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Lijst van symbolen
α
A∗
B
β
dsill
δt
∆y
dpsm
dpum

E1
E2
g
γ
H0
H1
H2
H∗
Hcrit
hgate
hum

Een coëfficiënt waarmee de debietrelaties voor stromingscondities 1 en 8 aan elkaar
worden gepast.
De bruto doorsnede (natte oppervlak) van de barrier.
Breedte van de opening van de barrier.
Een coëfficiënt in de interpolatie tussen verschillende waardes in overgangstoestanden 2, 5 en 6.
Diepte van de top van de drempel/dorpel van de barrier ten opzichte van het
referentievlak (positief naar beneden).
De tijdstap die in de berekening wordt gebruikt.
Roosterafstand van het model in y-richting, haaks ten opzichte van de stroming
door de barrier.
Diepte van de bodem in waterstandspunt m ten opzichte van het referentievlak
(positief naar beneden).
Diepte van de bodem in u-snelheidspunt m ten opzichte van het referentievlak
(positief naar beneden).
Een willekeurig klein getal.
Energiehoogte op enige afstand bovenstrooms van de barrier.
Energiehoogte op enige afstand benedenstrooms van de barrier.
Versnelling ten gevolge van de zwaartekracht.
Een coëfficiënt in de interpolatie tussen verschillende waardes in overgangstoestanden 5 en 6.
Hefhoogte ten opzichte van de drempelhoogte, verticale opening van de barrier.
Waterstand bovenstrooms van de barrier, relatief ten opzichte van de drempelhoogte −dsill .
Waterstand bovenstrooms van de barrier, relatief ten opzichte van de drempelhoogte −dsill .
Waterstand in de keel van de barrier, relatief ten opzichte van de drempelhoogte
−dsill .
Grenswaarde voor de waterstand in de keel van de barrier waarbij de stroming juist
kritisch is, ten opzichte van de drempelhoogte −dsill .
Hoogte van de onderkant van de schuif/hef (hefhoogte) ten opzichte van het referentieniveau.
Doorstroomhoogte (afstand tussen wateroppervlak en bodem) in u-roosterpunt m.
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M

µ

[q]
Qb
Qi
t
θm
U1
U2
U∗
ζm

De contractiecoëfficiënt: verhouding tussen de netto doorsnede van de barrier en
de doorsnede van het roosterpunt zonder barrier.
Ook: het totaal aantal roosterpunten in een rij van het rekenrooster.
Afvoer- of contractiecoëfficiënt. Er worden verschillende coëfficiënten gebruikt voor
verschillende stroomrichtingen en stromingregimes. Deze worden via volgnummers
(subscript) aangeduid.
Iteratie volgnummer (superscript).
Het debiet door de barrier.
Het debiet door de barrier in geval van stromingsconditie i ∈ 0, .., 8.
Tijdstip.
Parameter in de berekening van de waterstand in u-snelheidspunt m, schakelt tussen de gemiddelde en upwind-benaderingen.
Verticaal gemiddelde stroomsnelheid bovenstrooms van de barrier.
Verticaal gemiddelde stroomsnelheid op enige afstand benedenstrooms van de barrier.
Verticaal gemiddelde stroomsnelheid in de keel van de barrier.
Waterstand ten opzichte van het referentieniveau in roosterpunt m.
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Hoofdstuk 1
Inleiding, probleemstelling
1.1

Modellering van barriers in WAQUA

Lokale stromingsverschijnselen zijn moeilijk weer te geven in numerieke modellen als ze een
schaal hebben die veel kleiner is dan het oplossend vermogen van het model. In WAQUA
is dit het geval bij stromingen door contracties, situaties waarin het water over een korte
afstand sterk wordt versneld en daarna afgeremd. Dit speelt bijvoorbeeld bij diverse soorten
kunstwerken zoals stuwen, waterkeringen en overlaten. Omdat men vaak juist speciaal in
de effecten van deze kunstwerken is geı̈nteresseerd moeten de lokale effecten toch zo goed
mogelijk worden gemodelleerd.
In WAQUA worden zogenaamde “barriers” gebruikt voor het beschrijven van stromingen
door contracties. De belangrijkste karakteristieken van de detailstroming worden via aanpassingen aan het gewone model toegevoegd. In geval van barriers gebeurt dit door diverse
aanpassingen aan de gewone discretisaties in de buurt van barriers, en door toevoegen van
een energieverliesterm aan de impulsvergelijkingen. Daarbij zijn acht semi-empirische formuleringen voor de vertragingsverliezen in doorlaatwerken ingebouwd waarmee vrijwel de hele
range van doorlaatwerken wordt overdekt: vrije waterspiegel en ondergedompeld, sub- en
superkritisch, en overgangen tussen deze toestanden. Een overzicht van de toestanden en
formuleringen wordt gegeven in de Users Guide WAQUA [3, paragraaf 3.5].

1.2

Probleemstelling van niet-aansluitende toestandsovergangen

In het verleden is bij diverse testen gebleken dat de implementatie van het barriermodel in
een aantal situaties tot problemen leidt. Bij sommige overgangen tussen de verschillende
stromingscondities onstaat er een plotselinge grote sprong in het berekende energieverlies.
De iteratieve procedure van WAQUA komt er dan niet uit, en doet dan maar wat. Dit
vergroot de gevoeligheid voor kleine verstoringen [7, hoofdstuk 4]. Ook gaat het ten koste
van de performance in sequentiële en parallelle runs omdat er onnodig veel iteraties (en
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communicatie) worden uitgevoerd.
De genoemde problemen met de overgangen tussen de stromingscondities worden onder
andere beschreven in [6, sectie 4.4.4] voor testen met het MOHA model (monding Haringvliet).
Verder blijkt het frequent voor te komen in het nieuwe Rijntakken model van RIZA. Een
toevoeging in de barrierroutines die wat printuitvoer genereert bij optreden van het probleem
bleek tot uitvoerfiles van 1.5GB te leiden, en moest daarom weer snel worden weggehaald
(communicatie Martin Scholten).
In dit rapport wordt verslag gedaan van een beperkt onderzoek naar bepaalde oplosrichtingen voor het probleem. De eerste fase van dit onderzoek is eind 2003 uitgevoerd. In deze
fase is het probleem aangetoond via een geschikt testmodel, en zijn complicaties en oplosrichtingen voor het barriermodel geı̈nventariseerd. In december 2004 is hieraan een vervolg
gegeven. In dit vervolgonderzoek is het nut van twee oplosrichtingen aangetoond: het gebruiken van debietrelaties bij superkritische stroming, en het continu maken van de formules
voor het beoogde debiet, energieverlies en de contractiecoëfficiënt. Begin 2005 is tenslotte de
derde fase van het onderzoek uitgevoerd. Hierin worden de gevonden oplosrichtingen voor
alle toestandsovergangen uitgewerkt.

1.3

Indeling van dit rapport

Dit rapport is afgeleid van memo EV/M03.046 [5] waarin wordt gerapporteerd over de eerste
twee onderzoekjes naar barriers. Het is echter wel op een andere manier opgezet. In het memo
wordt min of meer verslag gedaan over de loop van het onderzoek. In dit rapport wordt echter
een andere insteek gekozen. Er wordt geprobeerd het nieuwe barriermodel compleet en helder
te presenteren, in plaats van de verschillen met het verleden aan te geven.
Het nieuwe barriermodel wordt gepresenteerd in hoofdstuk 2. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 over de uitgevoerde testen gerapporteerd. Tenslotte worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste wijzigingen en conclusies samengevat, en worden aanbevelingen gedaan voor verder
onderzoek.
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Hoofdstuk 2
Overzicht van de modellering van
barriers in WAQUA
In het kader van het huidige onderzoek zijn de beschikbare documentatie [1, 2, 3, 9] en de
verschillende subroutines voor het barriermodel uitvoerig bestudeerd. Verder is er met verschillende oplosrichtingen voor geconstateerde problemen geexperimenteerd. Op basis daarvan
zijn aanpassingen aan de modellering van barriers gemaakt. In dit hoofdstuk beschrijven we
het complete nieuwe barriermodel.

