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SAMENVATTING
De formulering van barriers en overlaten in WAQUA (en TRIWAQ) zullen verbeterd
moeten worden. Dit kwam naar voren tijdens studies met riviermodellen met overlaten
en estuariummodellen met barriers. Stabiliteitsproblemen ontstonden en een gedegen
fysische onderbouwing miste voor de overlaat- en de barrierformulering. Bovendien
kunnen duikers, bruggen en inlaatsluizen niet (afdoende) gesimuleerd worden met de
huidige WAQUA-versie. Deze problemen zijn de aanleiding geweest voor de
voorliggende studie. Hierin is ingegaan op twee deelproblemen:
1. Verbetering/uniformering van de huidige barrierformulering;
2. Integratie van de kunstwerken bruggen, inlaatsluisjes en duikers.
De overlaatformulering wordt in dit project buiten beschouwing gelaten.
Allereerst is ingegaan op de fysica van de stroming door/over een kunstwerk. De
debietsrelaties zijn afgeleid op basis van de energie- en impulsbalans. De
onderliggende aanname dat de waterstand op het kunstwerk (h3) gelijk genomen kan
worden aan de waterstand benedenstrooms van het kunstwerk (h4) is getoetst. Deze
aanname leidt tot een fout tot ca 20%. In de praktijk zal de fout echter minder groot zijn,
aangezien de contractiecoëfficiënt over het algemeen gecalibreerd zal worden op basis
van de benedenstroomse waterstand en niet op de waterstand ter plaatse van het
kunstwerk. De keuze voor de contractiecoëfficiënt compenseert daarmee voor de
aanname h3=h4.
Er zijn vier stromingsregimes (met bijbehorende debietsrelatie) gedefinieerd:
A
subkritische stroming zonder invloed van een schuif
B
superkritische stroming zonder invloed van een schuif
C
superkritische stroming met invloed van een schuif
D
subkritische stroming met invloed van een schuif
De overgangen tussen de stromingsregimes zijn niet triviaal. In het huidige
regimediagram (WAQUA release 2006-H1) wordt uitgegaan van elf verschillende
regimes. In deze studie is een fysische onderbouwing gegeven voor een nieuw
regimediagram gebaseerd op de bovenstroomse energiehoogte en de
benedenstroomse waterstand, die alleen bestaat uit de bovengenoemde vier regimes.
Voor bepaalde waterstandscombinaties zijn twee regimes mogelijk. Dit is afhankelijk van
het vorige stromingsregime. Hiermee kan de hysterese, die optreedt bij kunstwerken
met een bovenschuif gesimuleerd worden.
Duikers, bruggen en inlaatsluizen zijn gedefinieerd als een combinatie van twee
barriers. Twee nieuwe regimediagrammen zijn daarmee gedefinieerd.
De implementatie van de barriers bestaat uit twee onderdelen: (1) implementatie van het
stromingsregime op basis het nieuwe regimediagram; (2) implementatie van de
debietsrelaties. Deze debietsrelaties zijn geïmplementeerd op twee manieren. Enerzijds
door een extra term in de bewegingsvergelijking op te nemen (Methode 1) en anderzijds
door de debietsrelatie direct toe te passen (Methode 2).
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Op basis van testsimulaties zijn de volgende conclusies getrokken:
1. De debietsrelaties worden in de stationaire toestand zeer goed gereproduceerd.
Beide numerieke methodes geven zeer kleine afwijkingen (<0.1%) tussen de
berekende debieten en de debieten uit de debietsrelaties.
2. Verschillen treden op tussen de nieuwe en de huidige regimediagrammen. Dit is
te verwachten, aangezien andere debietsrelaties gelden voor gelijke
waterstanden. De verschillen in debiet kunnen oplopen tot 50%.
3. Beide numerieke methodes geven een vergelijkbaar verloop voor de overgang
van het ene naar het andere stromingsregime. De directe implementatie
(Methode 2) is even goed als de implementatie van een extra term in de
bewegingsvergelijking (Methode 1).
4. De discontinue overgangen als gevolg van de schuif leiden bij grote tijdstappen
(Courantgetal > ca 10) tot numerieke fluctuaties. Deze dempen uit na 10-20
tijdstappen. Relaxatie kan toegepast worden voor de superkritische stadia en
geeft een sterke verbetering.
5. Beide numerieke implementaties leiden bij grote tijdstappen tot zeer geringe
fluctuaties in de superkritische regimes. Deze fluctuaties kunnen eventueel met
relaxatie verholpen worden.
Op basis van de testresultaten is er geen reden om voor één van beide numerieke
methodes te kiezen. Beiden presteren even goed. De directe methode (Methode 2) is
eenvoudiger. Bovendien kan deze methode het best toegepast worden voor de duikers,
bruggen en inlaatsluizen. De implementatie van een extra term in de
bewegingsvergelijking (Methode 1) is in superkritische situaties mogelijk eenvoudiger in
de drie-dimensionale implementatie, want het is analoog met de huidige driedimensionale implementatie van subkritische barriers.
Testen voor duikers, bruggen en inlaatsluizen geven vergelijkbare resultaten als voor
testsimulaties voor de barriers: In de stationaire situaties worden de debietsrelaties
gereproduceerd en de overgangen tussen de verschillende regimes geven een gladde
oplossing.
Geconcludeerd wordt dat een nieuw stromingsregimediagram is opgesteld, dat fysisch
beter onderbouwd is dan het huidige. Twee verschillende numerieke methoden zijn
geïmplementeerd en getoetst, die beiden voldoen. Op basis van de barrierformulering
zijn formuleringen voor duikers, bruggen en inlaatsluizen opgebouwd, geïmplementeerd
en getest. Voor toepassing in WAQUA rest de aanpassing van het invoerbestand en de
definitie van enkele globale variabelen.
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1

INLEIDING
De formulering van barriers en overlaten in WAQUA en TRIWAQ zullen verbeterd
moeten worden. Dit kwam naar voren tijdens een onderzoek naar het slingeren van
waterstanden in sommige riviermodellen met overlaten en estuariummodellen met
barriers. De slingeringen werden veroorzaakt door overgangen van barriers en overlaten
tussen verschillende regimes. De problemen als gevolg van de overlaatformuleringen
zijn de aanleiding geweest voor een prijsvraag voor meerdere marktpartijen ter
verbetering van de overlaatformuleringen. Svasek Hydraulics heeft in samenwerking
met Witteveen&Bos een rapport opgesteld, waarin verbeteringen zijn gesuggereerd ten
aanzien van de fysische en numerieke modellering. Tijdens een RWSgebruikersbijeenkomst is besloten de combinatie Svasek Hydraulics/Witteveen&Bos een
offerteaanvraag (RIKZ/2006/05331) te doen voor twee deelonderwerpen:
1. verbetering/uniformering van de huidige barrierformulering;
2. integratie van de kunstwerken bruggen, inlaatsluisjes en duikers.
Voorliggende rapportage is als volgt opgebouwd.
In Hoofdstuk 2 is ingegaan op de fysica van de stroming door/over een kunstwerk. Er
wordt ingegaan op de vragen: “wat zijn de debietsrelaties?”; “wat zijn de achterliggende
aannames?”; en “hoe kunnen de overgangen tussen de verschillende stromingsregimes
met behulp van een stromingsdiagram gedefinieerd worden?”. Allereerst wordt ingegaan
op de barriers, vervolgens op de duikers, bruggen en inlaatsluizen.
In Hoofdstuk 3 wordt de implementatie van het vernieuwde stromingsdiagram in
WAQUA beschreven. Bovendien wordt ingegaan op twee verschillende methoden om
de extra kracht die een kunstwerk op de stroming levert in WAQUA mee te nemen.
De verschillende numerieke implementaties worden voor de barriers getest in Hoofdstuk
4. De stationaire situaties worden vergeleken met de debietsrelaties. Bovendien wordt
het dynamisch gedrag getoetst.
De implementatie van de duikers, bruggen en inlaatsluizen wordt in Hoofdstuk 5 getest.
Ook hier wordt ingegaan op de stationaire situatie in vergelijking met de debietsrelaties
en wordt ingegaan op het dynamisch gedrag.
Om de kunstwerken aan te sturen zullen parameters opgegeven moeten worden in het
invoerbestand. Deze aanpassingen worden beschreven in Hoofdstuk 6.
Hoofdstuk 7 bevat de conclusies en aanbevelingen.
De testresultaten zijn als bijlage opgenomen.
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2

BESCHRIJVING FYSICA

2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de fysica voor de stroming door/over een kunstwerk beschreven.
Allereerst wordt ingegaan op de barriers, vervolgens op de duikers, bruggen en
inlaatsluizen. Per type kunstwerk worden de debietsrelaties, zoals af te leiden uit de
energie- en impulsbalans bepaald. Hieruit volgen de stromingsregimes. Vervolgens
worden de fysische overgangen tussen de regimes beschreven. In dit hoofdstuk wordt
nog niet ingegaan op de implementatie in WAQUA. De implementatie wordt in
Hoofdstuk 3 behandeld.

2.2

Barriers

2.2.1

Aannamen
Voor de bepaling van het energieverlies als gevolg van een barrier gaan we in eerste
instantie uit van een stationaire een-dimensionale situatie. Van deze situatie zijn vele
metingen beschikbaar, bovendien kunnen de ondiepwatervergelijkingen sterk
vereenvoudigd worden.
De volgende aannamen zijn gedaan:
de tijdschaal waarop het debiet over de barrier zich instelt is kort;
de krachten van de barrier op de stroming zijn dominant ten opzichte van
overige krachten (bodemwrijving, wind);
viscositeit speelt een verwaarloosbare rol;
de stroming staat loodrecht op de barrier.
Met deze aannames kan voor de bepaling van het debiet uitgegaan worden van de
stationaire eendimensionale debietsrelaties.

2.2.2

Debietsrelaties voor barriers zonder schuif
De debietsrelaties voor de situatie zonder schuif kunnen als volgt afgeleid worden. De
afleiding is identiek aan de afleiding in het tweedejaarsdictaat vloeistofmechanica (TU
Delft: B70, tegenwoordig CT2100).
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Figuur 2.1: Definitieschets van een barrier zonder schuif.

