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Lijst met gebruikte symbolen
ζ
d
H
U
V
Wx
Wy
f
g
C
Cd
ρ0
ρ lucht
νH
νV
Px
Py
u
v
∆y
ib
c
DH
DV
Q
qin
quit
cin
Fr
Bs
σ
Ai
ϕi
ωi
(V0 )i
fi
ui
f0
f forcering
f rand
Lverticaal

waterstand t.o.v. referentievlak
diepte t.o.v. referentievlak (naar beneden positief)
totale waterdiepte (afstand van vrij wateroppervlak tot bodem, H
dieptegemiddelde snelheid in x-richting
dieptegemiddelde snelheid in y-richting

=ζ +d )

windsnelheid in x-richting
windsnelheid in y-richting
Coriolis parameter
zwaartekrachtsversnelling
Chézy-coëfficiënt
overdrachtscoëfficiënt voor wind op water
achtergrondsdichtheid van water
dichtheid van lucht
horizontale eddy viscositeit
verticale eddy viscositeit
barocliene drukgradiënt in x-richting
barocliene drukgradiënt in y-richting
snelheid in x-richting op niveau z
snelheid in y-richting op niveau z
breedte van de cel
bodemhelling
concentratie als functie van (x,y,z)
horizontale diffusiecoëfficiënt
verticale diffusiecoëfficiënt
debiet
debiet lozing
debiet onttrekking
concentratie lozing
Froude getal
stroomvoerende breedte
sigma
amplitude van component i
fase van component i
hoeksnelheid van component i
fase van component i t.o.v. de referentie
correctiefactor voor de amplitude van component i
correctiefactor voor de fase van component i
nulrandvoorwaarde t.b.v. SMOOTHING
originele randvoorwaarde na SMOOTHING
randvoorwaarde na SMOOTHING
afstand van de rand waarop het verticale profiel is ingesteld
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Lgetij