2.1

Definitie van grootheden in overall- en barriermodel

Een grote moeilijkheid bij het doorgronden van het complete barriermodel is dat er veel
verschillende waterstanden en snelheden door elkaar worden gebruikt. Verder worden waterhoogtes en energiehoogtes regelmatig door elkaar gehaald. Om hier lijn in te kunnen brengen
wordt een nieuwe definitieschets gegeven in Figuur 2.1. In deze figuur wordt onderscheid
gemaakt tussen het overall model voor de waterbeweging in WAQUA van subroutine wassuc,
links in de figuur, en het gedetailleerde barriermodel van subroutine wassbc rechts.
In het overall model worden twee naburige roostercellen beschouwd. De barrier bevindt
zich in het u-punt met nummer m. De debieten zijn in u-punten gedefiniëerd en zijn gelijk
aan de roosterbreedte maal doorstroomhoogte hu[q]
m en vertikaal gemiddelde stroomsnelheid
u[q]
.
Hierin
staat
het
superscript
[q]
voor
de
iteratie
die voor de continuı̈teitsvergelijking wordt
m
[q]
[q]
uitgevoerd. De waterstand is in waterstandspunten gedefiniëerd: ζm
en ζm+1 . Via middeling
of via de upwind methode worden deze waterstanden naar u-punten geı̈nterpoleerd. Deze
[q]
interpolatie wordt gestuurd met de variabelen θm
: hum = θm ζm + (1 − θm )ζm+1 . De dieptes
zijn min of meer apart van elkaar opgegeven in waterstandspunten (dpsm ) en snelheidspunten
(dpum ). In het overall model zelf komen de afmetingen van barriers niet voor behoudens in
een droogvalcontrole waarin de drempelhoogte wordt gebruikt.
In het barriermodel wordt ervan uitgegaan dat de lokale versnelling en vertraging van de
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[q]
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9

E1 = H1 + U12 /2g

[q]

θm

gate height
[q]
[q]
hum−1 , um−1

E2

[q]

dpum−1
dpsm

[q]
[q]
hum , um

ζm+1
θm+1

H1
U1

[q]
[q]
hum−1 , um−1

Hcrit

H∗

ucrt

U∗

H0

H2
U2

dpum
dpsm+1

m−1

m

m

m+1

dpum+1

sill level

m+1

Figuur 2.1: Definities van grootheden in het overall model (links) en in het barriermodel
(rechts).
stroming als een volledig subgrid-effect kan worden beschouwd. Deze effecten vinden binnen
een enkele roosterafstand plaats. Er wordt uitgegaan van een vertikaal min of meer uniforme
stroming H1 , U1 op enige afstand bovenstrooms van de barrier, een gebiedje rond de barrier
waar lokale effecten plaatsvinden, en van een gebiedje benedenstrooms waarin de stroming
weer als nagenoeg uniform kan worden beschouwd met snelheid U2 en waterstand H2 .
In de bepaling van de barriertoestand speelt de energiehoogte E1 bovenstrooms van de
barrier een belangrijke rol. Uit deze energiehoogte volgt de waterstand Hcrit op de barrier
waarvoor de stroming kritisch wordt. In andere rapporten wordt de energiehoogte ook wel
met H1 aangeduid, en dan wordt h1 of ζ1 voor de waterstand gebruikt. Merk op dat de
waterstanden in het barriermodel relatief ten opzichte van de drempelhoogte zijn gedefiniëerd.
Om verwarring zo veel mogelijk te vermijden kiezen we ervoor om energiehoogtes consequent
met E aan te duiden. Voor waterstanden ten opzichte van de drempelhoogte gebruiken we H,
doorstroomhoogtes ten opzichte van de bodem worden met hu aangeduid. Tenslotte verwijst
ζ in dit rapport steeds naar de waterstand ten opzichte van het referentieniveau.

2.2

Definitie van de stromingstoestanden

De modellering van barriers gaat uit van vijf stationaire basistoestanden die voorkomen in
de waterbouwkundige praktijk. Voor deze toestanden is bekend uit theoretische analyses,
model-experimenten en veldmetingen hoe het debiet Qb door de barrier met de waterstanden
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H2/H0
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1.0

3
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8

Figuur 2.2: Definitie van de verschillende stromingstoestanden van barriers op basis van parameters H0 , H1 en H2 .
aan weerszijden variëert.
De vijf basistoestanden zijn de toestanden met nummers 1, 3, 4, 7 en 8 uit Figuur 2.2. Deze
toestanden worden ook in de gebruikershandleiding van WAQUA behandeld [3, paragraaf 3.5],
en in bijlage I van [2]. Een korte omschrijving is:
conditie 1 De waterstroming wordt tegengehouden door de schuif, maar wordt niet beı̈nvloed
door de benedenstroomse waterstand (schuifbeperkte superkritische stroming).
conditie 3 Het stromende water raakt de schuif niet en de drempelhoogte is zo groot dat de
benedenstroomse waterstand geen invloed heeft op de stroomsnelheid (vrije oppervlakte
superkritische stroming).
conditie 4 Het stromende water raakt de schuif niet, en de benedenstroomse waterstand is
zo hoog dat dit de stroomsnelheid beı̈nvloedt (vrije oppervlakte subkritische stroming).
conditie 7 De bovenstroomse waterstand is substantieel hoger dan de schuif, en ook de
benedenstroomse waterstand is hoger dan de schuif. Dit betekent dat de stroming
subkritisch is (schuifbeperkte subkritische stroming).
conditie 8 Het water stroomt door een opening (“slot”) die in zijn geheel boven de benedenstroomse waterstand ligt.
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Twee moeilijkheden bij het gebruik van deze basiscondities zijn
• dat het niet altijd mogelijk is om te bepalen waar de ene toestand in de andere overgaat,
en
• dat de overgang in een aantal gevallen geleidelijk in plaats van plotseling moet zijn.
Vanwege deze moeilijkheden worden er overgangstoestanden gedefiniëerd. Dit zijn de stromingscondities 2, 5 en 6 in Figuur 2.2.
Met betrekking tot de eerste moeilijkheid beschrijft Leendertse ([2, Bijlage I]) het verlagen
van de schuif bij superkritische stroming (toestand 3). Zodra de schuif het water raakt zal
de werkelijke toestand vrij plotseling overgaan naar toestand 1. Er zal ook een steile golf
ontstaan die door het hele systeem gaat lopen. Deze golf is lastig voor numerieke modellen.
Maar ook is het lastig om het precieze moment te bepalen waarop de schuif het water raakt.
De tweede moeilijkheid wordt geı̈llustreerd met bevindingen uit het huidige onderzoek.
Bij aanvang van dit onderzoek waren de debietrelaties voor toestanden 1 en 8 als volgt:
q

Q1 = µ5,6 BH0 2g(H1 − H0 )

(2.1)

s

1
Q8 = µ5,6 BH0 2g(H1 − H0 )
(2.2)
2
De achtergrond van het verschil tussen deze formules is te zien in de schetsen die Leendertse
voor de twee stromingstoestanden geeft ([2, Fig. 3.17]). Wanneer de benedenstroomse waterstand H2 onder de drempel ligt dan wordt het water op de drempel zelf nog verder versneld,
zodat de effectieve doorstroomhoogte kleiner wordt dan H0 . Wanneer de stroming een stuk
rustiger is dan laat de schets zien dat effectieve opening vrijwel gelijk wordt aan H0 .
In WAQUA werden formules (2.1) en (2.2) echter toegepast bij respectievelijk H2 = 
en H2 = −. Dit leidde tot grote schokken in de berekening. Als waterstand H2 afnam
tot onder 0 dan werd het debiet plotseling sterk vergroot, waardoor effectief toestand 8 nooit
werd bereikt. In werkelijkheid treden deze effecten natuurlijk niet op, maar vindt de overgang
tussen toestanden 1 en 8 veel geleidelijker plaats.
Een moeilijkheid bij het opstellen van het toestandsdiagram van Figuur 2.2 is dat de
overgangen zowel aan waterhoogtes H1 , H2 als aan de energiehoogtes E1 , E2 zijn gerelateerd.
Met name ligt de overgang tussen sub- en superkritische stroming bij een vrij oppervlak
bij de lijn E2 = 32 E1 . De overgang tussen schuifbeperkte en vrije oppervlaktestroming ligt
daarentegen bij H1 = H0 . En voor het einde van het overgangsgebied is de relatie E1 = 32 H0
het meest elegant. Bij deze keuze snijden de verschillende lijnen elkaar in een enkel punt. De
vraag die dus kan worden gesteld is welke grootheden er op de assen moeten worden gezet:
H1 /H0 of E1 /H0 , en H2 /H0 of E2 /H0 .
In de onderzochte testcases blijken H en E steeds dicht bij elkaar te liggen, met hooguit een
paar centimeter verschil. Verder vinden we de restricties met betrekking tot de schuifhoogte
belangrijker (precies bij H1,2 = H0 ) dan het einde van het overgangsgebied. Daarom worden
als grootheden op de assen net als voorheen H1 /H0 en H2 /H0 gehanteerd.
Ten opzichte van de definities in Figuur 2.2 worden in het vervolg een paar aanpassingen
gemaakt:
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• De formules in overgangsgebieden 5 en 6 worden aangepast en worden gelijk aan elkaar.
Het onderscheid tussen gebieden 5 en 6 komt hiermee te vervallen.
• Tussen gebieden 3 en 8 wordt een overgangszone geı̈ntroduceerd. In dit gebied worden de
formules van toestand 2 toegepast. Hiermee wordt gebied 2 naar beneden toe uitgebreid.
• De formules (2.1) en (2.2) voor gebieden 1 en 8 worden aan elkaar gelijk gemaakt door
het introduceren van een coëfficiënt α. Via deze coëfficiënt wordt een overgangsgebied
gecreëerd dat loopt van H2 = −0.1 tot 0.1.
α=



 1

0.1 < H1
0.75 + 2.5H1 −0.1 ≤ H1 ≤ 0.1


0.5
H1 < −0.1

(2.3)

Omdat toestand 8 een duidelijke aparte betekenis heeft wordt deze toestand gehandhaafd,
ondanks dat ze op exact dezelfde wijze wordt afgehandeld als toestand 1.

