomen die niet oplosbaar
lijken te zijn, niet goed uitgelegd zijn of beter op een andere manier
zouden kunnen, dan horen de makers dat graag van u.
Voor de volledigheid zij gemeld dat de IPW altijd iets achter zal liggen
op de laatste versie van WAQPRE. Zodra nieuwe mogelijkheden in
WAQPRE beschikbaar komen zal echter ook getracht worden de IPW
overeenkomstig aan te passen. Wordt een bepaald keywoord niet in het
scherm aangegeven dan hebt u niet de mogelijkheid dit te veranderen
en/of toe te voegen.
Succes met het gebruik van de IPW.
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