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Stratificatieproblemen in TRIWAQ en aanbevelingen voor Volkerak-project.

Beste allen,
Inleiding
Dit memo beschrijft mijn bevindingen die ik in de afgelopen tijd heb opgedaan bij het
analyseren van de problemen met het simuleren van TRIWAQ van gestratificeerde stromingen.
Ik stel voor dat we dit memo zo spoedig mogelijk in klein comité bespreken.
Achtergrond
In de afgelopen jaren zijn in een aantal projecten problemen opgetreden met het 3D
modellensysteem van RWS (lees TRIWAQ). Dit had altijd betrekking op de berekende vertikale
zoutstratificatie en de bijbehorende verticale snelheidsprofielen. In mei 2008 heb ik hierover
een memo geschreven aan de BegeleidingsGroep SIMONA [1]. Dit heeft toen niet direct tot
concrete acties geleid om het probleem te analyseren en vervolgens op te lossen.
Begin 2009 is door Deltares een inventarisatie en evaluatie uitgevoerd van verziltingsmodellen
voor het Noordelijk Deltabekken [2]. Uit dat rapport blijkt dat het “3D Zeedeltamodel” in de
ogen van de Waterdienst dé modelschematisatie is voor het berekenen van de zoutindringing
in het Noordelijk DeltaBekken. In dat rapport kwam het probleem met het simuleren van
stratificatie met TRIWAQ ook aan de orde. Er werd getwijfeld aan de nauwkeurigheid van
TRIWAQ op dit onderdeel. Dit werd gevoed door de resultaten uit het Trapjeslijnen project,
waarin voor het 3D Zeedeltamodel t.o.v. meetdata slechte resultaten werden behaald met
betrekking tot de zoutindringing op de Nieuwe Waterweg [3]. Daarom is in de afsluitende
workshop van het verziltingsproject afgesproken dat het probleem van het berekenen van de
correcte stratificatie met TRIWAQ aan de SIMONA helpdesk gemeld zou worden (zie Bijlage B
van [2] met het verslag van de Workshop).
Het probleem is op 16 mei 2009 aangemeld bij de SIMONA helpdesk, waarbij als illustratie
resultaten voor de getijgoot zijn bijgevoegd (zie bijlage A in dit memo). Hieruit blijkt dat de
berekende stratificatie met de huidige moederversie minder is dan de berekende stratificatie
met de de implementatie uit 1995, toen het k- turbulentiemodel in TRIWAQ geïmplementeerd
is door het Waterloopkundig Laboratorium op basis van de rekenroutines van Delft3DFLOW [4].
De SIMONA helpdesk heeft geprobeerd dit probleem te laten oplossen. Dat is tot nu toe
zonder resultaat gebleven. Wel is vastgesteld dat in de SIMONA releases 2000 t/m 2008 dit
probleem optreedt. In 1995 is het ooit goed geïmplementeerd. Voor de periode 1996 t/m 1999
zijn geen codes meer beschikbaar (NB. er was toen nog geen geautomatiseerd versiebeheer
beschikbaar).

Datum

Pagina

27 oktober 2009

2/11

In overleg met Arno Nolte (Deltares) is afgesproken dat ik dit onderwerp zou oppakken en er
maximaal 9 dagen (en dus 10 kEUR) aan een eerste analyse zou besteden. Dit memo
beschrijft mijn bevindingen. Aan het eind van dit memo staan conclusies en worden enkele
aanbevelingen gedaan.