2.3

Formules voor debieten en contractiecoëfficiënten

De gebruikte formules voor het debiet in verschillende toestanden kunnen allemaal tot één
basisvorm worden herleid:
q

Qb = µA∗ 2g(E1 − H ∗ )

(2.4)

Hierin is:
E1 de energiehoogte bovenstrooms van de barrier (E1 = U12 /2g + H1 )
H ∗ de waterhoogte in de keel (nauwste deel) van de barrier;
A∗ de bruto doorsnede van de barrier;
µ
een correctiecoëfficiënt (afvoercoëfficiënt, contractiecoëfficiënt) waarin ten eerste de
verhouding tussen de (netto) doorsnede en de bruto doorsnede verdisconteerd is en
ten tweede de eventuele versnellingsverliezen in de barrier verdisconteerd zijn,
Qb het debiet door de barrier.
Deze basisvergelijking is rechtstreeks af te leiden uit de wet van behoud van energie en van
massa.
De formules voor de verschillende stromingscondities verschillen in de manier waarop de
netto doorsnede µA∗ en de waterhoogte H ∗ worden bepaald. Voor het eerste aspect wordt de
contractiecoëfficiënt M geı̈ntroduceerd. Deze wordt gedefiniëerd als de verhouding tussen de
netto doorsnede van de barrier en de doorsnede van het overeenkomstige u-snelheidspunt in
het WAQUA rooster:
µA∗
M=
hum ∆y

(2.5)

Voor alle barriertoestanden wordt het getal B gebruikt om de relatieve breedte van de opening
van de barrier ten opzichte van de rekencel aan te duiden.
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Condities Barrierdebiet Qb , effectieve opening µA∗ (zie vgl. (2.5)) en
WAQUA waterstand H ∗ in keel
q

4

Q4 = µ1,2 BH2 2g(E1 − H2 ),

3

Q3 = µ3,4 B 23 E1 g 23 E1 ,

7

Q7 = µ7,8 BH0 2g(E1 − H2 ),

q

q

1, 8

µA∗ = µ1,2 BH2 ,
µA∗ = µ3,4 B 23 E1 ,
µA∗ = µ7,8 BH0 ,

H ∗ = H2

H2 ≥ 2/3E1
H1 ≤ H0

H ∗ = 23 E1

H2 ≤ 2/3E1
H1 ≤ H0

H ∗ = H2

H2 ≥ H0
H1 ≥ 3/2H0

α = max(0.5, min(1.0, 0.75 + 2.5H2 ))
q

∗

Conditie toegepast wanneer

∗

Q1 = µ5,6 BH0 2g(E1 − αH0 ), µA = µ5,6 BH0 , H = αH0

H2 ≤ H0
H1 ≥ 3/2H0

Tabel 2.1: Overzicht van barrierformules voor de vijf basiscondities.
De formules voor Q, µA∗ en H ∗ die voor de vijf basistoestanden van barriers worden gebruikt worden weergegeven in Tabel 2.1. De afvoercoëfficiënten µ die worden gebruikt voor
het tunen van de debietrelaties kunnen in WAQUA per stromingsconditie en per stroomrichting apart worden opgegeven:
µ1,2
µ3,4
µ5,6
µ7,8

afvoercoëfficiënt voor vrije oppervlakte subkritische stroming (stromingsconditie 4).
µ1 wordt gebruikt wanneer U > 0, µ2 wanneer U < 0.
afvoercoëfficiënt voor vrije oppervlakte superkritische stroming (stromingsconditie 3).
afvoercoëfficiënt voor superkritische schuifstroming (stromingscondities 1 en 8)
afvoercoëfficiënt voor subkritische schuifstroming (stromingsconditie 7). Voor deze
conditie kunnen de waardes µ7,8 niet alleen afhankelijk van de stroomrichting, maar
ook als functie van de tijd t of als functie van de schuifopening H0 worden opgegeven.

Voor de overgangstoestanden 2, 5 en 6 zijn in dit project nieuwe formules bepaald. De belangrijkste eis daarbij is dat de formules van verschillende gebieden goed op elkaar aansluiten.
Dat was lang niet overal het geval.
De eerste aanpak die is uitgeprobeerd voor overgangsgebied 2 was om lineair te interpoleren
tussen toestand 3 en toestand 1:
H1
β=2
−1 ,
H0




Q2 (H1 ) = (1 − β) · Q3 (H1 ) + β · Q1 (H1 )

(2.6)

Deze formule werd toegepast voor 1 ≤ H1 /H0 ≤ 1.5, ofwel β ∈ [0, 1]. Ze lijkt sterk op de
formules die voorheen werden gebruikt [2]. Alleen wordt ervoor gezorgd dat verschillende µ’s
beter worden afgehandeld, en het is duidelijker hoe de formule tot stand is gekomen.
Bij toepassing van dezelfde aanpak in gebieden 5 en 6 zijn we echter op complicaties
gestuit. Er wordt namelijk langs een horizontale lijn gekeken in het toestandsdiagram van
Figuur 2.2. Bijvoorbeeld wordt er bij de bepaling van Q5 gebruik gemaakt van een een Q7 die
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is berekend met een H2 die kleiner is dan H0 . Maar voor die waarde van H2 mag de formule
voor Q7 niet worden gebruikt. Die geeft een debiet dat groter is dan het kritische debiet.
Vanwege deze constatering voor gebieden 5 en 6 is er een andere nieuwe aanpak voor overgangsgebied 2 geconstrueerd. Deze nieuwe methode is gebaseerd op de constatering dat het
debiet Q bij superkritische stroming onafhankelijk is van H2 , dus Q is constant langs vertikale
lijnen in het superkritische gebied in het toestandsdiagram. Ten tweede wordt geconstateerd
dat de waarde van Q1 op de lijn H1 = 3/2H0 praktisch kan worden beschreven met de formule
voor gebied 3:
q

Q1 (3/2H0 ) = µ5,6 BH0 2g(E1 − αH0 )
s

2
2
≈ µ5,6 B E1 2g(E1 − α E1 )
3
3
= Q3 (3/2H0 ) wanneer α = 1 en µ5,6 = µ3,4

(2.7)

De nieuwe formule voor overgangsgebied 2 wordt nu geconstrueerd door α en µ te interpoleren,
zie Tabel 2.2. Hiermee wordt Q2 praktisch gezien evenredig met E11.5 . Dit in tegenstelling tot
formule (2.6), waar Q3 ∼ E11.5 en Q1 ∼ E10.5 .
Voor gebieden 5 en 6 wordt ervoor gekozen om bilineair te interpoleren in de hele vierhoek van deze twee gebieden samen. Dit wordt gedaan om dezelfde redenen als hierboven;
bijvoorbeeld kan er gemakkelijker worden voldaan aan de eisen op schuine lijnen H2 = H1 en
H2 = 2/3H1 .
De coördinaten die in de vierhoek worden gebruikt zijn
H1
−1 ,
β=2
H0




γ=3

H2
−1
H1

(2.8)

Als functioneel verband wordt de volgende formule gekozen:
q

Q5,6 = µBf (H0 , H1 , H2 ) 2g(E1 − H2 )

(2.9)

In deze formule wordt de factor f = µA∗ /B via interpolatie bepaald.
Vergelijking met de formules voor Q4 en Q7 laat zien dat in de bovenste drie hoekpunten
van de vierhoek de waarde f = H0 kan worden genomen, terwijl in de onderste hoekpunt
moet gelden f = H2 . Hiermee wordt ook op de onderzijde van de vierhoek voldaan aan de
eis Q5 ∼ E11.5 . Met wat rekenwerk is nu de volgende formule voor f bepaald:
H2
H1
H2
f (H0 , H1 , H2 ) = H0 · −2 + 3
+2
−2
H1
H0
H0




(2.10)

De resulterende formules voor het debiet en de contractiecoëfficiënt voor de overgangstoestanden worden weergegeven in Tabel 2.2. Verder wordt in Figuren 2.3 en 2.4 geı̈llustreerd dat met
de nieuwe formules bepaalde discontinuı̈teiten in het gewenste debiet worden tegengegaan.
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Debiet voor H2=0.85, states 4, 5, 2, 1

3
Leendertse
Langerak
Programmatuur
Nieuw

2.5

Q

2

1.5

1

0.5

0
0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3
H1 / H0

1.4

1.5

1.6

1.7

Figuur 2.3: Theoretisch debiet door de barrier als functie van bovenstroomse waterstand
H1 /H0 bij benedenstroomse waterstand H2 /H0 = 0.85. Van links naar rechts doorloopt de
barrier in dit geval de toestanden 4, 5, 2 en 1.
Debiet voor H2=1.15, states 6, 7

3.5
Leendertse
Langerak
Programmatuur
Nieuw

3

2.5

Q

2

1.5

1

0.5

0

1

1.1

1.2

1.3

1.4
H1 / H0

1.5

1.6

1.7

Figuur 2.4: Theoretisch debiet door de barrier als functie van bovenstroomse waterstand
H1 /H0 bij benedenstroomse waterstand H2 /H0 = 1.15. Van links naar rechts doorloopt de
barrier in dit geval de toestanden 6 en 7.
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Condities Barrierdebiet Qb , effectieve opening µA∗ (zie vgl. (2.5)) en
WAQUA waterstand H ∗ in keel
alle

2

β=2



H1
H0



−1

α = max(0.5, min(1.0, 0.75 + 2.5H2 ))
µ0 (β) = (1 − β) · µ3,4 + β · µ5,6
α0 (β) = (1 − β) · 1 + β · α
q

Q2 = µ0 B 32 E1 2gE1 (1 − 32 α0 ), µA∗ = µ0 B 23 E1 , H ∗ = α0 23 E1

5, 6

Conditie toegepast wanneer

µ0 (β) = (1 − β) · µ1,2 + β · µ7,8
2
1
2
f = −2 + 3 H
+ 2H
− 2H
H1
H0
H0
q

Q2 = µ0 Bf H0 2g(E1 − H2 )

µA∗ = µ0 Bf H0 ,

H ∗ = H2

H2 ≤ 2/3H1
H1 ≥ H0
H1 ≤ 3/2H0

H2 ≥ 2/3H1
H1 ≥ H0
H1 ≤ 3/2H0

Tabel 2.2: Overzicht van barrierformules voor de drie overgangstoestanden.