Het gebied wordt in twee delen gesplitst. In het eerste deel, van 1 naar 2, gaat geen
energie verloren, zodat een energiebalans toegepast kan worden. De impulsbalans kan
niet toegepast worden, omdat de barrier een nog onbekende kracht levert. In het tweede
deel, van 3 naar 4, werken alleen de krachten door het water, zodat een impulsbalans
toegepast kan worden. Er wordt energie gedissipeerd, zodat de energiebalans niet
toegepast kan worden. Bovendien wordt er van uitgegaan dat het waterniveau op 2 en 3
gelijk is. Dit leidt tot de volgende vergelijkingen:
Volumebehoud:

q1 = q3 = q4

1

Energiebehoud voor 1→3

E1 = E3
h1 +

h1 +

u12
u2
= h3 + 2
2g
2g
2

2
2

q
q
= h3 +
2
2
2
2 g (h1 − z1 )
2 gµ (h3 − z 2 )

Impulsbehoud 3→4

1
1
ρg (h3 − z 4 )2 + ρu22 (h3 − z 2 ) = ρg (h4 − z 4 )2 + ρu42 (h4 − z 4 )
2
2
2
1
q
1
q2
2
2
g (h3 − z 4 ) +
= g (h4 − z 4 ) +
(h3 − z 2 ) 2
(h4 − z 4 )
2

3

µ is de contractiecoëfficiënt en kan als calibratieparameter gezien worden. De
onbekenden zijn: q, h1, h3, h4. Met twee randvoorwaarden en de twee bovenstaande
vergelijkingen (2 en 3) is het systeem iteratief op te lossen. In Bijlage A is aangegeven
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hoe dit kan met behulp van een Newton-Raphson iteratie. Dit is geïmplementeerd in
MATLAB, zodat per situatie de analytische oplossing bepaald kan worden ter
vergelijking met de WAQUA-uitkomsten. In WAQUA zullen de waterstanden h1 en h4
bekend zijn en dient q opgelost te worden.
Onderscheid dient gemaakt te worden tussen subkritische en superkritische stroming. In
het geval van subkritische stroming gaat bovenstaande set vergelijkingen op. In het
geval van superkritische stroming kan een vereenvoudiging toegepast worden. In dat
geval is het energiebehoud van 1→3 met een bovenstroomse waterstand h1 voldoende
om het debiet te bepalen.
Zoals aangegeven is een iteratie nodig voor de subkritische situatie. Dit is niet altijd
wenselijk, aangezien dit extra rekentijd en extra programmeerwerk kost. Daarom is in
WAQUA uitgegaan van een vereenvoudiging:

h3 = h4

4

Deze aanname is getoetst in Bijlage A. Er blijkt dat de fout afhankelijk is van de
waterstanden boven- en benedenstrooms van de barrier. Bovendien blijkt dat de
afwijkingen afhankelijk zijn van de verhouding tussen de opening van de barrier en de
diepte. Hoe groter de opening van/hoogte boven de barrier ten opzichte van de diepte,
des te groter de fout.
De aanname kan tot een fout tot ca 20% leiden. In de praktijk zal de fout echter minder
groot zijn, aangezien de contractiecoëfficiënt over het algemeen gecalibreerd zal
worden op basis van de benedenstroomse waterstand en niet op basis van de
waterstand ter plaatse van het kunstwerk. De keuze voor de contractiecoëfficiënt
compenseert daarmee gedeeltelijk de aanname h3 = h4 . Uit metingen zou moeten
blijken welke fout uiteindelijk gemaakt wordt. In de praktijk is het echter zo dat de
contactiecoëfficiënt helemaal niet gecalibreerd wordt en op 1 gezet wordt.
Met de vereenvoudiging h3 = h4 volgt een algebraïsch systeem en er is daarmee geen
iteratie meer nodig. De volgende debietsrelaties worden dan verkregen:
Subkritisch

Q = Bµ (h4 − z 2 ) 2 g (E1 − h4 )

Superkritisch

Q = Bµ 23 (E1 − z 2 )

2
3

g (E1 − z 2 )

Een continue overgang tussen de twee regimes is daarmee gedefinieerd met:

(h4 − z2 ) = 23 (E1 − z2 )

5

Dit is de situatie dat het Froude getal op de barrier gelijk is aan 1.
2.2.3

Debietsrelaties barriers met schuif
Indien een schuif aanwezig is zullen de relaties veranderen. Het concept van de
energie- en impulsbalans blijft echter gelijk:
Volumebehoud:
Barrier WAQUA
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q1 = q3 = q4

1

Energiebehoud voor 1→3

E1 = E3

h1 +

h1 +

u2
u12
= h3 + 2
2g
2g
2

2
2

q
q
= h3 +
2
2
2 g (h1 − z1 )
2 gµ 2 (a )

Impulsbehoud 3→4

1
1
ρg (h3 − z 4 )2 + ρu22 (a ) = ρg (h4 − z 4 )2 + ρu42 (h4 − z 4 )
2
2
2
1
q
1
q2
2
2
g (h3 − z 4 ) + 2 = g (h4 − z 4 ) +
(h4 − z 4 )
2
(a ) 2
1

3

2

3

4

E1
h1
a

z0
z1

z2

Figuur 2.2: Definitieschets van een barrier met schuif.

Als we weer uitgaan van de aanname h3 = h4 , dan worden de volgende debietsrelaties
gevonden:
subkritisch

Q = Bµa 2 g (E1 − h4 )

superkritisch

Q = Bµa 2 g (E1 − 12 a )

Een continue overgang wordt verkregen voor

h4 = 12 a

5

Barrier WAQUA
Eindrapport

Bvp/1383/6697
-8-

1 december 2006

De overgang is daarmee anders gedefinieerd dan in de huidige versie van WAQUA.
Hier wordt in de volgende paragraaf nader op ingegaan.

2.2.4

Overgangen barrier
In voorgaande paragraaf zijn vier stromingsregimes gedefinieerd:
A
(4)
subkritisch
zonder schuif
B
(3)
(super)kritisch
zonder schuif
C
(8)
(super)kritisch
met schuif
D
(7)
subkritisch
met schuif
Vanaf hier worden de letters A-D gebruikt. Ter indicatie staat de huidige WAQUA
codering in cijfers er nog bij. In deze paragraaf worden de overgangen beschreven. In
de huidige versie van WAQUA is het stromingsdiagram zoals gegeven in Figuur 2.3
gedefinieerd. Vollebrecht (2004) heeft de deelgebieden 9-11 toegevoegd, hoewel deze
niet als zodanig gedefinieerd zijn, maar verwerkt zijn in de vergelijkingen met min/max
constructies. Deze (en andere) aanpassingen van Vollebrecht (2004) hebben tot een
significante verbetering in stabiliteit geleid, maar tot een nog complexer regimediagram.
H2/a
2

7
6

1

5
4

1

2
3

1

10

11
1.5

9

H1/a

8

Figuur 2.3: Regimediagram huidige versie van WAQUA

Het is niet het doel van deze studie uitgebreid in te gaan op de huidige implementatie.
Om echter aan te geven dat bovenstaand diagram fysisch gezien niet helemaal correct
is worden er twee aspecten uitgelicht:
1. Als de stroming zich in regime 1 (superkritisch met schuif) bevindt en de
benedenstroomse waterstand wordt verlaagd dan zal het overgaan in gebied 11
en vervolgens in 8 (beiden superkritisch met schuif). Een verandering in de
benedenstroomse waterstand zou fysisch gezien geen effect mogen hebben in
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deze superkritische regimes. Volgens dit diagram gebeurt dit echter wel. De
debietsrelatie verandert van
1

Q = Bµa 2 g (E1 − a )

8

Q = Bµa 2 g (E1 − 12 a )

naar

2. De stroming bevindt zich in regime 3 (superkritisch zonder schuif) en de
bovenstroomse waterstand wordt verhoogd, zodat de stroming naar regime 2
gaat. In geen van beide gevallen zal de schuif geraakt worden. Toch zal de
debietsrelatie veranderen, omdat in regime 2 geïnterpoleerd wordt tussen de
debietsrelatie van 3 en 1. De positie van de schuif boven het wateroppervlak
heeft daarmee invloed op de stroming. Het verhogen van de schuif die niet
geraakt wordt zal daarmee invloed hebben op de stroming.
In deze studie wordt een nieuw regimediagram opgebouwd. Uitgangspunt is een fysisch
realistisch en eenvoudig diagram gebaseerd op de vier basisstromingsregimes.
Een aantal overgangen zijn eenvoudig. Deze zijn al aangegeven in de voorgaande
paragraaf. Dit zijn de continue overgangen van sub- naar superkritisch. De overgang
van A naar D is eveneens eenvoudig en continue.
De andere overgangen zijn lastiger. Dit komt door het effect zoals geschetst in Figuur
2.4. In deze schets is de overgang van B (superkritisch zonder schuif) naar C
(superkritisch met schuif) geschetst, als gevolg van een geringe verhoging van de
bovenstroomse waterstand. Op het moment dat de schuif geraakt wordt
( 23 (E1 − z2 ) > a ) zal de waterstand vlak voor de schuif ‘instantaan’ verhogen. Daarmee
ontstaat een verhoging van het debiet, zie debietsrelaties B en C. De overgang is
discontinue. In werkelijkheid zal de stroming niet discontinue zijn. De advectieve termen
zullen zorgen voor een geleidelijke maar snelle overgang.

Figuur 2.4: De overgang van superkritische stroming zonder schuif (B) naar de
superkritische stroming met schuif (C).
De overgang van C naar B is geschetst in Figuur 2.5. Zodra de waterstand op de barrier
onder de schuif komt ( (E1 − z2 ) < a ), zal de waterstand abrupt dalen, zodat de
superkritische stroming zonder schuif bereikt wordt. Ook deze overgang is daarmee
discontinue. Merk op dat de overgang van C naar B onder andere condities plaatsvindt
dan van B naar C.
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Bovenstaande overgangen gelden ook voor D en A; D en B. Hiermee ontstaat een
regimediagram van vier regimes, die gedeeltelijk overlappen. Dit is geschetst in Figuur
2.6. Voor de overgangen is aangegeven of ze continue of discontinue zijn.