Activiteit 1: code review en proberen de getijgoot resultaten voor TRIWAQ te verbeteren.
Vooraf was het vermoeden dat implementatie van het k- turbulentiemodel een oorzaak zou
zijn van de problemen. Dit ligt voor de hand bij stratificatieproblemen. Daarom heb ik mij in
eerste instantie gericht op de implementatie van het turbulentiemodel in TRIWAQ.
Bij de code review viel mij op dat implementatie van het algoritme voor het k- turbulentiemodel
flink is aangepast t.o.v. de oorspronkelijke implementatie uit 1995. Onder leiding van Marcel
Zijlema zijn die wijzigingen in 1998/1999 uitgevoerd. De belangrijkste verschillen zijn:
Bij de openranden wordt geen (vereenvoudigde) vergelijking meer opgelost voor de
turbulente grootheden TKE en epsilon. De oplossing van het binnengebied wordt naar
de open rand gekopieerd.
Voor de productieterm wordt nu de gradiënt van de gemiddelde snelheid berekend
i.p.v. het gemiddelde van de snelheidsgradiënten.
Er zijn generieke wegingsfuncties geïntroduceerd, waarvan ik mij afvraag of die bij de
bodem echt goed werken.
Er zijn aanpassingen doorgevoerd voor de minimale waarde voor . (NB. Iets dergelijks
hebben we ook in Delft3D-FLOW).
Er bleek door het herprogrammeren ook één bug in de code te zitten:
Bij de buoyancyterm was de coëfficiënt c1e weggevallen, die op 1.44 staat. Dit betekent
dat deze term maar voor 70% (1.0 i.p.v. 1.44) meedeed.
Wat ik ook probeerde, voor de getijgoot kreeg ik de oorspronkelijke stratificatie uit 1995 niet
terug. De stratificatie bleef minder dan in de metingen. Zelfs toen ik in mijn ogen het volledige
algoritme van Delft3D-FLOW weer had ingebouwd, was dat het geval. Opgemerkt wordt dat de
getijgoot een ondiep model is (20 cm), met een niet–equidistante laagverdeling. Dan gaan de
details in de implementatie een grote rol spelen. Zo worden er in TRIWAQ soms grootheden
(lees laagdiktes) afgekapt op 1 cm. Dergelijke kunstmatige limiteringen om nuldelingen te
voorkomen, spelen voor de getijgoot waarbij zeer dunne lagen voorkomen, een rol van
betekenis. Op een gegeven moment ben ik met het onderzoek gestopt, omdat door de
beperkte debug- en uitvoermogelijkheden het vergelijken van modelresultaten lastig is (zie
daarom ook mijn aanbevelingen).
Ik had overigens na de aanpassingen al eerst de logaritmische homogene stroomgoot
nagerekend en vergeleken met Delft3D-FLOW (zie ook [4]). Toen dat goed ging, is de stap
gezet naar een inhomogeen model. Ook voor andere eenvoudige testschematisaties lijken
TRIWAQ en Delft3D-FLOW goed op elkaar. Daarom ben ik vervolgens overgestapt naar het
3D Zeedeltamodel en heeft Dick Verploegh daarmee een aantal simulaties uitgevoerd, die nu
verder besproken zullen worden.
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Activiteit 2: Simulaties met het 3D Zeeldeltamodel
De referentie voor dit model is de simulatie die met de parallelle versie van Delft3D-FLOW is
uitgevoerd voor deze schematisatie. Er is een extreme situatie doorgerekend, namelijk de zeer
warme maand augustus uit 2003, waarin een zeer forse zoutindringing in de Nieuwe Waterweg
optradt. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 1(zwart=meting, rood=simulatie), waarin bijvoorbeeld
te zien is dat op 23 augustus zoutconcentraties van 4 gr/l optreden bij de Van
Brienenoordbrug. Dit was vergeleken met de metingen een verrassend goed resultaat,
wetende hoe lastig het is om zoutindringing nauwkeurig te berekenen. Bovendien was dit de
eerste parallelle berekening met Delft3D-FLOW. NB. Dit model is zo groot, dat we voorheen
(d.w.z. zonder deze techniek van partitionering) dit model niet konden doorrekenen met
Delft3D-FLOW.

Figuur 1: Tijdreeks van gemeten en met Delft3D-FLOW berekende zoutconcentratie bij de Van
Brienenoordburg voor augustus 2003.