2.4

Impulsvergelijking versus debietrelaties voor barriers

De aanpak van barriers in WAQUA bestaat eruit dat de barrier in een snelheidspunt wordt
gesitueerd, en dat er in dat punt een vergelijking voor de stroomsnelheid u wordt opgesteld (cf.
impulsvergelijking). Het totale stelsel vergelijkingen dat in het overall model wordt gehanteerd
bestaat uit de gewone impulsvergelijkingen voor u-punten {1, . . . , M − 1}/{m}, de continuiteitsvergelijkingen voor roostercellen m0 ∈ {1, . . . , M }, en de barriervergelijking voor u-punt
m.
In het oorspronkelijke barriermodel werd de invloed van de barrier altijd in de impulsvergelijking verwerkt door toevoegen van een extra term voor het energieverlies ten gevolge van
de barrier. Verder werden de discretisaties van bepaalde termen in het barrierpunt aangepast,
met name de term g∂ζ/∂x, de waterstandsgradiënt.
In ons onderzoek is gebleken dat deze aanpak niet altijd goed functioneert. Dit wordt geillustreerd in Figuur 2.5 voor de overgang van toestand 4 (subkritisch met vrij oppervlak) naar
toestand 3 (superkritisch met vrij oppervlak). De figuur laat zien dat er discrepanties zijn
tussen het debiet dat volgens de debietrelaties op ieder tijdstip zou moeten gelden (“Beoogde
Q”) en het debiet dat werkelijk door WAQUA berekend wordt (“Werkelijke Q”). De linker
inzet illustreert dit voor de oorspronkelijke versie van de programmatuur. De rechter versie
bevat een aantal kleinere aanpassingen aan de modellering van barriers, en daarnaast ook een
nieuwe aanpak voor barriertoestand 3, die hieronder beschreven wordt.
De verschillen tussen de debieten vormen een probleem rond het moment van de toestandsovergang. Doordat het barriermodel niet precies de verwachte debietrelatie reproduceert sluiten de verschillende toestanden niet continu op elkaar aan. Dit leidt tot niet-convergeren
van de iteratieve solver, en tot het in opeenvolgende tijdstappen kiezen van verschillende bar-
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Verbetering overgang toestand 4 −> toestand 3
Beoogde Q
Werkelijke Q
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Figuur 2.5: Debieten door de barrier in testmodel “smooth3sec” (zie paragraaf 3.1) bij de
overgang van toestand 4 naar toestand 3.
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Figuur 2.6: Stromingsconditie van de barrier in opeenvolgende tijdstappen voor testmodel
“smooth3sec” voor de oorspronkelijke versie van de programmatuur en met de nieuwe methode
voor toestand 3 van paragraaf 2.4.
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rierstates. Dit is in Figuur 2.6 te zien aan de hakkels in de groene en magenta lijnen. De
groene lijn betreft de oorspronkelijke versie van de programmatuur. De magenta lijn betreft
een versie waarin een aantal kleinere correcties zijn gemaakt. Van deze correcties heeft het
verhelpen van inconsistenties in doorstroomhoogtes het grootste effect.
Het verbeterde gedrag van de blauwe lijnen in Figuren 2.5 en 2.6 is met twee aanpassingen
bereikt:
1. Voor superkritische stroming wordt de debietrelatie direct als barriervergelijking gebruikt, in plaats van dat er een aanpassing voor de impulsvergelijking wordt bepaald.
2. Als de iteratieve solver tussen twee toestanden heen en weer gaat springen dan wordt
aangenomen dat de superkritische toestand de stroming het beste beschrijft.
Het eerste punt komt min of meer overeen met methode 1 uit paragraaf 5.2 van het rapport
van Langerak [2]. Het barrierdebiet Qb wordt in de continuı̈teitsvergelijking ingevuld conform
vergelijkingen (14) en (15) uit dat rapport. Alleen gebruiken we hier geen impulsvergelijking
om de u-snelheid in het barrierpunt te bepalen (vergelijking (13) uit [2]). We laten deze
snelheid volgen uit de doorstroomhoogte hum die in het overall model voor het barrierpunt
wordt bepaald.
Deze aanpak heeft een aantal voordelen boven de oorspronkelijke aanpak via het toevoegen
van een energieverliesterm:
• Ten eerste levert de aanpak altijd het gewenste debiet door de barrier op, gewoon omdat
dat direct wordt opgelegd. Dit is in de rechter inzet in Figuur 2.5 te zien doordat de
groene en blauwe lijn samenvallen vanaf circa 2:41.
In de linker inzet in Figuur 2.5 is te zien dat er oorspronkelijk in toestand 3 een te groot
debiet werd toegepast. Dat is nu niet meer mogelijk, de stroming wordt op het goede
niveau geblokkeerd. Dit is in overeenstemming met de fysica van kritische stroming. De
stroming wordt direct geblokkeerd wanneer het kritische debiet wordt bereikt, in plaats
van dat het debiet zich via een weerstandseffect gaat instellen.
• Ten tweede reageert de barrier in superkritische toestanden sneller op veranderingen in
de waterstand. Dat lijkt ons meer juist vanwege de hierboven beschreven fysica van
kritische stroming.
• Ten derde vergemakkelijkt het gebruik van de debietrelatie het op te lossen stelsel vergelijkingen voor de rekenrij.
Het oorspronkelijke stelsel is sterker niet-lineair, waardoor er bij het oplossen daarvan
trucs zoals relaxatie zijn vereist. De nieuwe vergelijking kan binnen een beperkt aantal iteraties nauwkeurig worden opgelost, ook wanneer er grotere tijdstappen worden
gebruikt. Relaxatie blijkt daarbij niet voordelig te zijn.
Deze aanpak is geı̈mplementeerd in subroutine wassbc voor de superkritische stromingscondities 1, 2, 3 en 8. Dit betekent een grote vereenvoudiging omdat de meeste speciale aanpassingen aan de discretisatie van de impulsvergelijking in subroutine wassbc komen te vervallen.
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Het belangrijkste verschil tussen de discretisatie van de impulsvergelijking in subroutines
wassbc en wassuc is dat de advectieve termen in (subkritische) barrierpunten altijd upwind worden gediscretiseerd, terwijl in gewone roosterpunten een centrale benadering wordt
gebruikt. Verder wordt de gemiddelde v-snelheid v xy bij barriers op een speciale manier
bepaald.
De debietrelaties zijn ook in subroutine wasubc (barriervergelijkingen t.b.v. subroutine
wasuxc) geı̈mplementeerd. In deze subroutine nemen ze de volgende eenvoudige vorm aan:
um (t + δt) = um (t + δt/2)

(2.11)

Dit komt doordat de waterstanden in wasuxc niet veranderen, zodat ook het debiet door de
barrier hetzelfde blijft.
Voor subkritische barriers wordt de gewone impulsvergelijking gebruikt, waaraan een extra
term voor het energieverlies wordt toegevoegd. De formule voor de energieverliescoëfficiënt
wordt uitvoerig besproken in [2, pagina 11]. Ze wordt geschreven als
1
−E
M2

(2.12)

Voor subkritische stroming wordt de waarde E = 1 gebruikt. Deze waarde is in de programmatuur geı̈mplementeerd via de variabele ehulp.

2.5

Herkenning van toestandsovergangen

De tweede aanpassing waarmee de verbeteringen van Figuren 2.5 en 2.6 is bereikt, het afvangen
van heen en weer springen in de iteratieve solver, is nodig vanwege de discontinuı̈teit in de
“beoogde Q” bij de overgang tussen toestanden 3 en 4. Als de iteratieve solver heen en weer
gaat springen tussen twee toestanden dan betekent dit, als de tijdstap klein genoeg is zodat
de solver in principe snel convergeert, dat het stelsel voor beide toestanden geen toegestane
oplossing heeft. Uit extra testen met kleine aanpassingen aan de code is gebleken dat dit
inderdaad geldt voor het onderzochte testprobleem.
Theoretisch gezien vindt de overgang tussen sub- en superkritische vrije oppervlaktestroming plaats bij:
H2 = Hcrit = 32 E1 =

2
3

H2 ≤ Hcrit → superkritisch (toestand 3),



H1 +

U12
2g



H2 > Hcrit → subkritisch (4)

(2.13)
(2.14)

