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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 maandag 29 januari a.s.
2

Voortgang in Fase 2 - opname niet-hydrostatisch rekenen

In melding c65666 is de functionaliteit voor het rekenen met niet-hydrostatische druk opgenomen in de nieuwste SIMONA-versie.
De opmerkingen van ME op de technische documentatie die de vorige keer besproken zijn zijn
verwerkt.
3

Voortgang in Fase 6 - uniformering daadwerkelijke rekenroutines

In change c68666 wordt fase 6 van de uniformering van WAQUA en TRIWAQ uitgevoerd.
Hierbij worden de daadwerkelijke rekenroutines van WAQUA en TRIWAQ met elkaar samengevoegd.
Er wordt door drie mensen hard aan deze change gewerkt. Bas van ’t Hof werkt aan onderdeel 2 (impulsvergelijking), Jeroen Gerrits aan onderdeel 4 (transportvergelijking) en Edwin
Vollebregt heeft meerdere kleine werkzaamheden uitgevoerd.
Onderdeel 2 en onderdeel 4 zijn beiden ver gevorderd. Daarnaast zijn er aanpassingen aan de
stopcriteria van TRIWAQ gemaakt. Al met al hebben we de volgende afzonderlijke onderdelen
waarover kan worden beslist voor opname in de moederversie van SIMONA:
1. Verwijderen van de viscositeitskruistermen uit WAQUA en TRIWAQ;
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2. Instelbaar maken van het stopcriterium voor de impulsvergelijking in TRIWAQ, in
plaats van hard-gecodeerde tolerantie en maximaal aantal iteraties;
3. Samenvoeging van de routines voor de impulsvergelijking van WAQUA en TRIWAQ;
4. Invoering van een stopcriterium-per-rij in de continuı̈teitsvergelijking van TRIWAQ en
in het horizontaal turbulentiemodel;
5. Invoering van een stopcriterium-per-rij in de transportsolver van TRIWAQ;
6. Samenvoeging van de routines voor de transportvergelijking van WAQUA en TRIWAQ.
De consequenties van deze wijzigingen worden besproken in het testverslag, versie 0.4.
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