Simulaties met TRIWAQ laten nog totaal geen zoutindringing bij Van Brienenoordbrug zien.
Omdat mijn bewering al jaren is: ”op basis van de geimplementeerde modelconcepten, die
globaal gezien niet verschillen moeten de Delft3D-FLOW en TRIWAQ resultaten goed
overeenkomen. Daarom heb ik samen met Dick gezocht naar een verklaring.
Het volgende is geconstateerd:
De laagverdeling (10 behoorlijk niet-equidistante lagen) in combinatie met de vertikale
roosterverfijning (1, 4, 7 of 10 lagen) levert geen goede stratificatie op in het 3D
Zeeldeltamodel van TRIWAQ. Met tien equidistante lagen en overal 1 of 10 lagen is de
zoutstratificatie op de Noordzee wel goed vergelijkbaar. Zie Bijlage B voor de figuren.
Echter, nog steeds was er geen zoutindringing bij de Van Brienenoordbrug.
Uit testen met een 2D model (zonder zout) bleek dat de waterstanden op de Nieuwe
Waterweg enigszins verschillend zijn. Door de diepteschematiatievlaggen op
DPS=MAX en DPU=MIN te zetten, komen de waterstanden wel overeen in het 2D
Zeedeltamodel (zie Figuur C.1). Echter, in het 3D Zeeldeltamodel met deze instellingen
komt het zout nog steeds niet bij de Van Brienenoordbrug. (NB. In het standaard RWS
Zeedeltamodel wordt DPS=MEAN en DPU=MEAN toegepast). In het 3D
Zeeldeltamodel zijn de waterstanden nog steeds afwijkend van Delft3D-FLOW (zie
Figuur C.2).
Samenvattend, we hebben de vinger nog niet helemaal op de “zere”plek kunnen leggen. We
weten dus nog steeds niet waarom de TRIWAQ en Delft3D-FLOW modelresultaten verschillen
voor een gestratificeerde 3D-simulatie. Wel ben ik er van overtuigd dat het probleem ligt bij de
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afwijkende waterbeweging. Deze verschillen in waterstanden geven in het TRIWAQ model
hogere “tegendruk” in de richting van de Noordzee, omdat de waterstanden hoger zijn.
Het bovenstaande geeft m.i. wel aan dat in de zoutstratificatie nooit goed heeft gezeten in het
RWS 3D Zeedeltamodel. Figuur B.2 geeft dat het duidelijkst aan en dit komt ook overeen met
de bevindingen in [5].