Bij subkritische stroming wordt namelijk aangenomen dat de waterstand H ∗ op de barrier
gelijk is aan de benedenstroomse waterstand H2 . En voor een gegeven waterstand H1 wordt
het debiet over de barrier gemaximaliseerd bij de keuze H ∗ = Hcrit .
Wanneer de vergelijkingen die gelden voor toestand 4 (subkritisch) worden opgesteld en
uitgeı̈tereerd dan is de oplossing daarvan een waterstand H2 die onder de kritische waarde Hcrit
ligt, dus moet de stroming superkritisch zijn. Wanneer echter de vergelijkingen voor toestand
3 (superkritisch) worden opgesteld dan komt H2 weer boven de kritische waarde uit. Om
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deze oneindige loop te doorbreken kiezen we op een gegeven moment voor de superkritische
stroming. Zodra er drie iteraties zijn uitgevoerd staan we niet toe dat de barriertoestand wordt
veranderd van toestand 3 in toestand 4, van toestand 2 in toestand 5, of van toestand 1 in
toestand 7 Door te kiezen voor superkritische stroming kan het berekende debiet nooit groter
kan worden dan het kritische debiet. Verder is in Figuur 2.6 te zien dat dit een acceptabele
oplossing geeft (soepele overgang).
In de uitgangsversie van de programmatuur werd er een overgangsgebiedje gebruikt tussen
de stromingstoestanden 3 en 4 en tussen de toestanden 2 en 5 (sub ↔ superkritische stroming).
De stroming werd superkritisch beschouwd wanneer H2 onder Hcrit kwam (zie vergelijking
(2.13)), maar werd pas weer subkritisch gemaakt wanneer H2 > Hcrit + . Hierin was  =
u2⊥ /(20 g). Deze “hysterese” wordt beschreven op pagina 18 van [1]. In het huidige onderzoek
is gebleken dat deze truc niet helemaal juist was geı̈mplementeerd, en dat ze ook niet helpt
om heen en weer springen tussen twee toestanden te voorkomen. In het nieuwe barriermodel
wordt er daarom geen hysterese meer gebruikt.
Bij het testen van de nieuwe methode is gebleken dat de manier waarop tussen toestanden
2 en 5 wordt geswitched nauw luistert. In eerste instantie werd er net als in de uitgangsversie
van de programmatuur gebruik gemaakt van formule (2.13) en van de regel
Oud: H2 ≤ Hcrit → superkritisch (toestand 2),

H2 > Hcrit → subkritisch (5) (2.15)

Deze regel leidde echter tot een ruwe overgang. Deze overgang bleek in het toestandsdiagram
ook niet plaats te vinden op de lijn H2 = 2/3H1 , maar op enige afstand hierboven. Dit heeft
te maken met het verschil H1 ↔ E1 , zie paragraaf 2.2. Verder is hier de interpolatieformule
voor Q5 van belang, zie vergelijking (2.10). Op de plaats in het toestandsdiagram waar de
overgang tussen toestanden 2 en 5 bleek plaats te vinden was de beoogde Q5 een stuk lager
dan Q2 . Verder was het werkelijke debiet in toestand 5 nog iets lager dan het beoogde debiet.
Om de overgang tussen toestanden 2 en 5 te versoepelen wordt daarom de volgende regel
gebruikt:
2
Nieuw: H2 ≤ H1 → superkritisch (toestand 2),
3

2.6

2
H2 > H1 → subkritisch (5) (2.16)
3

Berekening van doorstroomhoogtes in het overall
model

In de vorige paragrafen hebben we vooral de formules beschreven voor grootheden uit het
barriermodel. Voor de implementatie hiervan in WAQUA is van belang hoe deze grootheden
aan grootheden van het overall model worden gerelateerd. Dit blijkt nog lang niet eenvoudig
te zijn.
Het probleem is dat er in het overzichtsmodel met één enkele doorstroomhoogte hum voor
het barrierpunt wordt gewerkt, terwijl er in werkelijkheid drie doorsnedes van belang zijn.
Namelijk de bovenstroomse doorsnede op basis van waterstand H1 , de benedenstroomse op
basis van waterstand H2 , en de werkelijke doorsnede van de barrier op basis van H ∗ .
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In het barriermodel zijn H1 en H ∗ aan elkaar gerelateerd via de contractiecoëfficiënt M ,
zie vergelijking (2.5). Hieraan zijn de twee stroomsnelheden U1 en U ∗ gerelateerd via de
eis dat het debiet constant is. Met betrekking tot deze twee snelheden spreekt [2] over het
overzichtsmodel en het detailmodel:
def

optie overzichtsmodel → um = U1
def

optie detailmodel → um = U ∗

(2.17)
(2.18)

In WAQUA is alleen de eerste optie geı̈mplementeerd, in TRIWAQ kan de gebruiker kiezen
welke optie er wordt gebruikt [10]. Het verschil hiertussen is dat de snelheid U ∗ veel groter
kan zijn dan U1 . Dit heeft effect op a) het weergeven van de breking van de stroming;
b) de geleidelijk verminderende terugkoppeling van het benedenstroomse gebied naar het
bovenstroomse gebied als de kritische snelheid benaderd wordt en c) de weergave in het
benedenstroomse gebied van de effecten van de hoge snelheden in de uitstroming van de
barrier [2].
In de uitgangsversie van het barriermodel wordt aldus gerekend met um = U1 en daarmee corresponderend hum = H1 + dsill . Alleen wanneer de stroming superkritisch is dan
wordt er in het overall model onderscheid gemaakt tussen de stroomsnelheden boven- en benedenstrooms U1 en U2 . Hiervoor worden de doorstroomhoogtes hubar1 en hubar2 gebruikt:
doorstroomhoogtes ten opzichte van de bodem corresponderend met waterstanden H1 en H2 .
Bij het gedetailleerd bestuderen van de toestandsovergangen is gebleken dat deze keuzes tot
verstoringen leiden. Het grootste probleem is dat er in het overall model diverse aanpassingen
worden gemaakt wanneer de stroming superkritisch wordt. Deze plotselinge veranderingen in
de vergelijkingen leiden tot verstoringen in de berekende waterstanden en het debiet. Verder
is de aanname van een enkele stroomsnelheid in het subkritische regime niet reëel. Het
barriermodel zegt namelijk dat er ook dan aan weerszijden van de barrier twee verschillende
waterstanden en stroomsnelheden bestaan. Wat het overall model betreft is dus ook dan de
functie stroomsnelheid discontinu op de barrier.
Bij de ontwikkeling van het nieuwe barriermodel is met diverse varianten voor de definitie
van doorstroomhoogtes geëxperimenteerd. Voor de berekening van hubar1 en hubar2 zijn
de bodemcijfers dps en dpu gebruikt. De doorstroomhoogte hum is berekend mèt (θ altijd
0 of 1) en zonder upwinding (θ = 0.5). Verder is hum gelijk gesteld aan hubarup en aan
0.5 · (hubar1 + hubar2 ). Hieruit zijn de volgende conclusies bepaald:
• Er zijn verschillende keuzes mogelijk, maar er moet wel goed worden opgelet dat deze
consequent worden uitgewerkt.
• Wanneer beide hubar’s ten opzichte van dezelfde bodemhoogte dpum worden gedefinieerd dan kunnen er in rivieren ongewenst grote stroomsnelheden en zelfs deling door
nul ontstaan. Zie Figuur 2.7 (overgenomen uit [8, par. 3.9.1]) en vergelijking (2.23).
• Het lijkt ongunstig om voor de berekening van hum middeling van waterstanden of
hubar’s te gebruiken (θ = 0.5). Er blijven dan nog schokkerige overgangen bestaan.
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Figuur 2.7: Illustratie van de berekening van de waterdiepte hubar links en rechts van barriers
ten opzichte van bodemhoogte dpum in de uitgangsversie van subroutine wasuxc. De grootte
van de hubar’s wordt met pijlen aangegeven.
De keuzes die uiteindelijk in het nieuwe barriermodel zijn geı̈mplementeerd zijn als volgt:
1. De bovenstroomse doorstroomhoogte hubar1 wordt berekend met behulp van de bovenstroomse waterstand en de diepte dpum in het barrierpunt:
U >0:
U <0:

(2.19)
(2.20)

hubar1 = dpum + ζm ,
hubar1 = dpum + ζm+1

De benedenstroomse doorstroomhoogte hubar2 wordt berekend in het benedenstroomse
waterstandspunt:
U >0:
U <0:

hubar2 = dpsm+1 + ζm+1
hubar2 = dpsm + ζm

(2.21)
(2.22)

2. De snelheden U1 en U2 zijn via de doorstroomhoogtes aan het debiet door de barrier
gerelateerd:
Q = hubar1 · U1 = hubar2 · U2

(2.23)

3. De veldwaardes um en hum worden aan de bovenstroomse waardes gelijk gesteld:
hum = hubar1 = dpum + θm ζm + (1 − θm )ζm+1 ,

um = U1

(2.24)

De definitie van θ wordt hiervoor aangepast: θm is altijd 0 of 1. Wel kan de gewone
formule voor de berekening van hum worden gehandhaafd.
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4. In het overall model in de rekenroutines wassuc en wasuxc wordt verwerkt dat de
snelheid discontinu is op de barrier, ook bij subkritische stroming. Dus in discretisaties
voor roosterpunt m − 1 wordt in plaats van um de snelheid links van de barrier gebruikt
(U1 of U2 , afhankelijk van de stroomrichting), in discretisaties voor roosterpunt m + 1
wordt de snelheid rechts van de barrier gebruikt (U2 of U1 ).
In het verlengde hiervan wordt er ook rekening gehouden met een discontinuı̈teit in de
v-snelheid bij barriers in v-punten. Hiervoor worden aparte arrays v en vvelb gebruikt
voor de snelheid aan de bovenkant en aan de benedenkant van ieder v-punt. De waardes
in deze arrays verschillen alleen in barrierpunten. De arrays worden aan het begin van de
rekenroutines wassuc en wasuxc gevuld, aan het einde wordt de oorspronkelijke waarde
in v hersteld. Hierbij is een probleem gerepareerd dat in het droogvalproject in 2004 is
gesignaleerd [8, par. 3.9.1].
De snelheden U1,2 links en rechts van de barrier worden in arrays bavela en bavelb
ingevuld. In overige berekeningen (transportmodel, ...) en in de postprocessing wordt
met de veldwaarde um gewerkt.
De eerste keuze lijkt bij eerste inspectie te verschillen van de keuzes die zijn gemaakt in
de routines voor overlaten. Daar lijkt met het alternatief hubarup = dpsup + ζup te worden
gewerkt. Dit alternatief is ook in het huidige project uitgeprobeerd en lijkt even goed mogelijk
te zijn. Het is een wat elegantere formule. Het nadeel ervan is echter dat de berekening van
hu in het overall model op meerdere plaatsen moet worden aangepast. Bij barriers moet dan
namelijk de totale waterdiepte met θ worden berekend in plaats van alleen de waterstand.