getijlengte

Lrand
Tadvectie
Tbodemwrijving

afstand waarop een ingreep geen invloed meer heeft op de randvoorwaarde

Td
Tgetij

trillingstijd van een staande golf in het model

Tgolf

looptijd van een golf van rand tot rand

Thoogwater

tijdschaal van de diffusie

Trand
Tverticaal
t uit
τ ret
τ smoothing

trillingstijd van de rand

U max

maximale advectiesnelheid

2

tijdschaal van de advectie
tijdschaal voor de bodemwrijving

getijperiode

tijdschaal van de verticale menging
verstreken tijd sinds kentering
constituent return time
tijdsinterval waarover de randvoorwaarde wordt geïnterpoleerd
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1 Inleiding
Voor de ontwikkeling van beleid voor de Nederlandse zoete en zoute watersystemen, zoals
de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Haringvliet en de grote rivieren maakt
Rijkswaterstaat veelvuldig gebruik van computersimulatiemodellen. Een eerste stap in de
wiskundige modellering van de fysische processen in een watersysteem is de simulatie van
de waterbeweging. Aanvankelijk gebeurde dit met 1D modellen (ZWENDL/SOBEK), later
tijdens de voorbereiding van de Deltawerken met 2D-dieptegemiddelde modellen (WAQUA)
en de laatste 10 jaar door de toegenomen rekensnelheid van digitale computers en de
hogere eisen aan nauwkeurigheid ook met 3D-modellen (TRIWAQ). Om het beheer van de
software en de koppeling met de wiskundige modellen voor de andere aan water
gerelateerde processen zoals waterkwaliteit, morfologie en ecologie te standaardiseren is bij
Rijkswaterstaat SIMONA ingevoerd. WAQUA en TRIWAQ zijn opgenomen in SIMONA.
De stroming van water met een tijdschaal in de orde van uren of dagen, met
golfverschijnselen waarvan de golflengte veel groter is dan de waterdiepte, in een gebied dat
gekenmerkt wordt door horizontale lengteschalen die vele malen groter zijn dan de verticale
lengteschaal, wordt wiskundig beschreven door de zogenaamde 2D dieptegemiddelde of 3D
ondiepwatervergelijkingen, zie hoofdstuk 2. Voorbeelden zijn getijdegolven en stormvloeden
op zee, windgedreven stroming in meren, en hoogwatergolven op rivieren. Een 2D
stromingsmodel levert geen informatie over het snelheidsprofiel in de verticaal, een 3D
model
wel.
De
ondiepwatervergelijkingen
zijn
zogenaamde
partiële
differentiaalvergelijkingen, die voor elk punt in een zeker gebied en op elk tijdstip aangeven
wat de relatie is tussen de onbekende snelheidscomponenten en de onbekende waterstand.
Voor een zout watersysteem wordt er ook een advectie-diffusievergelijking voor het transport
van zout aan het stelsel partiële differentiaalvergelijkingen toegevoegd en de hieruit
volgende drukgradiënt wordt aan ondiepwatervergelijkingen toegevoegd. In de
ondiepwatervergelijkingen komen naast de snelheidscomponenten en de waterstand ook
parameters voor die de stroming in het gebied bepalen zoals bodemligging, bodemruwheid
en wind.
De ondiepwatervergelijkingen en de advectie-diffusievergelijking zijn hyperbolisch van
karakter. Gegeven de snelheidscomponenten, de waterstand en het zoutveld op een zeker
tijdstip in het hele interessegebied, kunnen deze grootheden op basis van de
differentiaalvergelijkingen op alle latere tijdstippen eenduidig berekend worden als op de
randen van het gebied goede randvoorwaarden aanwezig zijn. Het kiezen voor de open
randen van een goede lokatie en het goede type randvoorwaarde, is voor gebruikers van
WAQUA en TRIWAQ vaak een lastig probleem. Deze syllabus dient als hulpmiddel voor de
gebruiker.
Het feit dat de snelheidscomponenten, de waterstand en het zoutveld op het begintijdstip
bekend zijn, noemen we het bekend zijn van de beginvoorwaarden. Vaak zal slechts een
globale
schatting
van
de
beginvoorwaarden
beschikbaar
zijn.
Voor
de
ondiepwatervergelijkingen en de advectie-diffusievergelijking is dit geen probleem, omdat na
voldoende lang simuleren (het inspelen van het model), het effect van de beginvoorwaarden
uitsterft. De oplossing wordt uiteindelijk, na voldoende lang simuleren, volledig bepaald door
de randvoorwaarden.
Een WAQUA- of TRIWAQ-model wordt begrensd door de fysieke randen van het gebied
waarvoor de stroming gesimuleerd wordt. Deze randen kunnen “open” of “gesloten” zijn.
Gesloten randen van een watersysteem zijn natuurlijke randen en grenzen aan land:
bijvoorbeeld de kustlijn of rivieroever. Op deze randen wordt aangenomen dat de snelheid
loodrecht op de rand nul is, er kan geen water en zout door deze rand stromen. Bij een open
