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Inleiding

In verschillende changes van het contract voor het beheer en onderhoud van SIMONA wordt
gewerkt aan de uniformering van WAQUA en TRIWAQ. In dit memo geven we de huidige
stand van zaken weer ten behoeve van de voortgangsbespreking op dinsdag 31 oktober a.s.
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Voortgang in Fase 4 - uniformering data-structuur

In melding c65668 worden de verschillen tussen WAQUA en TRIWAQ verkleind. Bij de
vorige bespreking was het meeste werk hiervan af en hebben we aanvullende testen met het
Zeedelta-model besproken.
In de huidige periode is de bron-code helemaal afgerond, zijn de laatste wijzingen uit de
moederversie overgenomen, is de definitieve versie uitgebreid getest en opgenomen in de moederversie van WAQUA/TRIWAQ in SIMONA. De melding is op 13 oktober opgeleverd aan
RIKZ.
De uiteindelijke testen zijn tegengevallen. Er bleken in diverse testmodellen opvallende verschillen op te treden die moesten worden uitgezocht. Naar aanleiding hiervan is ook een kleine
verbetering in de moederversie doorgevoerd. Dit betreft het “resetten van de field-value van
de snelheid voor barrierpunten” in subroutine wasuxc.
Met de extra tijd voor testen is het budget voor fase 4 precies opgemaakt.
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Voortgang in Fase 2 - opname niet-hydrostatisch rekenen

In melding c65666 wordt de functionaliteit voor het rekenen met niet-hydrostatische druk
opgenomen in de nieuwste SIMONA-versie.
Sinds de vorige bespreking hebben we uitgebreide testen uitgevoerd met de testmodellen van
Marcel Zijlema. Hierover wordt gerapporteerd in het testverslag. De gebruikersdocumentatie
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is aangepast, net als ook de LDS-beschrijving.
De uiteindelijke versie van de niet-hydrostatische code is geı̈ntegreerd met de nieuwste moederversie, waarin fase 4 van de uniformering is opgenomen. Dit heeft voor wat vertraging
gezorgd, omdat fase 4 wat later is opgeleverd dan verwacht. Vervolgens is de gehele testbank
nog eens gedraaid. Hierover wordt gerapporteerd in het testverslag.
Vervolgens is de nieuwe geı̈ntegreerde versie van de code opgenomen in de moederversie van
WAQUA/TRIWAQ in SIMONA en is de change opgeleverd aan RIKZ (exclusief technische documentatie). Inmiddels is de nieuwe versie op verzoek van Mustapha Elorche ook geı̈nstalleerd
op het Linux cluster van RIKZ, zodat Kees van der Male er testen voor het Noordzeekanaal
mee kan doen.
Het testen van de nieuwe versie heeft (weer) meer tijd gekost dan verwacht. Dit komt door het
grondig vergelijken van de uitkomsten van de nieuwe versie met die van het prototype voor
alle testmodellen van Marcel Zijlema. Een moeilijkheid was dat het prototype met de GNU
compiler was geı̈nstalleerd terwijl in de nieuwe versie de Intel compiler was gebruikt. Bij het
traceren van verschillen dachten we dat de berekening van inprodukten in de BiCGStab solver
onnauwkeurig was en hebben we dubbele precisie variabelen geı̈ntroduceerd. Uiteindelijk
bleek het trekken van de wortel uit een parameter te zijn kwijt geraakt door een benodigde
aanpassing aan de manier waarop het stopcriterium werd geı̈mplementeerd (nu via generieke
routine waschk). Daarna liepen we nog tegen een probleem aan dat dubbele precisie variabelen
niet goed in parallel rekenen worden ondersteund (subroutine cocrgs). Al met al heeft dit
ruim twee dagen extra tijd gekost.
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Voortgang in Fase 3 - opname horizontaal k-epsilon turbulentiemodel