Figuur 2.5: De overgang van superkritische stroming met schuif (C) naar de
superkritische stroming zonder schuif (B).
Door gebruik te maken van deze overgangsgebieden zal het niet mogelijk zijn dat de
berekening op een overgang blijft ‘hangen’ en voortdurend van het ene naar het andere
regime flippert.
H2/a
2

D
1

A/D
A

B/D
Continue overgang

B

Discontinue overgang

B/C
1

E1/a

1.5
C

Figuur 2.6: Nieuw regimediagram: 4 regimes (A-D) die gedeeltelijk overlappen
A/D, B/D en B/C.
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De achterliggende kennis van bovenstaand regimediagram is niet nieuw. Het is al lange
tijd bekend, dat er dergelijke niet-continue overgangen zijn. Dit blijkt onder andere uit het
volgende citaat uit de WAQUA-handleiding: “…For example, when we have a
supercritical flow condition (condition 3) and we lower the gate, then the flow condition
suddenly changes when the gate touches the water surface and a steep wave is
generated that will run through the system. This is very difficult to simulate with a finite
difference model, and a practical solution was found by making the transition between
the flow conditions gradual. …”.
Zoals uit de volgende hoofdstukken zal blijken is het weldegelijk mogelijk het
voorgestelde regimediagram te implementeren.
Samenvattend, er is een regimediagram opgesteld op basis van de enige vier mogelijke
regimes. Deze regimes overlappen elkaar gedeeltelijk en de overgangen kunnen
discontinue zijn. De vier deelregimes en de overgangen zijn fysisch te verantwoorden.
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2.3

Duikers en bruggen

2.3.1

Definitie
Duikers en bruggen komen veel voor in het Nederlandse rivierengebied. Vooralsnog is
er geen methode in WAQUA om overstromende duikers of bruggen te simuleren. De
definitieschetsen voor de duikers zijn gegeven in Figuur 2.7. De constructie bestaat uit
een barrier die kan overstromen. Een brug is qua schematisatie gelijk aan een duiker.
We benadrukken dat het doel van de implementatie is om te komen tot een numerieke
implementatie, die gebaseerd is op de barrierformuleringen. De bepaling van de
afvoercoëfficiënten valt niet binnen de doelstelling.

zk
zd

ad

zijaanzicht duiker

zk
zd

vooraanzicht duiker

ad
bd

Figuur 2.7: definitieschets duiker

2.3.2

Debietsrelaties
Er kunnen verschillende stromingsregimes optreden rond een duiker:
Duiker
kruin
h4 < zd+ ad
A
subkritisch
niet bereikt
h1>zd,
B
(super)kritisch
niet bereikt
h1>zd,
h4 < zd+ ad
h4 < zk
C
(super)kritisch
niet bereikt
h1 > zd+ ad,
D
subkritisch
niet bereikt
h1 > zd+ ad,
h4 < zk
E
subkritisch
subkritisch
h1 > zk
h4-zk> 2/3 (E1-zk)
h4-zd > 0.5 a
F
subkritisch
superkritisch
h1 > zk
G
superkritisch
superkritisch
h1 > zk
h4-zd < 0.5 a
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Dit komt neer op een dubbele barrier. De regimes A-D komen exact overeen met de
barrierregimes. De regimes E-G zijn combinaties van twee regimes: E=Dduiker+Akruin,
F=Dduiker+Bkruin en G=Cduiker+Bkruin.
De bijbehorende debietsrelaties zijn dan:

Q = bd µ d (h4 − z d ) 2 g (E1 − h4 )

A

(E1 − zd ) 23 g (E1 − zd )
Q = bd µd ad 2 g (E1 − 12 ad )
Q = bd µd ad 2 g (E1 − h4 )
(D+A) Q = bd µ d a d 2 g (E1 − h4 ) + Bµ (h4 − zk ) 2 g (E1 − h4 )
(D+B) Q = bd µd ad 2 g (E1 − h4 ) + Bµ 23 (E1 − zk ) 23 g (E1 − zk )
(C+B) Q = bd µd 23 (E1 − zd ) 23 g (E1 − zd ) + Bµ 23 (E1 − zk ) 23 g (E1 − zk )
Q = bd µd

B
C
D
E
F
G

2
3

Merk op dat ook de breedte van de duiker verschilt van de breedte van de overlaat. Het
bijbehorende regimediagram is gegeven in Figuur 2.8

h4

E

zk

F

D
ad

A/D
A

B/D
Continue overgang

B

B/C
ad

Discontinue overgang

1.5ad zk

G

E1

C
Figuur 2.8: Regimediagram duiker
Bovenstaand schema is gebaseerd op de aanname van korte overlaten. In
sommige/veel gevallen zal de duiker echter eerder als een lange overlaat gezien
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moeten worden. In de meeste gevallen zal de duiker zich echter in regime E bevinden,
waarin de stroming door de duiker en over de kruin subkritisch zullen zijn. Hiermee dient
rekening gehouden te worden in de bepaling van de contractiecoëfficiënt. Zo zou de
ruwheid en de lengte van een duiker een rol moeten spelen in de bepaling van de
contractiecoëfficiënt. Dit valt echter niet binnen deze studie.

2.4

Inlaatsluizen

2.4.1

Definitie
Inlaatsluizen zijn gedefinieerd volgens de schets in Figuur 2.9. De inlaatsluis is een
combinatie van twee barriers.

h1
zk
zi

zijaanzicht inlaatsluis

zk

vooraanzicht inlaatsluis

zi
bi

Figuur 2.9: definitieschets inlaatsluis

2.4.2

Debietsrelaties
Er kunnen verschillende stromingsregimes optreden rond een inlaatsluis:

A
B
H
I
J

inlaatsluis
subkritisch
(super)kritisch
subkritisch
(super)kritisch
(super)kritisch

kruin
niet bereikt
niet bereikt
subkritisch
subkritisch
(super)kritisch

h1>zi,
h1>zi,
h1 > zk
h1 > zk
h1 > zk

h1 < zk ,
h1 < zk ,
h4-zk> 2/3 (E1-zk)
h4-zk< 2/3 (E1-zk)
h4-zk< 2/3 (E1-zk)

h4-zi> 2/3 (E1-zi)
h4-zi< 2/3 (E1-zi)
h4-zi> 2/3 (E1-zi)
h4-zi> 2/3 (E1-zi)
h4-zi< 2/3 (E1-zi)

Dit komt neer op een combinatie van barriers zonder schuif. De regimes H-J kunnen
gezien worden als combinaties van barriers: H=A+A, I= B+A en J=B+B.
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h4

H

zk

I

ad
A
J
B

Continue overgang

zk

E1

Figuur 2.10: Regimediagram inlaatsluis
De debietsrelaties worden daarmee:
A

Q = bi µ i (h4 − z i ) 2 g (E1 − h4 )

B

Q = bi µi

H

(A+A)

I

(A+B)

J

(B+B)

(E1 − zi ) 23 g (E1 − zi )
Q = bi µ i (h4 − z i ) 2 g (E1 − h4 ) + ( B − bi ) µ (h4 − z k ) 2 g (E1 − h4 )
Q = bi µ i (h4 − z i ) 2 g (E1 − h4 ) + ( B − bi ) µ 23 (E1 − z k ) 23 g (E1 − z k )
Q = bi µ i 23 (E1 − z i ) 2 g (E1 − z i ) + ( B − bi ) µ 23 (E1 − z k ) 23 g (E1 − z k )
2
3

Met bi de breedte van de inlaatsluis en B de breedte van de kruin.
Het bijbehorende regimediagram is gegeven in Figuur 2.10. Alle overgangen zijn
continue, aangezien er geen schuif aanwezig is.
De inlaatsluis is een speciaal geval van een duiker, namelijk een duiker met een
oneindige hoogte, zoals zal blijken in de implementatie.
Ook voor de inlaatsluizen is het van belang een passende contractiecoëfficiënt te
bepalen.
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3

IMPLEMENTATIE IN WAQUA

3.1

Inleiding
De kunstwerken worden in WAQUA op subgrid niveau gesimuleerd. Alle effecten als
gevolg van het kunstwerk: contractie voor het kunstwerk en expansie (met
energieverlies) erachter, worden daarmee in een enkele roostercel meegenomen. In het
voorgaande hoofdstuk is reeds ingegaan op de verschillende debietsrelaties en het
regimediagram. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de implementatie ervan in WAQUA.
In paragraaf 3.2 wordt de implementatie van de barriers beschreven en in paragraaf 3.3
wordt de implementatie van de duikers, bruggen en inlaatsluizen beschreven.

3.2

Barriers

3.2.1

Definitie stromingsregimes barrier
Voor de bepaling van het regimediagram gaan we uit van het diagram met de
overlappende deelgebieden, zoals gegeven in Figuur 3.1. Om te bepalen in welk regime
de stroming zich bevindt wordt de CASE-IF-constructie zoals aangegeven in Tekstvak
3.1 toegepast. De CASE geeft het huidige regime aan en de IF-constructie geeft aan of
een grens wordt overschreden. Hiermee wordt de ‘geschiedenis’ meegenomen, zodat
overlappende gebieden ontstaan. Deze constructie is geïmplementeerd in de subroutine
WASSBC.
h4/a
2

D
1

A/D
A

B/D
Continue overgang

B

Discontinue overgang

B/C
1

E1/a

1.5
C

Figuur 3.1: Nieuw regimediagram: 4 regimes (A-D) die gedeeltelijk overlappen
A/D, B/D en B/C.
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SELECT CASE (abs(kcond(ksl)))
CASE(4) !A subkritisch zonder schuif
kode=4 !A
IF (h2<2./3. *e1) THEN
kode=3 !B
ENDIF
IF (h2>h0) THEN
kode=7 !D
ENDIF
CASE(3) !B superkritisch zonder schuif
kode=3 !B
IF (h2>2./3.*e1) THEN
kode=4 !A
ENDIF
IF (e1>1.5*h0) THEN
IF (h2>0.5*h0) THEN
kode=7 !D
ELSE
kode=8 !C
ENDIF
ENDIF
CASE(8) !C superkritisch met schuif
kode=8 !C
IF (h2>0.5*h0) THEN
kode=7 ! D
ENDIF
IF (e1<h0) THEN
kode=3 !B
ENDIF
CASE(7) !D subkritisch met schuif
kode=7 !D
IF (h2<0.5*h0) THEN
kode=8

!C

ENDIF
IF (e1<h0) THEN
IF (h2>2./3.*e1) THEN
kode=4

!A

ELSE
kode=3

!B

ENDIF
ENDIF
END SELECT

Tekstvak 3.1: WAQUA code voor de bepaling van het regime, merk op dat de
WAQUAnummering nog is toegepast voor de regimes
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3.2.2

Definitie van de debietsrelaties barrier
Zoals aangegeven zijn er vier verschillende stromingsregimes. Ieder regime heeft een
debietsrelatie. Afhankelijk van de implementatie wordt een extra term gedefinieerd voor
in de impulsvergelijking of wordt deze relatie direct toegepast in plaats van de
impulsvergelijking.
Er wordt uitgegaan van de volgende debietsrelaties:
A(4)

Q = BµH 4 2 g (E1 − h4 )

B(3)

Q = Bµ 23 E1

C(8)

Q = Bµa 2 g (E1 − h4 )

D(7)

Q = Bµa 2 g (E1 − 12 a )

2
3

gE1

Een belangrijke aanname is dat de waterstand op de barrier gelijk is genomen aan de
benedenstroomse waterstand h4. De validiteit van deze aanname is in Bijlage A in dit
rapport getoetst.