rand is de gebiedsbegrenzing bepaald door de omvang van het wiskundige model: water
grenst aan water. Een open rand is een kunstmatige rand, waarvan de lokatie door de
gebruiker gekozen is. Om de stroming in het modelgebied te kunnen bepalen moet op zo'n
kunstmatige rand een randvoorwaarde opgedrukt worden. Mogelijkheden om tot zo’n
randvoorwaarde te komen zijn: metingen van waterstand of stroming, analyse van het
plaatselijke astronomische getij (getijtafels) of een wiskundig model van een gebied met een
grotere omvang (nesten). Een belangrijke eis aan de randvoorwaarden op een kunstmatige
open rand is dat golven, die de rand vanuit het binnengebied bereiken, de rand ongestoord
kunnen passeren ongeacht hun richting. Dergelijke randvoorwaarden noemen we niet-
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reflecterend. In de praktijk blijken niet-reflecterende randvoorwaarden moeilijk realiseerbaar
en wordt gestreefd naar randvoorwaarden die zo weinig mogelijk reflecteren: zogenaamde
zwak-reflecterende randvoorwaarden. Al met al zorgen open randen bij het gebruik van
WAQUA en TRIWAQ vaak voor praktische problemen. Immers de gebruiker moet bepalen
of daar een waterstand, een debiet of een snelheid dan wel een combinatie van deze
grootheden moet worden opgegeven.
In deze syllabus wordt geen aandacht besteed aan interne randen. “Interne dichte” randen
kunnen ontstaan door droogvallen en onderlopen. Bijvoorbeeld onder invloed van getij of
wind kan hierdoor voor een platengebied (model Waddenzee) een dichte rand ontstaan, die
in de tijd beweegt. Deze interne rand wordt behandeld als een gewone gesloten rand. Een
“interne open” rand kan ontstaan door kunstwerken, waar lokaal een zogenaamde Q-H
relatie wordt voorgeschreven (detailmodel Haringvlietsluizen). De sluizen vormen de
scheiding tussen de zee en het rivierengebied (interne rand). De Q-H relatie ter plaatse van
de sluizen bepaalt voor het rivierengebied de instroming van zout water of het afvoerdebiet
richting zee.
De syllabus is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 worden de ondiepwatervergelijkingen en
de advectie-diffusievergelijking nader besproken met enkele voorbeelden. Tevens komen de
verschillende typen randvoorwaarden in WAQUA en TRIWAQ aan de orde. Voor ieder type
wordt aangegeven wanneer ze gebruikt kunnen worden en waar op gelet moet worden. In
hoofdstuk 3 wordt de analogie tussen een getijprobleem en een massa-veer-systeem
geanalyseerd. Hoofdstuk 4 is volledig gewijd aan het nesten van modellen. De lokatie van de
randen en het kiezen van steunpunten worden nader besproken. Hoofdstuk 5 behandelt de
randvoorwaarden voor de transportvergelijking. Het begrip “constituent return time” wordt
nader toegelicht. Hoofdstuk 6 is gewijd aan 3D hydrodynamische randvoorwaarden. In
hoofdstuk 7 wordt praktijkervaring met het nesten van 3D modellen in een zout
gestratificeerd gebied besproken. In hoofdstuk 8 wordt verder ingegaan op de theoretische
achtergrond van de randvoorwaarden.
Interessante voorbeelden voor de kust-modellen deskundige zijn te vinden in de paragrafen
5.1 en 7.2. Op rivier-modellen wordt nader ingegaan in de paragrafen 2.3 en 3.3.
Om het effect van de verschillende randvoorwaarden van WAQUA en TRIWAQ te tonen is
een aantal eenvoudige testmodellen ontwikkeld, die in deze syllabus worden beschreven.
Deze syllabus is geschreven door ir. J. van Kester, prof. dr. ir. G. Stelling, ir. A. Bijlsma en
ir. T. van der Kaaij van WL | delft hydraulics in opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut
voor Kust en Zee. De syllabus geldt als naslagwerk bij de workshop “randvoorwaarden in
WAQUA en TRIWAQ”, gehouden op 16 mei 2000. In november 2000 is de syllabus op
enkele punten herzien door SIMTECH. Het project is onderdeel van SIMONA*SYS. Als
projectbegeleiders
namens
Rijkswaterstaat
traden
op
mw. ir. L. Riemens,
dr.ir. H.H. ten Cate en dr. E.J. Spee.
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2 Randvoorwaarden in WAQUA en TRIWAQ
2.1 De ondiepwatervergelijkingen
WAQUA lost de dieptegemiddelde ondiepwatervergelijkingen op in Cartesische, orthogonaal
kromlijnige of bolcoördinaten. Voor een afleiding verwijzen we naar de Technical
Documentation WAQUA (SIMONA report 98-01). Het stelsel kan worden afgeleid door de
continuïteitsvergelijking (behoud van massa) en de Navier Stokes vergelijkingen (behoud
van impuls) te middelen over de turbulente beweging en over de diepte. De
dieptegemiddelde ondiepwatervergelijkingen in Cartesische coördinaten zijn:
continuïteitsvergelijking