2.7

Stroming tegen het verhang in

Er bestaat een subtiel verschil tussen de upwindmethodes voor barriers en gewone roosterpunten. In gewone roosterpunten wordt “bovenstrooms” primair aan de hand van het teken
van de stroomsnelheid u bepaald. In het barriermodel wordt de hoogste waterstand, dus het
teken van de waterstandsgradiënt gebruikt. Meestal levert dit hetzelfde resultaat. Maar niet
wanneer de stroming tegen het verhang in gaat.
In de bepaling van de contractiecoëfficiënt lijkt met deze situatie geen rekening te worden
gehouden. Het is in een simulatie met het Maasmodel zelfs eens een probleem geweest dat
de barrier energie toevoerde aan in plaats van wegnam uit het systeem. Daarvoor is toen een
begrenzing toegevoegd op de verliescoëfficiënt cbuv: deze is nu minimaal 0.001, in plaats van
ook negatief te kunnen worden.

2.8

Drempelhoogtes onder de bodem

Bij het opgeven van drempelhoogtes lijkt een beperking te zijn dat ze boven de bodem (dpum )
blijven liggen (communicatie Martin Scholten). Wanneer een drempelwaarde onder de bodem

24

VORtech Computing
Technisch Rapport TR05-03 versie 1.0

wordt opgegeven dan wordt de doorstroomopening vergroot (expansie in plaats van contractie), en de barrierformulering is hier niet op voorbereid.
Er is een kleine uitbreiding gemaakt aan subroutine wassbc om de gebruiker te beschermen tegen fouten in de opgegeven drempelhoogtes. Hiervoor wordt de opgegeven drempelwaarde sill(ksl) niet langer direct gebruikt, maar wordt eerst de effectieve drempelhoogte
min(sill(ksl), dpum ) bepaald. Merk op dat deze twee waardes in de programmatuur beiden
positief naar beneden zijn gedefinieerd.
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Hoofdstuk 3
Testen met het nieuwe barriermodel
3.1

Testmodellen voor de barriertoestanden

Voor het onderzoeken van de problematiek van de barriertoestanden is een speciaal testmodel “barstates” gemaakt waarin zo veel mogelijk verschillende toestandsovergangen worden
geprobeerd. Hiervoor is een kanaal van 40 roostercellen van 100 × 100 m gemaakt met in
het midden een barrier. De bodem is op −2 m gesteld en de drempel van de barrier is 2 m
hoog. Door deze keuze worden H1 en H2 precies gelijk aan de waterstanden ζm , ζm+1 aan
weerszijden van de barrier. De schuifhoogte is 1 m gemaakt zodat H0 ≡ 1. Tenslotte worden
de waterstanden H1 en H2 ingesteld door het gebruik van waterstandsrandvoorwaarden aan
weerszijden van het kanaal. De gebruikte tijdstap is 1 minuut.
De randvoorwaarden Hlinks en Hrechts worden na iedere twee uur op nieuwe waardes ingesteld. De waardes die hier worden gekozen kunnen worden beschouwd als de gewenste waardes
van H1 /H0 en H2 /H0 in Figuur 2.2. De echte H1 en H2 wijken hier in beperkte mate van
af door bijvoorbeeld bodemwrijving tussen de rand en de barrier. De aanpassing van de waterstanden wordt over tien minuten uitgesmeerd (van vijf voor tot vijf over het hele uur) om
het voor WAQUA niet al te moeilijk te maken. Verder worden er zwak reflecterende randen
gebruikt om golven die met de overgangen worden geı̈ntroduceerd uit te dempen. Na twee
uur (tien voor het hele uur) is het model dan weer min of meer in een stationaire toestand
gekomen.
De met het testmodel berekende waterstanden worden getoond in Figuur 3.1. Aan de
hand van de waterstanden nabij de rand kunnen ook de gebruikte randvoorwaarden worden
afgelezen. Hierin is ook zichtbaar dat het gewenste traject symmetrisch is ten opzichte van
tijdstip 30 uur: er is een pad uitgezet in Figuur 2.2 dat eerst in de ene en dan in de andere
richting afgelopen wordt. De getoonde figuur is afkomstig uit het eerste onderzoek naar het
functioneren van barriers. De resultaten verschillen nogal afhankelijk van welke SIMONAversie wordt gebruikt.
Wat direct opvalt in de figuur is dat er bepaalde periodes zijn waarin het model niet
goed functioneert: tussen 6 en 8 uur, 24-26 uur en 34-36 uur. Dit is ook duidelijk te zien
in Figuur 3.2 waarin H1 tegen H2 wordt uitgezet. In sommige gedeeltes van de plot springt
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Figuur 3.1: Waterstanden in testkanaal met barrier (“barstates”) gedurende de simulatie met
de oorspronkelijke programmatuur. De randvoorwaarden links en rechts bepalen het gewenste
punt in het toestandsdiagram van Figuur 3.2, de waterstanden H1 en H2 aan weerszijden van
de barrier het werkelijke punt in die figuur.
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Figuur 3.2: Stromingsconditie van de barrier in het testmodel “barstates” gedurende de simulatie. De paarse lijn verbindt de tijdstippen waarop het model zich in een min of meer
stationaire toestand bevindt, zie de gemarkeerde punten in Figuur 3.1.
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de toestand als een razende heen en weer. Een opvallend punt hierbij is dat er van 4 tot
6 uur op de derde dag geen problemen zichtbaar zijn, terwijl hier dezelfde overgang wordt
onderzocht als in de periode 6-8 uur op de eerste dag. Dit blijkt toevalsgerelateerd te zijn.
Het probleem treedt in die periode wel degelijk op, WAQUA doet steeds maar wat, maar door
toeval komt er iedere keer ongeveer hetzelfde uit. Zo verandert het hele plaatje ook wanneer
het maximaal aantal iteraties veranderd wordt. Wordt ITERCON op 98 in plaats van 20 gezet
dan “verdwijnen” de problemen van 6-8 uur, maar komen ze er van 22-24 uur juist bij. In
ruim 1000 van de 3600 tijdstappen wordt er in de iteratieve solver geen eenduidige oplossing
bereikt.
Op basis van het eerste testmodel zijn er twee varianten “smooth3sec” en “smooth15sec”
gemaakt waarmee de aard van de problemen verder in kaart wordt gebracht. Namelijk door
de randvoorwaarden minder plotseling te variëren, en door een kleinere tijdstap te gebruiken.
In het testmodel “smooth3sec” is de tijdstap 3 sec en worden de aanpassingen in de randvoorwaarden over een periode van 70 in plaats van 10 minuten uitgestrekt. In het testmodel
“smooth15sec” is de tijdstap 15 sec en vinden de overgangen in 35 minuten plaats.
Door deze aanpassingen worden de problemen wel verzacht maar niet opgelost, zie Figuren
3.3 en 3.4. Met name heeft het model moeite om over te steken tussen toestanden 3 en 4,
tussen 2 en 5 (zie inzet), tussen 1 en 7, en tussen 6 en 7. Verder wil het model het gebied van
toestand 8 pertinent niet ingaan. Deze simulatie is uitgevoerd met de SIMONA exportversie
2004-01. In deze simulatie komt de iteratieve procedure in 1115 tijdstappen in een “oneindige
loop” waarbinnen geen eenduidige keuze voor een barriertoestand kan worden gemaakt.

3.2

Resultaten met het nieuwe barriermodel

De hierboven gepresenteerde testmodellen “barstates”, “smooth15sec” en “smooth3sec” zijn
gedurende het onderzoek gebruikt om het barriermodel te testen en verbeteren. De uiteindelijke resultaten hiervan worden gepresenteerd in Figuren 3.5 en 3.6 voor testmodel
“smooth15sec”. Testmodel “smooth3sec” geeft vrijwel identieke resultaten. Testmodel “barstates” geeft een wat rommeliger plaatje omdat er slingeringen worden geı̈ntroduceerd door
de snelle aanpassingen van de randvoorwaarden. In het plaatje zijn echter geen ongewenste
effecten bij de barrier meer te zien. Deze resultaten laten zien dat de nieuwe methode een
soepele overgang tussen alle verschillende toestanden realiseert.
Om de uiteindelijke code verder te testen is het testmodel “smooth15sec” ook over 90◦
gedraaid, en is de “instroomrand” ook aan de bovenkant in plaats van de onderkant van
het model geplaatst. Hiermee zijn een paar kleine foutjes gedetecteerd: het kanaal was 39
in plaats van 40 cellen lang en was daardoor niet precies symmetrisch, en in het opleggen
van de debietrelaties voor superkritische stroming werd in eerste instantie altijd een positief
debiet toegepast. Nadat deze foutjes waren gecorrigeerd leverde het gedraaide en gespiegelde
testmodel vrijwel exact dezelfde resultaten op als het originele testmodel.
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Figuur 3.3: Waterstanden in het testmodel “smooth3sec” met minder plotselinge veranderingen in de randvoorwaarden en met kleine tijdstap, voor een simulatie met SIMONA exportversie 2004-01. Inzet: sprong in waterstand bij overgang van toestand 5 naar toestand 2. Zie
ook de toelichting bij Figuur 3.1.
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Figuur 3.4: Stromingsconditie van de barrier in testmodel “smooth3sec” bij gebruik van exportversie 2004-01. Inzet: sprongen in waterstanden H1 en H2 bij overgang tussen toestanden
2 en 5. Zie ook Figuur 3.3.
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Figuur 3.5: Waterstanden in het testmodel “smooth15sec” voor een simulatie met het nieuwe
barriermodel. Zie ook de toelichting bij Figuur 3.1.
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Figuur 3.6: Stromingsconditie van de barrier voor testmodel “smooth15sec” bij gebruik van
het nieuwe barriermodel, corresponderend met de tijdseries van Figuur 3.5. Inzet: soepele
overgangen tussen toestanden 2 en 5.
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3.3