Figuur 2: Overzicht van 3D Zeedeltamodel

Resumé
Dit van omvang oorspronkelijk kleine project is behoorlijk uit de hand gelopen. Ik heb me met
veel meer onderwerpen beziggehouden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Veel
vervelender is het feit dat de problemen niet opgelost zijn:
Voor de getijgoot hebben codeaanpassingen niet tot een beter resultaat geleid; en
we snappen nog steeds niet voor de volle 100% waarom bij TRIWAQ zoutstratificatie
voor het 3D Zeedeltamodel niet goed is.
Bovendien is niet goed in te schatten hoeveel inspanning het nog zal vergen de problemen
volledig te analyseren en op te lossen. Mogelijk moeten hiervoor nog nieuwe
geschematiseerde testmodellen voor TRIWAQ en Delft3D-FLOW opgezet en vergeleken
worden. Dit heeft geleid tot de volgende conclusies en aanbevelingen:
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Conclusies en aanbevelingen
1. De SIMONA testbank moet uitgebreid worden met 3D-modellen, waarin stratificatie
optreedt. Voor het testen van de implementatie van het k-epsilon model behoren
hiertoe minimaal de “logaritmische goot” en de “getijgoot”.
2. De SIMONA 2009 release, die eind 2009 beschikbaar komt en een zeer belangrijke
status heeft i.v.m. de vijfjaarlijkse WTI-modellencyclus, moet goede resultaten
opleveren voor alle 2D en 3D-modellen dus ook met stratificatie. Anders kan deze
SIMONA versie eigenlijk niet vrijgegeven worden voor 3D toepassingen. Dit wordt
z.s.m. gemeld aan de SIMONA B&O groep, opdat het meegenomen kan worden in de
plannen voor 2010. NB. Dat vorige SIMONA releases ook op dit punt niet goed waren,
mag er niet toe leiden de fout nu ook maar te accepteren.
3. Bovendien moet een 100% sluitende verklaring gevonden worden waarom TRIWAQ
niet in staat zou zijn een goede zoutindringing te berekenen met het 3D Zeedeltamodel
in vergelijking met de augustus 2003 metingen. Een belangrijke referentie zijn hierbij
het Delft3D-FLOW resultaten. In het verleden is het wel gelukt vergelijkbare
modelresultaten te berekenen voor Delft3D-FLOW en TRIWAQ. Dat moet voor het 3D
Zeedeltamodel dan ook kunnen lukken.
4. De uitvoer bij SIMONA voor 3D modellen is nog veel te beperkt en moet uitgebreid
worden met minimaal de vertikale viscositeit/diffusie en de dichtheid. (NB. In de code
zie ik dat de vertikale diffusie wel naar de SDS file geschreven wordt, maar ik kan de
waarden nog niet via de postprocessing zichtbaar maken).
5. Een goede Windows debugomgeving is zeer gewenst bij het zoeken naar verschillen.
Nu is de enige optie voor het onderzoek het gebruik van print statements.
6. Het verdient aanbeveling de anti-creep methode van Stelling & Van Kester [6] over te
nemen in TRIWAQ. Deze methode is robuust, maar kost ongeveer 30% extra rekentijd.
De huidige methode in TRIWAQ, gebaseerd op kruistermen in de diffusietensor levert
stabiliteitsproblemen op. (NB. Dit is niet van toepassing voor het 3D Zeedeltamodel
(staat de methode uit), maar des te meer voor met name het 3D
Lauwersmeermodel [7].)
7. (optioneel) De Delft3D-FLOW turbulentieimplementatie voor 100% overnemen in
TRIWAQ?
8. (optioneel) Horizontale en vertikale Forester filter van Delft3D-FLOW ook in TRIWAQ
implementeren?

Resumé
Door deze beknopte activiteit is duidelijk geworden dat een aantal onderdelen in TRIWAQ
daadwerkelijk verbeterd moet worden voordat we de code met voldoende vertrouwen kunnen
toepassen in het Volkerak-project. De bovengenoemde aanbevelingen 1 t/m 4 zijn mijns
inziens essentieel. Dit geldt niet alleen voor het Volkerak-project, maar voor alle TRIWAQ
toepassingen! Aanbeveling 5 zou zeer prettig zijn bij het verdere onderzoek naar de oorzaak
van verschillen. Aanbeveling 6 lijkt mij dringend gewenst voor alle 3D-modellen waarin een
anti-creep correctie nodig is (steile bodemhellingen in combinatie met verticale stratificatie).
Aanbevelingen 7 en 8 dragen bij aan een verdere uniformering van TRIWAQ en Delft3DFLOW, maar ze hebben wat ons betreft een lagere prioriteit.
Nog een laatste opmerking: gezien de hoge nauwkeurigheid die nodig is bij het simuleren van
de zoutindringing, zou ik niet volledig op één modelinstrumentarium willen vertrouwen. Laten
we in een project voor TRIWAQ of Delft3D-FLOW kiezen en op gezette tijden voor een second
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opinion en als verificatie van de nauwkeurigheid. een simulatie uitvoeren met het andere
systeem, tenslotte hebben we de tools en de kennis om op redelijk efficiënte manier de invoer
te converteren.
Voor het zogeheten Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) worden WAQUA schematisaties
toegepast. Het zijn prettig zijn als voor prestigeuze projecten aan de zeezijde dezelfde
software toegepast kan worden. Uit dit memo blijkt dat er dan nog het nodige te doen is.
Vanmorgen kwam mij ter ore dat op 26 november a.s. een overleg gepland staat van de
BegeleidingsGroep SIMONA (BGS). Hierbij worden op hoofdijnen de activiteiten voor 2010
besproken. Hierbij is 5 november de deadline voor het indienen van stukken. Ik ben
voornemens weer een memo in te dienen met een aantal TRIWAQ aanbevelingen, die in lijn
zijn met het voorliggende memo.
Mede daarom ben ik benieuwd hoe jullie tegen dit memo aankijken.
Erik de Goede
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Bijlage A: Illustratie van zoutstratificatieprobleem in de SIMONA
2008 release.
Deze bijlage bevat de tekst die op 15 mei 2009 naar de helpdesk van SIMONA gestuurd
is. Het testmodel is de getijgoot. Figuur A.1 bevat de tijdreeks met de zoutconcentratie in
laag 1, 10 en 20 (resp. aan het oppervlak, in het midden en aan de bodem) op een afstand
van 24 m van de zeerand. Figuur A.2 toont de oorspronkelijke resultaten (uit 1995 in
rapport [3]). De resultaten in Figuur A.2 komen wel goed overeen met de metingen, maar
die in Figuur 1 niet. De lijnen liggen veel te dicht bij elkaar. Met andere woorden, de
berekende gelaagdheid is veel minder dan wat in de gootproef toentertijd gemeten is en is
een stuk minder wat de TRIWAQ code in 1995 berekende.