∂ζ
∂
∂
+
( HU ) +
( HV ) = 0
∂t
∂x
∂y

( 2-1 )

impulsvergelijkingen

∂ 2U ∂ 2U 
∂U
∂U
∂U
∂ζ
+U
+V
=−g
+ f V +ν H  2 +

∂t
∂x
∂y
∂x
∂y2 
 ∂x
gU U +V
2

−

−

+

HC 2

∂V
∂V
∂V
+U
+V
∂t
∂x
∂y

ρ luchtCd Wx Wx +Wy

 ∂ 2V ∂ 2V 
∂ζ
− f U +ν H  2 + 2 
∂y
∂y 
 ∂x
2

+

2

( 2-2 )

ρ0 H

= −g

gV U 2 +V 2
HC 2

2

2

ρ luchtCd Wy Wx +Wy

2

( 2-3 )

ρ0 H

waarbij:
ζ
d
H
U
V
Wx
Wy
f
g
C
Cd

ρ0
ρ lucht

νH

waterstand t.o.v. referentievlak
diepte t.o.v. referentievlak (naar beneden positief)
totale waterdiepte (afstand van vrij wateroppervlak tot bodem, H=ζ+d)
dieptegemiddelde snelheid in x-richting
dieptegemiddelde snelheid in y-richting
windsnelheid in x-richting
windsnelheid in y-richting
Coriolis parameter
zwaartekrachtsversnelling
Chézy-coëfficiënt
windschuifspanningscoëfficiënt
achtergrondsdichtheid van water
dichtheid van lucht
horizontale eddy viscositeit

Door transformatie van de vergelijkingen van Cartesische coördinaten naar orthogonaal
kromlijnige coördinaten worden er zogenaamde krommingstermen aan de
bewegingsvergelijkingen toegevoegd, zie de Technical Documentation WAQUA (SIMONA
report 98-01).
In een 3D ondiepwatermodel wordt de waterkolom in een aantal lagen verdeeld en worden
de componenten van de snelheid per laag bepaald. De bewegingsvergelijkingen voor de
snelheidscomponenten per laag bevatten verticale uitwisselingstermen t.g.v. advectie en
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turbulente uitwisseling. In Cartesische coördinaten luiden de 3D impulsvergelijkingen :

∂ 2u ∂ 2u 
∂u
∂u
∂u
∂u
∂ζ
+u +v + w
= −g
+ f v +ν H  2 + 2 
∂t
∂x
∂y
∂z
∂x
∂y 
 ∂x
∂  ∂u  1
+ ν V  − Px
∂ z  ∂ z  ρ0
 ∂ 2v ∂ 2v 
∂v
∂v
∂v
∂v
∂ζ
+u +v + w
= −g
− f u +ν H  2 + 2 
∂t
∂x
∂y
∂z
∂y
∂y 
 ∂x
∂  ∂v 1
+ ν V  − Py
∂ z  ∂ z  ρ0

( 2-4 )

( 2-5 )

waarbij:
Px
Py
ρ0
u
v
νV

barocliene drukgradiënt in x-richting
barocliene drukgradiënt in y-richting
achtergronds dichtheid
snelheid in x-richting op niveau z
snelheid in y-richting op niveau z
verticale eddy viscositeit

De laatste term in het rechterlid is de bijdrage van de barocliene drukgradiënt en zorgt voor
een koppeling tussen de impulsvergelijking en de stoftransportvergelijking.