3.2.3

Implementatie debietsrelatie barrier
Er zijn verschillende mogelijkheden om de effecten van een barrier in WAQUA te
implementeren. We gaan uit van implementatie op subgridniveau en de aanname h3=h4:
Methode 1:
toevoeging van een extra verliesterm in de ‘volledige’
ondiepwatervergelijkingen
Methode 2:
directe implementatie van de debietsrelaties

Methode 1
Deze methode is in de huidige WAQUA-versie toegepast voor de subkritische
stromingsstituaties. Een extra verliesterm is toegevoegd: τ bar . Alle overige
termen (wind, bodemwrijving, Coriolis, etc) worden meegenomen. De
verliesterm wordt impliciet meegenomen. Zoals aangegeven in Van
Prooijen&Busnelli (2005) dient voor superkritische stroming een extra term
meegenomen te worden om er voor te zorgen dat de benedenstroomse
waterstand geen invloed heeft op het debiet: τ sup er . De impulsvergelijking in xrichting wordt daarmee:

∂ζ
∂u
∂u
∂u
+u
+v
+g
+ .... = τ bar + τ sup er
∂t
∂x
∂y
∂x
met
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A
B
C
D

1 1
 Ub Ub
 2 − 1
2M
 ∆x
3 U b U b  ζ 2 − z constr 
τ bar + τ sup er =
+ g

2 M 2 ∆x
∆x


1 U b U b  ζ 2 − z constr − 12 µ vert a 
τ bar + τ sup er =
+ g

2 M 2 ∆x
∆x


1 1
U U
τ bar + τ sup er =  2 − 1 b b
2M
 ∆x

τ bar + τ sup er =

Als uitgegaan wordt van een stationaire stroming en als de advectieve term
wordt verwaarloosd dan wordt voor elk regime de debietsrelatie verkregen.
Methode 2
De debietsrelaties kunnen direct geïmplementeerd worden. Hierbij wordt
aangenomen dat de debietsrelatie zich instantaan aanpast. Alle termen worden
verwaarloosd. Voor de superkritsiche stromingssituaties heeft Vollebrecht (2004)
de debietsrelaties direct geïmplementeerd.
In plaats van uit te gaan van de algebraïsche debietsrelaties voor de subkritische
stroming kan het stelsel dat verkregen wordt door een combinatie van energiebehoud
voor de barrier en impulsbehoud na de barrier opgelost worden. Hiervoor dient een
extra interne iteratieslag uitgevoerd te worden. Deze optie wordt niet nader uitgewerkt.
In Stelling&Duinmeijer (2003) wordt een numeriek schema voorgesteld, waarbij voor
contractie uitgegaan wordt van een energievergelijking en bij expansie van een
impulsvergelijking. Een dergelijk schema biedt voordelen als de barrier op het rooster
wordt op gelost, dus niet op subgridniveau. Deze optie wordt niet nader uitgewerkt.
In WAQUA wordt de bewegingsvergelijking in twee stappen opgelost. In de eerste stap
wordt v(t+0.5∆t) expliciet en u(t+0.5∆t) en ς(t+0.5∆t) impliciet opgelost. In de tweede
stap wordt u(t+∆t) expliciet en v(t+∆t) en ς(t+∆t) impliciet opgelost. Voor het oplossen
van de expliciete vergelijking wordt gebruik gemaakt van de subroutine WASUXC en
voor de impliciete vergelijking van de subroutine WASSUC. In beide subroutines wordt
voor de barrierpunten een aparte subroutine aangeroepen voor de
bewegingsvergelijking: WASUXC roept WASUBC aan en WASSUC roept WASSBC
aan. De subroutines WASUXC en WASSBC zijn significant verschillend.
WASSBC bestaat uit drie verschillende onderdelen:
1. Definitie van het stromingsregime;
2. Definitie van de debietsrelatie;
3. Substitutie extra verliesterm in impulsvergelijkingen
In WASUBC wordt alleen de subkritische stroming aangepast. De extra verliesterm
wordt bepaald op basis van het stromingsregime uit WASSBC. Het debiet voor
superkritische stroming wordt niet vernieuwd.
Aangezien we alleen het regimediagram en de superkritische termen aanpassen hoeft
WASUBC niet aangepast te worden om consistent te blijven met de huidige
implementatie. Wel zou het zinvol zijn te bepalen of het vernieuwen van de
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superkritische termen in WASUBC effect heeft. Bovendien zou het de helderheid ten
goede komen als beide subroutines op elkaar afgestemd worden, o.a. door dezelfde
codes te gebruiken voor dezelfde variabelen.
De bewegingsvergelijking kan geschreven worden als:

aaζ m + um + ccζ m+1 = dd
In WASSBC worden de matrices aa, cc en dd opgebouwd. De huidige implementatie
(Methode 2) voor de superkritische stroming staat gegeven in Tekstbox 3.2. Hieruit volgt
dat aa en cc direct op nul gezet worden, een debiet q wordt bepaald en dat hieruit dd
wordt bepaald. De bewegingsvergelijk wordt dan:

um = dd .
Uit testsimulaties bleek dat geringe instabiliteiten op kunnen treden voor grote
tijdstappen. Om de instabiliteiten in de directe implementatie (Methode 2) te verkleinen
kan relaxatie toegepast worden:

dd rel = (1 − θ )dd + θuoud
Met relaxatieparameter θ, die varieert tussen 0+ en 1. De uitsmering in de tijd is
weergegeven in Figuur 3.2. In de testsimulaties is de relaxatieparameter op θ=0.75
gezet.

Figuur 3.2: uitsmering in de tijd door relaxatie.
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. . .

elseif (kode.eq.3) then ! code B
q3
= bmu34*brat(ksl)* (2./3.)*e1 * sqrt(ag*2.*e1/3.)
dd(nm) = real(iflo) * q3 / hu(nm)

...........

Tekstbox 3.2: implementatie huidige versie (Methode 2) in WASSBC

In Methode 1 worden de matrices aa en cc niet op nul gezet, gelijk aan de
implementatie van de subkritische termen. De extra termen, zoals gegeven in Paragraaf
3.3, zijn vetgedrukt. Ter indicatie is ook de subkritische situatie gegeven. Ook Methode
1 zou gerelaxeerd kunnen worden, dit vraagt echter veel programmeerwerk dan
Methode 2. Binnen dit project is geen relaxatie toegepast voor Methode 2.
...........
CASE(4) !subkritisch zonder schuif

&
&

fac
= 1.0 / (1.0 + adx + botfri + extfri)
dd(nm) =
(uuu + ddu + qwind/hu(nm) - pgrad +
vvv*(crf-adyd+hr*gsqi*(vvdgdx-uvdgdy)))*fac
cc(nm) = gr*gksii*fac
aa(nm) = -cc(nm)
CASE(3) !superkritisch zonder schuif code B
fac

&
&
&

= 1.0 / (1.0 +

adx + botfri + 3*extfri)

dd(nm) =
(uuu + ddu + qwind/hu(nm)-pgrad
+gr*gksii*h2
+vvv*(crf-adyd+hr*gsqi*(vvdgdx-uvdgdy)))*fac
cc(nm) = gr*gksii*fac
aa(nm) = -cc(nm)
CASE(8) !superkritisch met schuif code C
fac
= 1.0 / (1.0 + adx + botfri + extfri)

&
&
&

dd(nm) = (uuu + ddu + qwind/hu(nm) - pgrad +
vvv*(crf-adyd + hr*gsqi*(vvdgdx-uvdgdy))
+gr*gksii*(h2-0.5*h0 )
) * fac
cc(nm) = gr*gksii*fac
aa(nm) = -cc(nm)