Figuur A.1; Zoutconcentratie in lagen 1,10 en 20 op 24 m van de zeerand; berekend met SIMONA
2008 release.
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Figuur A.2: Oorspronkelijke model resultaten voor TRIWAQ uit 1995
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Bijlage B: Illustratie van zoutstratificatieprobleem voor 3D
Zeeldeltamodel
Deze bijlage bevat een aantal figuren voor het 3D Zeedeltamodel. Het illustreert de problemen
die met het 3D Zeedeltamodel van TRIWAQ optreden.
Het 3D Zeedeltamodel is gedraaid met zowel Delft3D-FLOW als met TRIWAQ. Figuur B.1
bevat het Delft3D-FLOW resultaat voor een bepaalde dwarsdoorsnede. Deze dwarsdoorsnede
lopt van west naar oost met aan de rechterkant de Nieuwe Waterweg en de lek eindigend bij
Hagestein. Voor dit tijdstip (22 augustus 2003 0:00 uur) treedt er een behoorlijke
zoutstratificatie op in het Delft3D-FLOW model.
Figuur B.2 toont de TRIWAQ resultaten op hetzelfde tijdstip. In dit model is de oorspronkelijk
(niet-uniforme) laagverdeling gebruikt. Figuur B.3 toont het TRIWAQ resultaat voor
equidistante lagen, wat conform het Delft3D-FLOW is. Dan zijn de overeenkomst groot. Dit
betekent dat niet-uniforme) laagverdeling in het 3D Zeedeltamodel in combinatie met het
variërende aantal lagen in het TRIWAQ model veel te veel opmenging van zout oplevert. We
merken op dat een dergelijke conclusie ook in [4] getrokken was voor het simuleren van
zoutlekken in het Hollandsch Diep.

Figuur B.1; Illustratie van zoutstratificatie in Delft3D-FLOW.
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Figuur B.2; Illustratie van zoutstratificatie in TRIWAQ (niet-equidistante laagverdeling).

Figuur B.3; Illustratie van zoutstratificatie in TRIWAQ (equidistante laagverdeling conform Delft3DFLOW).
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Bijlage C: Vergelijking van waterstanden 3D Zeeldeltamodel
Rood: Delft3D-FLOW model (DPS=MAX en DPU=MIN)
Blauw: oorspronkelijk TRIWAQ model (DPS=MEAN en DPU=MEAN)
Groen: aangepast TRIWAQ model ((DPS=MAX en DPU=MIN)
Na aanpassing van DPS/DPU in 2D weer zeer vergelijkbare waterstanden (zie Figuur C.1), in
3D echter nog niet (zie Figuur C.2).

Figuur C.1; Waterstanden bij de Van Brienenoordbrug (2D homogeen model)

Figuur C.2; Waterstanden bij de Van Brienenoordbrug (3D model met zout)