Testen met diagonale barriers

Vervolgens is een testmodel gebruikt met diagonale barriers. Dit model is afgeleid van testmodel “bak.f.bast” uit de SIMONA testbank. Wel is de tijdstap wat verkleind, is het aantal
iteraties verhoogd, wordt er langer doorgerekend naar een steady state, en wordt er wat meer
uitvoer gegenereerd. Tenslotte worden er constante randvoorwaarden opgelegd in plaats van
een heel licht variërend signaal. Aan de linkerzijde van het kanaal wordt een debiet van
165 m3 /s per roostercel opgelegd (roosterafstand is 25 m), aan de rechterzijde wordt waterstand 1 m gevraagd. De bodem van het model ligt op 10 m diep. De drempel van de barrier
ligt 0.5 m boven het referentieniveau, en de schuif staat op 1.4 m hoog.
Een verrassend resultaat met dit testmodel is dat er nogal andere antwoorden worden
verkregen met het nieuwe barriermodel. De stationaire waterstand langs de hartlijn van het
kanaal (N=5) is bovenstrooms van de barrier ruim 40 cm lager met het nieuwe barriermodel
dan voorheen, zie Figuur 3.7. Verder is het debiet over alle barriers nu min of meer gelijk
(91.1 − 92.1 m3 /s), waar het voorheen beduidend groter was voor u-barriers (102 − 117 m3 /s)
dan voor v-barriers (76 − 80 m3 /s). Het totale debiet over alle barriers samen is nu in de
eindtoestand 824.9995 m3 /s, waar het eerder 855.51 m3 /s was. Dit laatste klopt niet met de
randvoorwaarde. Het vermoeden is dat er in de andere halve tijdstap een kleiner debiet werd
gebruikt.
Door invullen kan worden bepaald dat de nieuwe bovenstroomse waterstand beter is dan
3
de oude. De
√ gemiddelde snelheid “U1 ” loodrecht op de barrier is 0.375 m/s (debiet 825 m /s,
lengte 125 2 m, diepte H1 = 12.44 m). Met H0 = 0.9 m, H1 = 1.94 m, H2 = 0.52 m,
µ5,6 = 0.9 en B = 25 m wordt hiermee netjes aan de formule voor stromingstoestand 1
voldaan: Q1 ≈ 91.5 m3 /s. Of de stroming in werkelijkheid zo sterk loodrecht op de barrier
is gericht als door het nieuwe barriermodel wordt gesteld is ons niet bekend. Dit zou via
beschikbare artikelen of metingen moeten worden geverifiëerd. Ook zouden er testen met een
kanaal onder een hoek van 45◦ met een rechte barrier kunnen worden uitgevoerd.