Tekstbox 3.3: implementatie van Methode 1 in WASSBC

Barrier WAQUA
Eindrapport

Bvp/1383/6697
-22-

1 december 2006

3.3

Duikers, bruggen en inlaatsluizen
Zoals aangegeven in het voorgaande hoofdstuk worden duikers en bruggen gezien als
een combinatie van een barrier en een overlaat. Een inlaatsluis is een combinatie van
twee overlaten. In WAQUA kunnen overlaten op twee manieren gedefinieerd worden:
als ‘barrier’ of als ‘weir’. De weirs worden veelvuldig toegepast in het rivierengebied. De
extra kracht die de overlaat op het water uitoefent wordt als een wrijvingsterm
weergegeven. De extra wrijving wordt bepaald met behulp van het RWS-tabellenboek,
een set empirische relaties die gebaseerd is op laboratoriumexperimenten.
We beperken ons in deze studie tot de implementatie in de vorm van een barrier/barrier
combinatie. De combinatie van duiker als barrier en de overlaat als weir wordt om de
volgende redenen buiten beschouwing gelaten: Er kan met deze combinatie per definitie
niet aan de debietsrelaties voldaan worden. Deze stelling wordt hieronder onderbouwd.
Zoals aangegeven in Van Prooijen&Busnelli (2005) is het mogelijk de
overlaatformulering te vervangen door een barrierformulering. De contactiecoëfficiënten
dienen dan gecalibreerd te worden met de laboratoriumexperimenten, waarop het
tabellenboek is gebaseerd.
De bewegingsvergelijking zou in stationaire toestand en bij verwaarlozing van de
advectie en overige bodemwrijving geschreven kunnen worden als:

 u2
1 1
∆h
u 2 +  2
− 1
−g
=0
D243 2  M dui ker
∆x
∆x

14
144
42444
3
c f ,overlaat

overlaat

dui ker

De overlaat term
De overlaatformulering kan ook als barrierformulering geschreven worden:

 c f ,overlaat 1  1
 u 2
∆h

+  2
− 1 
−g
=0


h
2  M dui ker
∆x
  ∆x

Voor een relatief kleine duiker kan de vergelijking vereenvoudigd worden tot

 c f ,overlaat 1  1

+  2

2  M dui ker
h

u=

 u 2
∆h
 
−g
=0

∆x
  ∆x

1
c f ,overlaat
h

+

1

g∆h

2
2 M dui
ker

Indien de debieten over de overlaat en door de barrier afzonderlijk bepaald zouden
worden en vervolgens worden gesommeerd, dan wordt de volgende dieptegemiddelde
snelheid verkregen:

u=

c f ,overlaat
h

2
g∆h + 2 M dui
ker g∆h
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Deze laatste dieptegemiddelde snelheid is de correcte snelheid. De dieptegemiddelde
snelheid op basis van de combinatie overlaat/barrier is daarmee niet correct. De duiker
in combinatie met de overlaat wordt daarom geïmplementeerd als een barrier/barrier
combinatie.
3.3.1

Definitie en implementatie stromingsregimes
Het regimediagram voor duikers is gegeven in Figuur 3.3. Het diagram is een
combinatie van een barrier en een duiker. Voor de situaties dat de bovenstroomse
waterstand hoger is dan de kruinhoogte (zk) van de overlaat, treedt de overlaat in
werking.

H2

E

zk

F

D
ad

A/D
A

B/D
Continue overgang

B

B/C
ad

Discontinue overgang

1.5ad zk

G

E1

C
Figuur 3.3: Regimediagram duiker

Het regimediagram dat geldt voor inlaatsluizen is gegeven in Figuur 3.4. Voor een
inlaatsluis is de doorstroomhoogte a op oneindig gezet. De bijbehorende WAQUA-code
voor de keuze van het regime is gegeven in Tekstbox 3.3. Indien de bovenkant van de
duiker hoger komt te liggen dan de kruinhoogte verandert de duiker in een inlaatsluis.
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H2

H

zk

I

A
J
B

Continue overgang

zk

E1

Figuur 3.4: Regimediagram inlaatsluis
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SELECT CASE (abs(kcond(ksl)))
. . .
CASE(11) ! F
IF (hw1<0) THEN
kode=7 !D
ENDIF
CASE (12) !G
IF (hw1<0) THEN
kode=8 !C
ENDIF
CASE(14) !I
IF (hw1<0) THEN
kode=4 !A
ENDIF
CASE (15) !J
IF (hw1<0) THEN
kode=3 !B
ENDIF
END SELECT
IF (hw1>0.) THEN
IF (weir_z > gate(ksl)) THEN
!DUIKER
IF (hw2>2./3. *ew1) THEN
!case E subkritisch overlaat en subkritisch duiker
kode=10 !E
ELSE
IF (h2>0.5*h0) THEN
!case F superkritisch overlaat en subkritisch duike
kode=11 !F
ELSE
!case G superkritisch overlaat en superkritisch duiker
kode=12 !G
ENDIF
ENDIF
ELSE
!inlaatsluis
IF (hw2>2./3. *ew1) THEN
!case H subkritisch overlaat en subkritische inlaatsluis
kode=13 !H
ELSE
IF (h2>2./3. *e1) THEN
!case I superkritisch overlaat en subkritisch inlaatsluis
kode=14 !I
ELSE
!case J superkritisch overlaat en superkritisch duiker
kode=15 !J
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

Tekstbox 3.3: implementatie van de keuze voor de regimes voor een duiker of
inlaatsluis
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3.3.2

Implementatie debietsrelaties
De implementatie is gebaseerd op Methode 2, zoals beschreven in de implementatie
voor de barriers. Hierin worden de debietsrelaties direct geïmplementeerd. Bovendien
wordt de optie van relaxatie gegeven. Binnen dit project is geen relaxatie voor Methode
1 toegepast. Dit zou eventueel wel mogelijk zijn, maar vraagt een grotere ingreep.
Vooralsnog is de breedte en de contractiecoëfficiënt op 1 gezet. Deze methode is
essentieel voor regime F, waarin de duiker subkritisch is en de overlaat superkritisch.
Methode 1 is niet geschikt voor dit regime.
SELECT CASE (abs(kcond(ksl)))
CASE(4) ! A subkritisch zonder schuif
q1
= mu_duik*brat_duik* h2 * sqrt(2.*ag*(e1-h2))
dd(nm) = real(iflo) * q1 / hu(nm)
CASE(3) !B superkritisch zonder schuif
q3
= mu_duik *brat_duik* (2./3.)*e1 * sqrt(ag*2.*e1/3.)
dd(nm) =
real(iflo) * q3 / hu(nm)
CASE(8) !C superkritisch met schuif
q1
= mu_duik *brat_duik* h0 * sqrt(2.*ag*(e1-0.5*h0))
dd(nm) = real(iflo) * q1 / hu(nm)
CASE(7) !D subkritisch met schuif
q1
= mu_duik *brat_duik* h0 * sqrt(2.*ag*(e1-h2))
dd(nm) = real(iflo) * q1 / hu(nm)
CASE(10) !E subkritische overlaat, subkritische duiker
q1
= mu_duik *brat_duik* h0 * sqrt(2.*ag*(e1-h2))
+ mu_weir.*brat_weir* hw2 * sqrt(2.*ag*(ew1-hw2))
dd(nm) = real(iflo) * q1 / hu(nm)

+

CASE(11) !F superkritische overlaat, subkritische duiker
q1
= mu_duik*brat_duik* h0 * sqrt(2.*ag*(e1-h2))
+ mu_weir*brat_weir* 2./3.*ew1 * sqrt(2./3.*ag*(ew1))
dd(nm) = real(iflo) * q1 / hu(nm)

+

CASE(12) !G superkritische overlaat, superkritische duiker
q1
=mu_duik*brat_duik* h0 * sqrt(2.*ag*(e1-0.5*h0))
+ mu_weir*brat_weir* 2./3.*ew1 * sqrt(2./3.*ag*(ew1))
dd(nm) = real(iflo) * q1 / hu(nm)

+

CASE(13) !H subkritische overlaat, subkritische inlaatsluis
q1
= mu_sluis*brat_sluis* h0 * sqrt(2.*ag*(e1-h2))
+ mu_weir*brat_weir* hw2 * sqrt(2.*ag*(ew1-hw2))
dd(nm) = real(iflo) * q1 / hu(nm)

+

CASE(14) !I superkritische overlaat, subkritische inlaatsluis
q1
= mu_sluis*brat_sluis* h0 * sqrt(2.*ag*(e1-h2))
+ mu_weir*brat_weir* 2./3.*ew1 * sqrt(2./3.*ag*(ew1))
dd(nm) = real(iflo) * q1 / hu(nm)

+

CASE(15) !J superkritische overlaat, superkritische inlaatsluis
q1
=mu_sluis*brat_sluis* h0 * sqrt(2.*ag*(e1-0.5*h0))
+ 1.*brat_weir* 2./3.*ew1 * sqrt(2./3.*ag*(ew1))
dd(nm) = real(iflo) * q1 / hu(nm)

+

END SELECT
dd(nm)=theta*uuu+(1-theta)*dd(nm)

Tekstbox 3.4: implementatie debietsrelaties
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4

TESTEN BARRIER

4.1

Definitie testmodel
Voor het testen van de barrier wordt uitgegaan van een één-dimensionaal kanaal, met
halverwege een barrier over de volle breedte. Een rechthoekig rooster van 100x10
roostercellen van 40mx40m (L=4km, B=400m) wordt toegepast. De overige afmetingen
staan gegeven in Figuur 4.1. De barrier ligt halverwege op cel 50.

1m
4m

4km
Figuur 4.1: schematisatie testkanaal
Om het model te testen dienen simulaties uitgevoerd te worden voor de vier
stromingsregimes. Bovendien moeten alle overgangen gepasseerd worden. Hiertoe
worden de bovenstroomse en de benedenstroomse waterstanden gevarieerd. Dit is
gedaan door tijdseries voor de waterstand te creëren voor zowel de boven- als
benedenstroomse rand. Ter illustratie is het verloop van de waterstandsranden voor
simulatie Barrier2 in de tijd gegeven in Figuur 4.2. Het bijbehorende doorlopen pad in
het regimediagram is gegeven in Figuur 4.3. De stationaire toestanden zijn genummerd.
De specificaties voor simulatie Barrier2 zijn gegeven in de volgende paragraaf.
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Figuur 4.2: Waterstanden net voor en net achter de barrier voor Barrier2.