Px = ∫

ζ

z

∂ρ
g dz '
∂x

( 2-6 )

De invloed van zout en temperatuur op de dichtheid wordt bepaald door de
toestandsvergelijking, zie Technical Documentation TRIWAQ (1998).
De verticale viscositeit wordt berekend met een turbulentiemodel. Door de verticale
uitwisselingstermen zijn randvoorwaarden aan de bodem en het vrije wateroppervlak nodig
om de oplossing eenduidig vast te leggen. Deze randvoorwaarden zijn gekoppeld aan
bodemwrijving en wind. Zij worden in het model bepaald op basis van een aantal
invoerparameters zoals bodemruwheid, windsnelheid en windoverdrachtscoëfficiënt. Voor
details verwijzen we naar de Technical Documentation TRIWAQ (1998).
In TRIWAQ is de verticale laagverdeling gebaseerd op een algemeen
laagverdelingsconcept, zie Technical Documentation TRIWAQ (1998). Het is mogelijk om
lagen met een vaste of variabele laagdikte (m.b.v. het σ-concept) te definiëren, waarbij altijd
minimaal één sigma laag verplicht is. De sigma-transformatie wordt gedefinieerd door:

σ=

z −ζ
H

( 2-7 )

In figuur 2.1 is een voorbeeld van een gebruikelijke σ-laag verdeling gegeven: de onderste
laag heeft een constante hoogte en de overige lagen bevatten 20% van de resterende
waterkolom.
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sigma = 0.0

sigma = -1.0

Figuur 2-1: Voorbeeld verticale laagverdeling voor equidistant σ-rooster in TRIWAQ.
Het stelsel ondiepwatervergelijkingen in 2D en 3D is in de horizontale richting hyperbolisch
(in fysische zin betekent dit een golfkarakter), omdat de viscositeitsterm op basis van
dimensie analyse van ondergeschikt belang is. Het kenmerk van hyperbolische problemen is
het bestaan van de zogenaamde karakteristieken. Voor een 1D lange golfmodel zijn de
karakteristieken lijnen. Voor een 2D lange golfmodel zijn de karakteristieken vlakken. De
richting van de karakteristieken ter plaatse van de rand bepaalt het aantal op te drukken
randvoorwaarden. In hoofdstuk 8 wordt verder ingegaan op deze karakteristieken.

2.2 Algemeen
2D en 3D stromingsmodellen van rivieren, estuaria en kustzeeën zijn altijd een uitsnede van
een groter watersysteem. De grenzen van het model worden gevormd door gesloten randen
(kustlijnen, rivieroevers) en bij de opzet van het model gekozen zogenaamde open randen.
Open randen liggen op open water. Op de open randen moeten randvoorwaarden worden
opgedrukt. In hoofdstuk 8 wordt besproken hoeveel randvoorwaarden theoretisch vereist
zijn. In het algemeen geldt dat op alle open randen, randvoorwaarden nodig zijn. In dit
hoofdstuk bespreken we de verschillende typen randvoorwaarden en de mogelijke
combinaties in het geval van twee of meer open randen.
Op een gesloten rand wordt:
1. de snelheidscomponent loodrecht op de gesloten rand nul gesteld
2. de tangentiële schuifspanning langs de wand nul gesteld (“free slip”)
Bij de numerieke implementatie van de advectieve termen zijn er wel een aantal
vereenvoudigingen gedaan, zie Technical Documentation WAQUA (1998) en Technical
Documentation TRIWAQ (1998). Wordt een kustlijn als een trapjeslijn geschematiseerd dan
kan dit in combinatie met de A.D.I.-tijdsintegratie leiden tot een numerieke grenslaag, zie
Weare (1979). Gesloten randen moeten daarom zoveel mogelijk samenvallen met
roosterlijnen.
Op een open rand wordt:
1. de waterstand of de snelheidscomponent loodrecht op de rand (of een combinatie van
deze twee grootheden zoals bijv. debiet of Riemann invariant) voorgeschreven
2. de tangentiële snelheidscomponent langs de open rand nul gesteld
3. de tangentiële schuifspanning langs de rand nul gesteld (“free slip”).
In WAQUA en TRIWAQ kunnen de randvoorwaarden op twee manieren aan een model
worden toegeleverd:
• in de vorm van tijdreeksen
• in de vorm van amplitudes (Ai), fasehoeken in radialen (ϕi) en hoekfrequenties
radialen/seconde (ωi), de zogenaamde Fourierreeks of harmonische reeks.