In melding c65667 wordt fase 3 van het uniformeringsproject uitgevoerd. Dit betreft de
opname van het horizontaal turbulentiemodel uit een projectversie van begin 2001 in de
moederversie van WAQUA/TRIWAQ.
Deze werkzaamheden zijn gestart toen de bron-code van fase 2 was afgerond en er in fase 2
alleen nog testen werden uitgevoerd. Nadat fase 2 definitief was opgenomen in de moederversie
is er in Subversion ook een branch voor fase 3 aangemaakt.
In fase 3 is tot nu toe vooral gewerkt aan het recht-toe-recht-aan opnemen van de wijzigingen
uit de oude projectversie. In de uitbreidingen voor het horizontaal k-eps model worden vooralsnog zo min mogelijk wijzigingen gemaakt. Inmiddels zijn alle wijzigingen overgenomen
en kunnen vrijwel alle bestaande testmodellen van de VORtech-testbank succesvol worden
uitgevoerd.
De integratie was lastig omdat er sinds 2001 heel veel is veranderd aan de programmatuur.
Er zijn een paar grotere wijzigingen aangebracht in de code van toen. Met name wordt het
kenmerkarray KCD voor dieptepunten nu aangemaakt in WAQPRE en op de SDS-file gezet
in plaats van (omslachtig) geconstrueerd in WAQPRO. Hierbij is ook het array KCS aan de
SDS-file toegevoegd, maar de inhoud hiervan wordt nog niet gebruikt in WAQPRO.
Bij het integreren zijn een paar vragen ontstaan die moeten worden besproken:
1. In de project-versie is de default-waarde voor het PRANDTL SCHMIDT getal gewijzigd
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van 1.0 naar 0.5. Moet dit worden overgenomen in de moederversie van WAQUA/TRIWAQ ?
Overigens is bij een service-call gebleken dat in de technische documentatie van TRIWAQ staat dat hiervoor de waarde van 0.7 wordt gebruikt (bij vgl. (2.72)).
2. In de project-versie zijn de varianten van het (verticale) k-epsilon turbulentiemodel
(RNG en extended) verwijderd. De bijbehorende keywords worden nu gebruikt voor
het “tweaken” van het horizontale turbulentiemodel.
Deze wijziging conflicteert met de situatie die in de niet-hydrostatische code is gerealiseerd, waarbij de varianten nog wel zijn toegestaan in het verticale turbulentiemodel
wanneer er niet-hydrostatisch gerekend wordt. Wat is hier de gewenste situatie ?
In het vervolg van deze fase moeten er sequentiële, parallelle en DDVERT runs met het horizontaal turbulentiemodel worden uitgeprobeerd en mogelijk gemaakt. Hiervoor moet vooral
ook de data-analyse worden bijgewerkt. Vervolgens moeten er nog wat kleine puntjes worden
afgehandeld (timers, inlezen/wegschrijven mnmaxk-arrays cf. fase 4) en moet de documentatie
nog worden aangepast.
Ongeveer de helft van het budget is besteed. De werkzaamheden liggen globaal op schema.
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Voortgang in Fase 5 - migreren eenvoudige functionaliteit

In change c67309 wordt fase 5 van de uniformering van WAQUA en TRIWAQ uitgevoerd.
Dit betreft het beschikbaar maken van “eenvoudige” WAQUA-functionaliteit in TRIWAQ en
andersom en het samenvoegen van rekenroutines die niet tot de echte rekenkern behoren.
Deze fase is opgestart nadat fase 2 is opgeleverd en opgenomen in de moederversie van SIMONA.
Inmiddels zijn de onderdelen van paragraaf 5.1 van het ontwerprapport (TR06-05) praktisch
uitgevoerd. Er wordt nog aan een testverslag gewerkt. Verder zijn er hierover geen bijzonderheden te melden; het werk verloopt redelijk voorspoedig.
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Voortgang in change c66923 - omzetten techdoc TRIWAQ naar LATEX

In het kader van change c66923 wordt de technische documentatie van TRIWAQ naar LATEX
omgezet.
Dit werk verloopt ongeveer zoals verwacht. Het oorspronkelijke document kan met wat moeite
via een tool word2tex worden geconverteerd, maar er is daarna nog wel het nodige handwerk
nodig om alle details in orde te maken.
Er is inmiddels een redelijk complete eerste versie van de techdoc in LATEX opgestuurd aan
Edwin Spee en er wordt overlegd over de verder uit te voeren handelingen.
Zodra dit werk is afgerond kan het laatste gedeelte van fase 2 worden uitgevoerd en kan ook
het horizontaal k-epsilon model aan de technische doucmentatie worden toegevoegd.
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