Figuur 4.3: Het doorlopen pad door het stromingsdiagram voor Barrier2. De sterretjes
geven de stationaire toestanden aan. Bovendien is het stromingsregime (A-D)
aangegeven.
Een ‘wrijvingsloos’ kanaal met variërende waterstandsrandvoorwaarden zal leiden tot
lopende golven in het systeem die niet uitdempen. Daarom wordt geringe wrijving
toegepast. Dit leidt echter tot een verhang over het kanaal, waardoor de waterstanden
vlak voor (achter) de barrier niet meer hetzelfde zijn als de opgelegde bovenstroomse
(benedenstroomse) randvoorwaarde. Om het opslingeren in het kanaal als gevolg van
de variërende waterstanden te voorkomen worden de overgangen in randvoorwaarden
over een periode van 1 uur uitgesmeerd. De randvoorwaarde-combinatie wordt
vervolgens 4 uur vastgehouden om tot een evenwichtssituatie te komen. Bovendien
wordt een zwak-reflecterende randvoorwaarde (REFL=100) opgelegd.
Voor de testen wordt uitgegaan van drie WAQUA-versies:
A
de huidige WAQUA versie (oorspronkelijk stromingsdiagram en oorspronkelijke
implementatie superkritische stroming, Methode 2)
B
nieuw stromingsdiagram en oorspronkelijke implementatie superkritische
stroming (Methode 2)
C
nieuw stromingsdiagram en nieuwe implementatie superkritische stroming
(Methode 1)
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4.2

Controle debietsrelaties
Om te bepalen of WAQUA naar de correcte evenwichtssituatie gaat worden de
verkregen debieten vergeleken met de ‘theoretische’ debieten, die volgen uit de
debietsrelaties. Deze debietsrelaties gelden in principe alleen als de bodemwrijving,
advectie en diffusie gelijk aan nul zijn. In de huidige implementatie is dit niet exact het
geval. In het testkanaal zijn deze termen echter verwaarloosbaar klein.
De volgende simulaties worden doorgerekend:
Barrier1:
WAQUA-versie A
Barrier2:
WAQUA-versie B
Barrier3:
WAQUA-versie C
De simulaties zijn uitgevoerd voor een relatief kleine tijdstap (∆t=0.1min=6s). Het
bijbehorende maximale Courantgetal is CFL =

∆t gD 6 9.81 ⋅ 6
=
= 1.15 .
∆x
40

Om de ‘theoretische’ debieten te verkrijgen moeten per simulatie de bovenstroomse en
benedenstroomse waterstand opgegeven worden. Aangezien de bodemwrijving een
verhang in het kanaal veroorzaakt, kunnen niet de waterstanden op de randen
opgegeven worden. Per simulatie worden de waterstanden net bovenstrooms (m=50)
en net benedenstrooms (m=51) van de barrier gebruikt. De ‘theoretische’ debieten zijn
daarmee simulatieafhankelijk.
De waterstanden (boven- en benedenstrooms) zijn gegeven in Bijlage 4.1-4.3a. Voor elk
stadium is voor de stationaire situatie (na 3.5 uur) het debiet bepaald met de
bijbehorende debietsrelatie. De debieten zijn weergegeven in Bijlage 4.1-4.3b. De
relatieve verschillen zijn gegeven in Bijlage 4.1-4.3c. Bovendien is aangegeven wat het
bijbehorende regime is op basis van het nieuwe regimediagram.
Uit deze drie simulaties kunnen de volgende conclusies getrokken worden met
betrekking tot de stationaire situaties:
• In Barrier2 (versie B) worden alle debietsrelaties het meest nauwkeurig
gereproduceerd. De relatieve fout is kleiner dan 0.05%. Deze fout in de
subkritische regimes kan veroorzaakt worden door bodemwrijving en/of
advectieve effecten.
• De directe implementatie van de superkritische stromingen (versie A en B) geeft
de meest nauwkeurige reproductie van de debietsrelaties. De fout is kleiner dan
0.04%.
• In Barrier1 worden relatief grote afwijkingen gevonden (50% voor stadium 8,
regime D). Deze verschillen worden veroorzaakt doordat de berekeningen zijn
uitgevoerd met het oude stromingsdiagram en in de berekening van de debieten
met behulp van de debietsrelaties is uitgegaan van het nieuwe diagram.
• In Barrier3 worden relatief afwijkingen tot 1.2% gevonden in voor de
superkritische regimes. Deze afwijkingen worden veroorzaakt door de
advectieve termen. Als deze termen op nul gezet worden dan verdwijnen de
verschillen (deze simulaties zijn wel uitgevoerd, maar niet geplot).
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4.3

Controle dynamica
Naast de toetsing van de modellen op de debietsrelaties wordt de dynamica getoetst.
Oftewel, hoe gaat het model om met de overgangen tussen de verschillende stadia. Er
wordt gebruik gemaakt van dezelfde berekeningen als in de voorgaande paragraaf, zie
Bijlage 4.1-4.3. Ter illustratie zijn de paden door het stromingsdiagram gegeven in
Bijlage 4.4-4.6.
Uit de simulaties kan het volgende geconcludeerd worden:
• Door de veranderingen in waterstand gaan er golven door het systeem lopen.
Hoewel deze gedeeltelijk door de randen verdwijnen, blijft er energie over. Dit
zorgt voor fluctuaties (maximaal 10cm) in de waterstanden en de debieten
(maximaal 0.3m2/s). Dit is een fysisch verschijnsel, dat afhangt van de
eigenschappen van het kanaal (lengte, diepte, bodemwrijving,
randvoorwaarden, etc). De demping hangt hier eveneens van af.
• Er is nauwelijks/geen verschil in temporeel gedrag tussen de verschillende
numerieke implementaties (Barrier2 en Barrier3). De aanname die gedaan is
voor de directe implementatie dat het debiet zich instantaan instelt lijkt daarmee
valide. Opgemerkt wordt dat er geen vergelijking is gemaakt met metingen,
waarin door driedimensionale effecten wel een langere inspeeltijd verkregen kan
worden. Op grond van deze simulaties is er geen voorkeur aan te geven voor
één van beide numerieke implementaties als het gaat om de overgangen tussen
de regimes.

4.4

Robuustheid
Uit voorgaande paragrafen volgt dat het model nauwkeurig is in de stationaire toestand
en dat er geen verschil is tussen de verschillende numerieke methoden. In deze
paragraaf worden de methoden getest op robuustheid. Daartoe wordt de tijdstap
vergroot tot ∆t=1min =60s. Het bijbehorende indicatieve Courantgetal is

CFL =

∆t gD 60 9.81 ⋅ 6
=
= 11.5 . De volgende runs zijn gedefinieerd:
∆x
40
Barrier4:
Barrier5:
Barrier6:

WAQUA-versie A, ∆t=1 min =60s
WAQUA-versie B, ∆t=1 min =60s
WAQUA-versie C, ∆t=1 min =60s

De waterstanden en debieten zijn gegeven in Bijlage 4.7-4.9 en de doorlopen paden in
Bijlage 4.10-4.12. Een detail van de bendenstroomse waterstand is gegeven in Bijlage
4.13.
Er treden twee typen fluctuaties op:
• Fluctuaties treden net na de discontinue overgangen in Barrier5 en Barrier6.
Deze fluctuaties worden veroorzaakt door de discontinue overgang in het
stromingsdiagram. De maximale uitwijking vindt aan het begin plaats en de
fluctuaties dempen na 10-20 tijdstappen uit (afhankelijk van de tijdstap).
• Fluctuaties in de superkritische stadia in Barrier4, Barrier5 en Barrier6. Deze
fluctuaties zijn gering (amplitude is ca 1 mm), maar dempen niet uit.
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Om de fluctuaties te dempen kan relaxatie toegepast worden. Dit is reeds aangegeven
in Paragraaf 3.2.2. Simulaties met relaxatie zijn uitgevoerd voor Versie A en B:
Barrier7:

WAQUA-versie B, ∆t=1 min =60s, θ=0.75

De paden zijn gegeven in Bijlage 4.14 en het detail van de benedenstroomse
waterstand is gegeven Bijlage 4.15.
Hieruit blijkt dat de fluctuaties na een discontinue overgang voor versie B sterk
verminderen. Bovendien blijkt dat de fluctuaties in de superkritische stadia niet meer
voorkomen. Relaxatie voor de overgang naar een subkritische stroming is minder
eenvoudig, aangezien de barrierterm in de bewegingsvergelijking zit.

4.5

Conclusies
Op basis van de simulaties Barrier1-Barrier7 kan het volgende geconcludeerd worden:
1. De debietsrelaties worden in de stationaire toestand zeer goed gereproduceerd.
Beide numerieke methodes geven zeer kleine afwijkingen (<0.05% voor versie
B) tussen de berekende debieten en de debieten uit de debietsrelaties.
2. Verschillen treden op tussen de verschillende stromingsdiagrammen. Dit is te
verwachten, aangezien andere debietsrelaties gelden voor gelijke waterstanden.
De verschillen in debiet kunnen oplopen tot 50%.
3. Beide numerieke methodes geven een vergelijkbaar transitiegebied tussen de
verschillende stadia. De aanname in de directe implementatie (Versie B) doet
niet onder voor de indirecte implementatie (Versie C).
4. De discontinue overgangen leiden tot fluctuaties. Deze dempen uit na 10-20
tijdstappen. Relaxatie kan toegepast worden voor de superkritische stadia en
geeft een sterke verbetering. Relaxatie voor de subkritische stadia bleek (nog)
niet succesvol.
5. Beide numerieke implementaties leiden bij grote tijdstappen tot geringe
fluctuaties in de superkritische stadia. Deze fluctuaties kunnen met relaxatie
verholpen worden.
Op basis van de testresultaten is er geen reden om voor één van beide numerieke
methodes te kiezen. Beiden presteren even goed. De directe methode (Methode 2,
gebruikt in Versie A en B) is eenvoudiger. Bovendien kan deze methode het best
toegepast worden voor de duikers, bruggen en inlaatsluizen, zoals zal blijken in het
volgende hoofdstuk. De implementatie van een extra term in de bewegingsvergelijking
(Methode 1, gebruikt in Versie C) is in superkritische situaties waarschijnlijk eenvoudiger
in de drie-dimensionale implementatie. Er hoeft alleen een extra term toegevoegd te
worden. Er hoeft geen dieptegemiddelde snelheid over de lagen bepaald te worden,
zoals het geval zou zijn voor de directe implementatie. Nadere inventarisatie is echter
benodigd.
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5

TESTEN DUIKERS, BRUGGEN EN INLAATSLUIZEN

5.1

Testkanaal
Voor het testen van de implementatie van de duikers, bruggen en inlaatsluizen wordt
uitgegaan van hetzelfde testkanaal als voor de barriers. Alleen het kunstwerk wordt
aangepast. In Figuur 5.1 is de geschematiseerde duiker weergegeven. De breedte ratio
is op 1 gezet. Dit betekent dat de duiker over de volle breedte werkt. De boven- en
benedenstroomse waterstanden zijn gegeven in Figuur 5.2. Het doorlopen pad door het
regimediagram is gegeven in Figuur 5.3.

1m
0.5m
4m

4km
Figuur 5.1: schematisatie testkanaal met duiker

Figuur 5.2: Waterstanden net voor en net achter de barrier voor Duiker1.
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Figuur 5.3: Het doorlopen pad door het stromingsdiagram voor Duiker1. De sterretjes
geven de stationaire toestanden aan. Bovendien is het stromingsregime aangegeven.