3.4

Testen met de testbank

Tenslotte is de hele testbank gedraaid. In 77 van de 90 beschikbare scenario’s treden er
totaal geen verschillen op. Dit zijn alle WAQUA-modellen zonder barriers en alle TRIWAQmodellen. De overige 13 scenario’s betreffen WAQUA en bevatten een of meer barriers.
Model wkst01 betreft een schematisatie van de Oosterschelde. In deze simulatie zijn de
verschillen maximaal 11 cm en 43 cm/s. Dit komt vooral door droogvaleffecten. Systematische
verschillen in de waterstand zijn maximaal zo’n 2 cm groot. De waterstand in de Oosterschelde
is na 6 uur simulatie met het nieuwe barriermodel zo’n 2 cm lager dan met de oorspronkelijke
versie van de programmatuur. De barriers in dit model zijn steeds subkritisch en hebben een
vrij oppervlak (toestand 4). De stroming is de Oosterschelde uit gericht. Het debiet door de
barrier verschilt per schuif van circa 0.2 tot 3.5%.
Simulatie wkst02 is een doorstart van simulatie wkst01, waarin nog 2 uur verder gerekend wordt. In deze periode nemen de verschillen tussen de oude en nieuwe versies van de
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Figuur 3.7: Waterstand langs lijn N = 5 in het testkanaal met diagonale barriers.
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programmatuur iets af.
Model wrst01 betreft een rechtlijnige schematisatie van de Oosterschelde. De verschillen
tussen oude en nieuwe versies van de programmatuur zijn hierin iets kleiner dan in model
wkst01, mogelijk doordat een ander scenario wordt gesimuleerd. De waterstanden verschillen
maximaal 1 cm behoudens effecten van droogvallen.
Model grev beschrijft het Grevelingenmeer en de Brouwersluis. De sluis is continu in
toestand 7: schuifbeperkte subkritische stroming. De stroming is afwisselend naar naar zee toe
en naar binnen toe gericht. De verschillen in dit model zijn maximaal 4 cm en 22 cm/s groot.
Opvallend is dat deze verschillen alleen in de buurt van de sluis optreden, vooral aan de zeezijde
van de sluis nabij de open rand. Op de open rand treden ook lokaal concentratieverschillen
op van 9 kg/m3 . Het verschil tussen het oude en nieuwe barrierdebiet loopt af en toe op tot
6%, waarbij het nieuwe debiet consequent groter dan het oude is.
Model bak.f.bast bevat een diagonale barrier die reeds in de vorige paragraaf in detail
is onderzocht. Opvallend is dat het waterstandsverschil in de eindtoestant in deze simulatie
slechts 6 cm bedraagt. Dit blijkt aan de toevoeging “DIAGonal=2” bij de definitie van de
barriers te liggen. In het model van de testbank worden 9 rechte barriers gebruikt, in het
testmodel van de vorige paragraaf worden deze als schuine barriers geı̈nterpreteerd. Met
het nieuwe barriermodel blijken de simulaties met rechte en schuine barriers vrijwel dezelfde
eindtoestand te geven (±1 cm). Met de uitgangsversie van de programmatuur vinden we een
veel groter verschil.
Model bak.f.ba45.trans bevat wederom een diagonale barrier. In dit model worden de
barriers net als in het testmodel van de vorige paragraaf aan elkaar gekoppeld via de optie
DIAGonal=2. Dit levert verschillen van dezelfde orde van grootte op als in de vorige paragraaf.
Model n10 is een vervelend testmodel. Het is een variant van het KTV-model waarin twee
barriers met dynamische sturing zijn aangebracht. Een van deze twee barriers ligt vlak bij een
open rand. Verder treedt er droogvallen op in het model. Door deze features is dit model zeer
gevoelig voor kleine verstoringen. De gevoeligheid wordt verminderd door de bodem constant
op 20 m diep te leggen.
De verschillen tussen de oude en nieuwe simulaties blijven aanzienlijk. Dit komt voornamelijk door de sturing die voor de v-barrier (m, n) = (15 − 18, 12) wordt gebruikt. Deze
barrier wordt gestuurd op het debiet door deze barrier zelf. Dit debiet neemt in de nieuwe situatie een stuk sneller toe dan in de oude, en het bereikt een veel grotere waarde dan
voorheen. Dit blijkt vooral aan de tijdstap te liggen. Wanneer deze kleiner gekozen wordt
(δt = 0.25 in plaats van δt = 1.25 min) dan leveren beide versies van de programmatuur
vergelijkbare resultaten op, overeenkomend met de resultaten van het nieuwe model met de
grotere tijdstap. Dit wordt geı̈llustreerd in Figuur 3.9.
In het maasdemo-model ontstaan ook aanzienlijke verschillen tussen de oude en nieuwe
simulaties. De grootste verschillen (2.3 m en 4.9 m/s) komen door droogvaleffecten en door
het bekende probleempunt (12,55). Maar ook is er een verschil in het debiet door de barrier
van zo’n 25%. Dit lijkt grotendeels met het mechanisme voor dynamische barriersturing te
maken te hebben. Aan het einde van de simulatie van 30 minuten is er 26 cm verschil in
de hoogte van de drempel van de barrier. Overigens is het lastig dat de instellingen van
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Figuur 3.9: Debiet door de v-lijnbarrier op N = 12 in het testmodel N10. Bij kleine tijdstappen komen alle resultaten goed overeen, bij een grote tijdstap wijkt de oude versie van de
programmatuur sterk af.
de barrier die door het mechanisme voor de dynamische sturing worden bepaald niet op de
SDS-file worden gezet. Het lijkt ons gewenst dat hiervoor het array voor time-histories wordt
uitgebreid.
Het MOHA-model komt drie keer in de testbank voor. Dit betreft een parallelle som met
WAQUA die met drie verschillende partities wordt uitgevoerd. De schuiven 5 t/m 8 zijn
gedeeltelijk geopend. De eerste twee hiervan hebben een opening van 4 m, de andere twee een
opening van 2 m. Dit zorgt ervoor dat zowel toestand 7 (subkritische schuifbeperkte stroming)
als toestand 6 (overgangstoestand naar vrij oppervlak) voorkomt in de simulaties.
De resultaten met het nieuwe barriermodel voor verschillende roosteropdelingen lijken erg
sterk op elkaar. De grootste verschillen in de waterstand zijn hier 1, 6 mm aan het einde
van de simulatie (60 minuten). De resultaten met de uitgangsversie van de programmatuur
verschillen meer van elkaar en van de resultaten met het nieuwe barriermodel. Het grootste
verschil is bijna 35 cm. Dit verschil komt doordat het oude barriermodel in 21 van de 120
tijdstappen voor een van de barriers geen keuze kan maken tussen states 6 en 7. Daardoor
worden de resultaten voor het hele model ook sterk toevalsafhankelijk, waardoor een andere
partitie andere resultaten geeft.
In het model znz t03 (zuidelijke Noordzee) treden in de simulatieperiode slechts heel kleine
verschillen op. Maximaal 3.6 · 10−8 in de waterstand nabij de barrier. Dit komt waarschijnlijk
doordat er een vrij korte simulatie wordt gedraaid en doordat de barrier in deze periode zich
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steeds in toestand 4 bevindt.
Tenslotte bevat het model ijsm parallel (IJsselmeer met parallel rekenen) een negental
barriers. Hiervan zijn er vier geopend aan het begin van de simulatie. Na verloop van tijd
worden deze gesloten. In deze test treden verschillen van maximaal 25 cm en 80 cm/s op. Deze
verschillen hebben echter vooral met droogvallen te maken. De debieten door de barriers lijken
lange tijd sterk op elkaar, behalve rond het moment dat de barrier superkritisch wordt, vlak
voordat hij geheel gesloten is.
Samenvattend kan worden gesteld dat het nieuwe barriermodel via de testbank in een groot
aantal verschillende situaties met barriers is uitgeprobeerd. Af en toe leveren de aanpassingen
van het barriermodel in simulaties met barriers aanzienlijke verschillen op. De grootste gevonden verschillen hebben te maken met de gevoeligheid van de modellen, vooral ten gevolge
van effecten van droogvallen en onderlopen. Een paar andere grote verschillen zijn duidelijk
te relateren aan verbeteringen in het barriermodel: voorkomen van oneindige iteratieloops,
betere afhandeling van diagonale barriers, verbeterd gedrag voor grotere tijdstappen. Voor
de rest zijn de effecten van de aanpassingen redelijk beperkt. De veranderingen in het barriermodel leiden dan tot verschillen van hooguit een paar centimeter in de waterstand. Hieruit
wordt geconcludeerd dat het nieuwe barriermodel goed is geı̈mplementeerd en betrouwbaar
functioneert.
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Hoofdstuk 4
Conclusies en aanbevelingen
In dit rapport wordt verslag gedaan van drie korte onderzoekjes in november 2003, december
2004 en januari/februari 2005 naar het functioneren van het barriermodel dat in WAQUA
wordt gebruikt. Het onderzoek is vooral gericht geweest op artefacten van het model die het
normaal gebruik bemoeilijken en die op betrekkelijk korte termijn kunnen worden opgelost.
Uiteindelijk zijn er echter toch vrij rigoreuze en significante aanpassingen aan het barriermodel
gemaakt.
In het kader van dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
1. Allereerst zijn er een paar gerelateerde testmodellen gemaakt waarmee de verschillende
barriertoestanden goed kunnen worden onderzocht.
2. Daarna is de belangrijkste subroutine met betrekking tot barriers (wassbc) aanzienlijk
gemoderniseerd en duidelijker gemaakt.
3. Ten derde zijn diverse kleinere en grotere moeilijkheden in het barriermodel opgespoord
en zijn verschillende oplosrichtingen geı̈nventariseerd.
4. Vervolgens zijn twee kritieke toestandsovergangen in het testmodel in detail bestudeerd
en verbeterd.
5. Uiteindelijk zijn op basis van de resultaten hiervan alle toestandsovergangen aangepakt
en is een nieuwe versie van het barriermodel geconstrueerd.
Het nieuwe barriermodel wordt in detail beschreven in hoofdstuk 2. De belangrijkste
aanpassingen die zijn gemaakt en de ervaringen hiermee zijn als volgt:
1. In geval van superkritische stroming wordt direct de debietrelatie opgelost in plaats van
dat een aangepaste impulsvergelijking wordt gebruikt. Dit blijkt zeer goed te werken.
Het is hierdoor niet langer mogelijk dat het debiet in superkritische toestanden groter
is dan het kritische debiet. Verder stelt de barrier zich sneller in op de omgeving, en
worden de op te lossen stelsels gemakkelijker, minder sterk niet-lineair.
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2. Problemen met “oneindige loops” in iteratieve procedures ontstaan doordat de vergelijkingen die voor verschillende barriertoestanden worden gebruikt niet goed op elkaar
aansluiten waardoor het op te lossen stelsel voor geen enkele toestand een toegestane
oplossing heeft.
Hiervoor zijn de formules voor het debiet en de contractiecoëfficiënt voor de overgangstoestanden 2, 5 en 6 verfijnd. Dit blijkt het probleem niet volledig te verhelpen. Daarom
wordt er in dergelijke gevallen voor gekozen om de vergelijkingen voor de superkritische
toestand te gebruiken. Hiermee worden oneindige loops effectief tegengegaan.
3. Nadat de hierboven genoemde punten voor alle toestandsovergangen waren geı̈mplementeerd bleken er nog steeds schokkerige overgangen op te treden. Daarom zijn de
relaties tussen het overall model en het barriermodel in detail bestudeerd. Hieruit zijn
geschikte nieuwe relaties tussen de verschillende doorstroomhoogtes en stroomsnelheden
bepaald. Daarmee kunnen de meeste schokken worden tegengegaan.

Al met al hebben we met deze drie punten een drastische verbetering van de toestandsovergangen bereikt.
De aanpak op basis van debietrelaties heeft een aantal grote voordelen voor de programmatuur. Met name lijkt de fysica met betrekking tot het kritische debiet beter te worden
gerespecteerd. Verder zijn er geen complexe aanpassingen aan de impulsvergelijking (waterstandsgradiënt) meer nodig, en convergeert het iteratieproces veel sneller zonder dat daarvoor relaxatie moet worden gebruikt. Hierdoor zijn de barrier routines sterk vereenvoudigd.
Daardoor kan het barriermodel van WAQUA veel gemakkelijker in TRIWAQ worden geı̈mplementeerd voor 2D berekeningen. Een vraag die bij ons nog wel leeft is of er nog dynamische
(instationaire) effecten kunnen optreden die van belang zijn voor gebruikers en die momenteel niet worden gemodelleerd. Om hierin een stap verder te komen zouden er goede testcases
voor barriers moeten worden geconstrueerd waarmee het relevante gedrag van barriers wordt
geı̈llustreerd en waarmee het barriermodel kan worden gevalideerd.
Het werken met debietrelaties zou ook op andere plekken in WAQUA kunnen worden
gebruikt. Bijvoorbeeld zouden overlaten impliciet in het rekenhart kunnen worden verwerkt.
Merk op dat onze aanpak voor het omgaan met discontinuı̈teiten afwijkt van de aanpak die in
de overlatenroutines wordt gebruikt. In [4] wordt geprobeerd de verschillende toestanden van
overlaten zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Daarvoor worden de discretisaties
van het rekenhart en het overlatenmodel sterk op elkaar afgestemd. In onze aanpak worden
de discontinuı̈teiten tussen de toestanden gedeeltelijk als een gegeven geaccepteerd, en wordt
ervoor gezorgd dat de negatieve effecten van de sprongen worden geminimaliseerd.
Een andere plek waar de debietrelaties kunnen worden gebruikt is in problematische roosterpunten in een model. Bijvoorbeeld in het probleempunt (12,55) in het Maasdemo model
waarover in paragraaf 3.9.2 van het droogvalrapport [8] wordt gerapporteerd. In roosterpunten waarin een onacceptabel grote stroomsnelheid is bepaald (F r  1) zou op een debietrelatie kunnen worden overgestapt. Bepaalde artefacten in modelresultaten worden hiermee
tegengegaan en de gevoeligheid voor kleine verstoringen wordt gereduceerd.
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Met betrekking tot verdere verbetering van het barriermodel bevelen wij aan om de volgende punten verder uit te zoeken:
1. Het barriermodel zou verder moeten worden geı̈soleerd, zodat WAQUA en TRIWAQ
gemakkelijker op elkaar kunnen worden afgestemd.
2. Het barriermodel zou moeten worden uitgebreid naar 3D. Hiervoor moet ook de optie
detailmodel verder worden uitgewerkt.
3. De documentatie rondom het barriermodel zou verder moeten worden verbeterd. Met
name voor wat betreft de gegevens uit de literatuur en van experimenten waarop de
basisvergelijkingen zijn gebaseerd en waarmee het barriermodel kan worden gevalideerd.
4. De aanpak op basis van debietrelaties zou ook kunnen worden gebruikt om dunne laagjes
water met enorme stroomsnelheden in gewone roosterpunten tegen te gaan [8, par. 3.9.2].
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