Het testkanaal voor de inlaatsluis is gegeven in Figuur 5.4. De breedte ratio voor de
inlaat sluis is op 0.3 gezet. Dit betekent dat de inlaat sluis 30% van de breedte beslaat
en de overlaat 70%. De kruin van de overlaat ligt op 2m. De drempel van de inlaatsluis
op 0m. De boven- en benedenstroomse waterstanden zijn gegeven in Figuur 5.5; het
stromingsdiagram in Figuur 5.6.
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1m

4m

4km
Figuur 5.4: schematisatie testkanaal met inlaatsluis

Figuur 5.5: Waterstanden net voor en net achter de barrier voor Sluis1.
Figuur 5.6: Het doorlopen pad door het stromingsdiagram voor Barrier2. De sterretjes
geven de stationaire toestanden aan. Bovendien is het stromingsregime aangegeven.

5.2

Testresultaten
Evenals voor de barrier zijn voor de overige kunstwerken simulaties uitgevoerd met
betrekking tot nauwkeurigheid en robuustheid. Voor beide testkanalen zijn simulaties
uitgevoerd met een tijdstap van ∆t=0.1 min en ∆t=1 min. De volgende simulaties zijn
uitgevoerd:
Duiker1:
WAQUA-versie B, ∆t=0.1 min =6 s, θ=0.75
Duiker2:
WAQUA-versie B, ∆t=1 min =60s, θ=0.75
Sluis1 :
WAQUA-versie B, ∆t=0.1 min =6 s, θ=0.75
Sluis2 :
WAQUA-versie B, ∆t=1 min =60s, θ=0.75
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De resultaten zijn gegeven in Bijlage 5, vergelijkbaar met de presentatie van de barrier
resultaten in Hoofdstuk 4.
Hieruit blijkt dat net als bij de barriers, de debietsrelaties nauwkeurig gereproduceerd
worden. Aangezien de duikers, bruggen en inlaatsluizen alleen leiden tot extra continue
overgangen ontstaan geen numerieke fluctuaties.
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6

VOORSTEL AANPASSING INVOERFILE

6.1

Inleiding
In deze studie is een voorstel gedaan voor de aanpassing van de barrierformulering.
Enerzijds houdt de aanpassing in dat het stromingsregime voor de huidige
barrierformulering is aangepast. Anderzijds is een uitbreiding voorgesteld om duikers,
bruggen en inlaatsluizen te parametriseren binnen de barrierformulering.
Om WAQUA aan te sturen wordt gebruik gemaakt van een invoerfile. De aanpassing
van het stromingsregime leidt niet tot uitgebreide aanpassingen van de invoerfile. De
onderstaande aanpassing zouden gedaan moeten worden. Naast deze aanpassingen is
het aan te bevelen alle invoer waarden voor barriers te groeperen.

6.2

Extra kruinhoogte en breedteratio
In de formulering voor de duikers/bruggen en inlaatsluizen wordt een extra kruinhoogte
(zk) en een extra breedteratio (bk/∆)voor de overlaat gebruikt. Deze moet opgegeven
worden in de invoerfile.

zk
zd

ad

zijaanzicht duiker
∆
bk
zk
zd

vooraanzicht duiker

ad
bd

Figuur 6.1: definitieschets duiker
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h
zk
zi

zijaanzicht
inlaatsluis
∆

b
zk

vooraanzicht inlaatsluis

zi
bi

Figuur 6.2: definitieschets inlaatsluis

6.3

Contractiëcoefficiënt
De contractiecoëfficiënten worden gedefinieerd voor
A/D
mu12 Subkritische stroming met en zonder schuif
B
mu34 Superkritische stroming zonder schuif
C
mu56 Stroming met schuif
Merk op de getallen achter mu niet het stromingsregime aangeven. Voor elke categorie
kunnen twee waarden opgegeven worden. Eén voor een positieve stroming en één voor
negatieve stroming. Dit heeft voornamelijk te maken met de asymmetrie van de barrier.
Bovendien kan de contractiecoëfficiënt met behulp van dischargecoefficients opgegeven
worden. Hiermee kan voor stromingssituaties met schuif, de contractiecoëfficiënt per
tijdstip opgegeven worden.
De definitie voor de contractiecoëfficiënten hoeft niet perse te veranderen. Eventueel
kan een extra onderscheid gemaakt worden tussen A en D.
Voor de duikers en inlaatsluizen dienen extra coëfficiënten opgegeven te worden. Zoals
reeds aangegeven is in deze studie niet ingegaan op de specificatie van deze
coëfficiënten en de mogelijke afhankelijkheid van de variabelen als waterstanden en
snelheden. Om consistent te zijn met bovenstaande definities zou een extra coëfficiënt
opgegeven moeten worden voor
E/H
subkritische stroming over de overlaat bij een duiker/inlaatsluis
F/I
superkritische stroming over de overlaat bij een duiker/inlaatsluis
Aangenomen zou kunnen worden dat de contractie door de duiker als gevolg van de
overstroomde overlaat niet verandert.

6.4

Relaxatieparameter
Indien gekozen wordt voor de directe implementatie is het aan te raden een
relaxatieparameter te introduceren. Dit geldt ook voor de huidige implementatie.
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7

CONCLUSIES

7.1

Barriers
Voor de barriers is een nieuw regimediagram opgesteld. Het huidige regimediagram met
elf verschillende regimes is gereduceerd tot een diagram met vier stromingsregimes:
A
subkritische stroming zonder invloed van een schuif
B
superkritische stroming zonder invloed van een schuif
C
superkritische stroming met invloed van een schuif
D
subkritische stroming met invloed van een schuif
De verschillende regimes overlappen gedeeltelijk in het regimediagram. Deze overlap
heeft een fysische achtergrond. De aanpassing van het regimediagram kan voor
bepaalde stromingsregimes leiden tot grote verschillen in de debieten (in de
testsimulaties tot 50%).
De onderliggende aanname dat de waterstand op het kunstwerk (h3) gelijk genomen
kan worden aan de waterstand benedenstrooms van het kunstwerk (h4) is getoetst (zie
Appendix A). Deze aanname leidt tot een fout tot ca 20%. In de praktijk zal de fout
echter minder groot zijn, aangezien de contractiecoëfficiënt over het algemeen
gecalibreerd zal worden op basis van de benedenstroomse waterstand en niet op de
waterstand ter plaatse van het kunstwerk. De keuze voor de contractiecoëfficiënt
compenseert daarmee gedeeltelijk de fout door de aanname h3=h4. Bovendien wordt
opgemerkt dat voor veel barriers de contractiecoëfficënt niet gecalibreerd wordt en op 1
gezet wordt.
Het effect van de barrier is geïmplementeerd op twee manieren. Enerzijds door de
debietsrelatie direct (Methode 2) toe te passen en anderzijds door een extra term in de
bewegingsvergelijking op te nemen (Methode 1). Beide methode werken goed: de
debietrelaties worden gereproduceerd voor stationaire situaties, het dynamisch verloop
is goed. Vergroting van de tijdstap kan leiden tot numerieke fluctuaties op de
discontinue overgangen (over een periode van 10-20 tijdstappen). Voor Methode 2 kan
dit verholpen worden door te relaxeren. Relaxatie van Methode 1 vergt een grotere
ingreep. Binnen dit project is geen relaxatie toegepast voor Methode 1.

7.2

Duikers/bruggen en inlaatsluizen
Voor duikers/bruggen en inlaatsluizen zijn regimediagrammen opgesteld, die gebaseerd
zijn op een combinatie van twee barriers. Er is aangetoond dat een overstromende
duiker niet geschematiseerd kan worden als een combinatie van een weir en een
barrier.
Uit de testresultaten blijkt dat in de stationaire toestanden de debietsrelaties worden
gereproduceerd, dat de overgangen tussen de verschillende regimes goed verloopt en
dat de uitbreiding van de barriers niet tot numerieke instabiliteiten leidt.
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8

AANBEVELINGEN
Naar aanleiding van deze studie worden de aanbevelingen gedaan:
• Een nieuw regimediagram is gedefinieerd voor stroming over/door een barrier.
Dit diagram is fysisch beter onderbouwd dan het huidige diagram met elf
verschillende regimes. Aanbevolen wordt om het nieuwe regimediagram te
implementeren, zoals beschreven in dit rapport. Beide numerieke methoden
kunnen toegepast worden. Er is, gezien de consistentie met de overige
kunstwerken, een lichte voorkeur voor de implementatie van directe methode
(Methode 2).
• In de huidige WAQUA-versie kunnen duikers, bruggen en inlaatsluizen niet
meegenomen worden. In deze studie is een voorstel gedaan om deze
kunstwerken op te nemen in WAQUA.
• Het nieuwe regimediagram en de verschillende numerieke implementaties zijn
getoetst voor een ééndimensionaal testkanaal. Het is aan te bevelen
testsimulaties uit te voeren met bestaande gebiedsschematisatie.
• De contractiecoëfficiënten zijn de calibratieparameters voor de kunstwerken. Het
is aan te bevelen om voor de belangrijkste barriers in Nederland deze
parameters af te leiden uit metingen. Voor overige barriers, duikers, bruggen en
inlaatsluizen zou een inventarisatie gemaakt moeten worden voor vuistregels
voor de contractiecoëfficiënten. Eventueel zouden de debietsrelaties
aangescherpt kunnen worden. Voornamelijk voor duikers is een nadere
inventarisatie van de energieverliezen aan te bevelen. De numerieke
implementatie verandert echter niet/nauwelijks.
• In riviermodellen wordt veel gebruik gemaakt van WEIR-formuleringen. De
obstakels kunnen ook met een barrierformulering geschematiseerd worden, mits
de juiste contractiecoëfficiënt gebruikt wordt. Het is zeer aan te bevelen om de
metingen, waar het tabellenboek op gebaseerd zijn, opnieuw te analyseren en te
gebruiken voor de bepaling van de contractiecoëfficiënten voor overlaten.
Hiermee zou de WEIR-formulering, die uit een set discutabele empirische
relaties bestaat (Van Prooijen&Busnelli 2005), vervangen kunnen worden.
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BIJLAGE A: VALIDITEIT AANNAME H3=H4
In deze bijlage wordt de aangegeven hoe het systeem va energiebehoud van 1-3 en het
impulsbehoud van 3-4 iteratief opgelost kan worden. Hierin wordt niet de aanname
gedaan dat h3=h4.
Volumebehoud

q1 = q3 = q4

1

Energiebehoud voor 1→3

E1 = E3

h1 +

h1 +

u12
u2
= h3 + 2
2g
2g

2
2

2

q
q
= h3 +
2
2
2
2 g (h1 − z1 )
2 gµ (h3 − z 2 )



1
1

A = 
−
2
2 
(
)
(
)
h
z
h
z
−
−
1
1
 3 2

B = 2 g (h1 − h3 )

−1

q 2 = AB
(q 2 )′ = AB′ + A′B

Impulsbehoud 3→4

1
1
ρg (h3 − z 4 )2 + ρu22 (h3 − z 2 ) = ρg (h4 − z 4 )2 + ρu42 (h4 − z 4 )
2
2
2
q
1
1
q2
2
2
g (h3 − z 4 ) +
= g (h4 − z 4 ) +
(h3 − z 2 ) 2
(h4 − z 4 )
2
g
2
2
C = (h 3 - z 3 ) - (h 4 - z 4 )
2
-1
-1
D = (h 3 - z 2 ) - (h 4 - z 4 )

(

3

)

f = C + Dq 2
′
f ′ = C ′ + D′q 2 + D (q 2 )
q2 kan nu ingevuld worden in de vergelijking voor f, waardoor een vergelijking ontstaat
die alleen nog maar van h3 afhangt.
De Newton-Raphson iteratie kan vervolgens toegepast worden:

h3new = h3old −

f
f′

Het blijkt dat de oplossing zeer snel itereert (in ca 5 iteraties naar f/f’= 10-10). Als h3
bekend is kan q bepaald worden.
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Voor een kanaal van 4m diep is het debiet bepaald met behulp van bovenstaande
iteratie en met behulp van de debietsrelatie.
De resultaten zijn hieronder geplot in het stromingsdiagram. Hieruit blijkt dat voor regime
A, de verschillen toenemen naarmate de waterstanden ten opzichte van de drempel
toenemen en naarmate het waterstandsverschil afneemt. Voor regime D geldt dat de
verschillen toenemen naarmate de waterstandsverschillen tussen boven- en
benedenstrooms toenemen.
Deze aanname leidt tot een fout tot ca 20%. In de praktijk zal de fout echter minder
groot zijn, aangezien de contractiecoëfficiënt over het algemeen gecalibreerd zal
worden op basis van de benedenstroomse waterstand en niet op de waterstand ter
plaatse van het kunstwerk. De keuze voor de contractiecoëfficiënt compenseert
daarmee voor de aanname h3=h4.

Figuur A.1: regime A; bodemligging: z=-4m. (a) debiet berekend met de iteratieve
methode (q_it); (b) debiet berekend met de debietsrelatie (q_dr); (c) absoluut verschil in
debiet (q_it – q_dr); (d) relatief verschil in debiet (q_it – q_dr)/q_it * 100%.
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Figuur A.2: regime D; bodemligging: z=-4m. (a) debiet berekend met de iteratieve
methode (q_it); (b) debiet berekend met de debietsrelatie (q_dr); (c) absoluut verschil in
debiet (q_it – q_dr); (d) relatief verschil in debiet (q_it – q_dr)/q_it * 100%.
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Figuur A.3: regime A; bodemligging: z=-4m. (a) debiet berekend met de iteratieve
methode (q_it); (b) debiet berekend met de debietsrelatie (q_dr); (c) absoluut verschil in
debiet (q_it – q_dr); (d) relatief verschil in debiet (q_it – q_dr)/q_it * 100%.
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Figuur A.4: regime D; bodemligging: z=-4m. (a) debiet berekend met de iteratieve
methode (q_it); (b) debiet berekend met de debietsrelatie (q_dr); (c) absoluut verschil in
debiet (q_it – q_dr); (d) relatief verschil in debiet (q_it – q_dr)/q_it * 100%.
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BIJLAGE B: FIGUREN
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Bijlage 4.1: Barrier1 (a) waterstanden net voor (m=50) en net achter (m=51) de barrier.
(b) debieten door het kanaal met * de debieten volgens de debietsrelaties en de cijfers
de nummering van de stationaire situaties. (c) relatieve verschillen tussen de
gesimuleerde debieten en de debieten volgens de debietsrelaties, met de letters de
regimecodering.
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Bijlage 4.2: Barrier2 (a) waterstanden net voor (m=50) en net achter (m=51) de barrier.
(b) debieten door het kanaal met * de debieten volgens de debietsrelaties en de cijfers
de nummering van de stationaire situaties. (c) relatieve verschillen tussen de
gesimuleerde debieten en de debieten volgens de debietsrelaties, met de letters de
regimecodering.
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Bijlage 4.3: Barrier3 (a) waterstanden net voor (m=50) en net achter (m=51) de barrier.
(b) debieten door het kanaal met * de debieten volgens de debietsrelaties en de cijfers
de nummering van de stationaire situaties. (c) relatieve verschillen tussen de
gesimuleerde debieten en de debieten volgens de debietsrelaties, met de letters de
regimecodering.
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Bijlage 4.4: Barrier1. Het doorlopen pad door het stromingsdiagram. De * en cijfers (113) geven het stationaire stadium aan. De letters (A-D) geven het regime aan.
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Bijlage 4.5: Barrier2. Het doorlopen pad door het stromingsdiagram. De * en cijfers (113) geven het stationaire stadium aan. De letters (A-D) geven het regime aan.
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Bijlage 4.6: Barrier3. Het doorlopen pad door het stromingsdiagram. De * en cijfers (113) geven het stationaire stadium aan. De letters (A-D) geven het regime aan.
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Bijlage 4.7: Barrier4 (a) waterstanden net voor (m=50) en net achter (m=51) de barrier.
(b) debieten door het kanaal met * de debieten volgens de debietsrelaties en de cijfers
de nummering van de stationaire situaties. (c) relatieve verschillen tussen de
gesimuleerde debieten en de debieten volgens de debietsrelaties, met de letters de
regimecodering.
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Bijlage 4.8: Barrier5 (a) waterstanden net voor (m=50) en net achter (m=51) de barrier.
(b) debieten door het kanaal met * de debieten volgens de debietsrelaties en de cijfers
de nummering van de stationaire situaties. (c) relatieve verschillen tussen de
gesimuleerde debieten en de debieten volgens de debietsrelaties, met de letters de
regimecodering.
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Bijlage 4.9: Barrier6 (a) waterstanden net voor (m=50) en net achter (m=51) de barrier.
(b) debieten door het kanaal met * de debieten volgens de debietsrelaties en de cijfers
de nummering van de stationaire situaties. (c) relatieve verschillen tussen de
gesimuleerde debieten en de debieten volgens de debietsrelaties, met de letters de
regimecodering.
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Bijlage 4.10: Barrier4. Het doorlopen pad door het stromingsdiagram. De * en cijfers (113) geven het stationaire stadium aan. De letters (A-D) geven het regime aan.
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Bijlage 4.11: Barrier5. Het doorlopen pad door het stromingsdiagram. De * en cijfers (113) geven het stationaire stadium aan. De letters (A-D) geven het regime aan.
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Bijlage 4.12: Barrier6. Het doorlopen pad door het stromingsdiagram. De * en cijfers (113) geven het stationaire stadium aan. De letters (A-D) geven het regime aan.
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Bijlage 4.13: waterstand net na de barrier voor Barrier4, Barrier5 en Run6.
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Bijlage 4.14: Barrier7. Het doorlopen pad door het stromingsdiagram. De * en cijfers (113) geven het stationaire stadium aan. De letters (A-D) geven het regime aan.
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Bijlage 4.15: waterstand net na de barrier voor Barrier7
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Bijlage 5.1: Duiker2 (a) waterstanden net voor (m=50) en net achter (m=51) de barrier.
(b) debieten door het kanaal met * de debieten volgens de debietsrelaties en de cijfers
de nummering van de stationaire situaties. (c) relatieve verschillen tussen de
gesimuleerde debieten en de debieten volgens de debietsrelaties, met de letters de
regimecodering.
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Bijlage 5.2: Duiker2 (a) waterstanden net voor (m=50) en net achter (m=51) de barrier.
(b) debieten door het kanaal met * de debieten volgens de debietsrelaties en de cijfers
de nummering van de stationaire situaties. (c) relatieve verschillen tussen de
gesimuleerde debieten en de debieten volgens de debietsrelaties, met de letters de
regimecodering.
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Bijlage 5.3: Duiker1. Het doorlopen pad door het stromingsdiagram. De * en cijfers (112) geven het stationaire stadium aan. De letters (A-G) geven het regime aan.
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Bijlage 5.4: Duiker2. Het doorlopen pad door het stromingsdiagram. De * en cijfers (112) geven het stationaire stadium aan. De letters (A-G) geven het regime aan.
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Bijlage 5.5: Duiker1 (a) waterstanden net voor (m=50) en net achter (m=51) de barrier.
(b) debieten door het kanaal met * de debieten volgens de debietsrelaties en de cijfers
de nummering van de stationaire situaties. (c) relatieve verschillen tussen de
gesimuleerde debieten en de debieten volgens de debietsrelaties, met de letters de
regimecodering.
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Bijlage 5.6: Sluis2 (a) waterstanden net voor (m=50) en net achter (m=51) de barrier. (b)
debieten door het kanaal met * de debieten volgens de debietsrelaties en de cijfers de
nummering van de stationaire situaties. (c) relatieve verschillen tussen de gesimuleerde
debieten en de debieten volgens de debietsrelaties, met de letters de regimecodering.
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Bijlage 5.7: Sluis1. Het doorlopen pad door het stromingsdiagram. De * en cijfers (1-12)
geven het stationaire stadium aan. De letters (A, B, H-J) geven het regime aan.
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Bijlage 5.8: Sluis2. Het doorlopen pad door het stromingsdiagram. De * en cijfers (1-8)
geven het stationaire stadium aan. De letters (A, B, H-J) geven het regime aan.
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