2–3

Randvoorwaarden in WAQUA en TRIWAQ

syllabus workshop

Januari 2001

Bij een tijdreeks wordt de randvoorwaarde op een tussenliggend tijdstip berekend door
lineaire interpolatie. Voor een Fourierreeks wordt de randvoorwaarde bepaald door:
N

H (t )= A0 +∑ Ai cos(ω i t −ϕ i )

( 2-8 )

i =1

Voor een Fourierreeks zijn in WAQUA/TRIWAQ de hoekfrequenties voor alle randen gelijk.
Het is niet nodig om voor een open rand in alle punten de randvoorwaarde te specificeren.
De rand wordt opgesplitst in segmenten. De segmenten moeten aansluiten, maar mogen
niet overlappen. Er kan volstaan worden met het specificeren van de randvoorwaarde in de
zogenaamde steunpunten van de segmenten (begin- en eindpunt). In het
simulatieprogramma wordt de randvoorwaarde in de tussenliggende roosterpunten door
middel van lineaire interpolatie berekend. Door de toegepaste lineaire interpolatie is de
volgorde van interpolatie in ruimte en tijd bij een tijdreeks niet van belang. Voor de
Fourierreeks worden amplitude en fase in de tussenliggende punten eerst lineair
geïnterpoleerd in de ruimte, alvorens het randsignaal met Vgl. ( 2-8 ) wordt berekend.
Bij een Fourierreeks kunnen we onderscheid maken tussen een echte Fourierreeks en een
zogenaamde harmonische reeks. Bij een Fourierreeks zijn de componenten meestal een
geheel aantal maal een basisfrequentie, gebaseerd op de aanname dat het signaal
periodiek is.
Bij een harmonische reeks zijn de frequenties gebaseerd op het getij dat ontstaat door de
aantrekkingskracht van zon en maan op de aarde (Van Urk en De Ronde, 1982). De
frequenties volgen uit de periodieke bewegingen van aarde, zon en maan. De periodieke
bewegingen, die bepalend zijn voor het getij zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

de rotatie van de aarde om haar eigen as (dag)
de beweging van de maan rond de aarde (maand)
de beweging van de aarde rond de zon (jaar)
de beweging van het vlak waarmee de maan om de aarde draait (18,6 jaar)
de beweging van het punt waar de maan in zijn ellipsbaan de aarde het dichtst nadert
(8,85 jaar).
6. de beweging van het punt waar de aarde in zijn ellipsbaan de zon het dichtst nadert (8,85
jaar).
Het gevolg is dat de waterstand (het “getij”) waar ook ter wereld dezelfde basisperiodiciteiten
of getijfrequenties heeft. Een getijfrequentie is niets anders dan de hoeksnelheid waarmee
de enkelvoudige oppervlaktegolf of getijgolf zich over de aarde voortplant. Ze kunnen
rechtstreeks via goniometrische berekeningen afgeleid worden uit de veranderende
krachtenvectoren in het bewegende stelsel aarde-zon-maan, en zijn opgebouwd uit de
combinaties van basisperiodes dag, maand en jaar (Van Urk en De Ronde, 1982). Zo
kennen we (half)jaarlijkse frequenties, (half)maandelijkse, dagelijkse en dubbeldaagse
frequenties. De in de Nederlandse wateren belangrijkste frequenties zijn die van de
dubbeldaagse getijcomponent M2 (28,985 graden/uur; T =12:25 uur) en de dubbeldaagse
getijcomponent S2 (30,000 graden/uur; T=12:00 uur). Deze twee componenten samen
genereren al een doodtij - springtij cyclus voor de Nederlandse kust. Het getij in de
Noordzee wordt veroorzaakt door het getij in de Atlantische Oceaan. De sleepkracht (getij
opwekkende kracht) is van ondergeschikt belang. In een model van de Noordzee (CSM8)
kan het getij dus gegenereerd worden door aansturing via de open randen.
Om het aantal getijfrequenties te beperken is het effect van de trage bewegingen verwerkt in
correctiefactoren f voor de amplitude en de fase u. Deze correctiefactoren zijn onafhankelijk
van de plaats en traag variërend in de tijd. Per jaar worden ze als constant beschouwd. Dit
leidt tot de formule:

H (t )= A0 +∑ Ai f i cos(ωi t + (V0 +u )i −ϕ i )
N

( 2-9 )

i =1

(V0)i is de fase t.o.v. de referentietijd. Voor de invoer van fases in WAQUA/TRIWAQ is
aangenomen dat de referentietijd 1-1-1900 is. Bij het invoeren van een harmonische reeks
moet de gebruiker bij WAQUA/TRIWAQ de getijfrequenties specificeren door middel van de
bijbehorende namen: M2, S2, M4, SN4 etc.. De bijbehorende frequenties ωi, correctiefactoren
fi en ui worden in het simulatieprogramma bepaald. De faseverschuivingen (V0)i worden
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bepaald aan de hand van de in de WAQUA/TRIWAQ invoer opgegeven referentietijd
ITDATE. De amplitudes (Ai) en fasehoeken in radialen (ϕi) voor de ingevoerde
getijfrequenties moeten door de gebruiker per randsteunpunt worden ingevoerd.
Randvoorwaarden zullen uit beschikbare gegevens gegenereerd moeten worden. Hiervoor
zijn verschillende mogelijkheden:
• gebruik meetdata
• gegevensbronnen (Admirality Tide Tables, stroomatlassen)
• afleiden uit grotere 1D (rivieren) of 2D (zee) of 3D (estuaria) modellen.
Het verkrijgen van randvoorwaarden uit grotere modellen, het zogenaamde nesten, wordt
besproken in hoofdstuk 4.

2.3 Voorbeelden
Om meer inzicht te krijgen in het effect van de verschillende typen randvoorwaarden zoals
beschikbaar in WAQUA op het inspeelgedrag van een model, en voor een model met meer
dan één open rand in het effect van combinaties van typen randvoorwaarden, zijn er een
aantal testvoorbeelden ontwikkeld. De testvoorbeelden voor een homogene
dieptegemiddelde waterbeweging betreffen:
1. stationaire, uniforme stroming in 1D kanaal,
2. stationaire stroming in 2D rivier met geul,
3. windgedreven stroming in 1D kanaal.
De voorbeelden worden kort besproken en de resultaten worden getoond in de vorm van
tijdreeksen van waterstand en snelheid.

2.3.1 Stationaire, uniforme stroming in 1D kanaal
We beschouwen de stationaire uniforme stroming in een 1D kanaal. De bodemhelling is
zodanig gekozen dat bij evenwicht tussen bodemwrijving en verhang het waterstandsverhang evenwijdig is met de bodemhelling ib. Zie ook Vgl. (8-35):

ib =−

∂ζ
Q2
U2
=
=
∂ x (H )3 (B s )2 C 2 HC 2

( 2-10 )

Het 1D testmodel van een rivier is 10 kilometer lang. De modelparameters zijn als volgt
gekozen:
1/2
C
= 40 m /s
U
= 1 m/s
3
Q
= 1030 m /s
H
= 10 m
-4
ib
= 0,62 10
α
= 0
tlsmooth = 0
Er wordt een periode van 180 minuten gesimuleerd met een tijdstap van 1 minuut. In de
basis simulatie (siminp.uh) wordt er links een snelheidsrand opgedrukt en rechts een
waterstand van 0 m. De reflectiecoëfficiënt α op beide open randen is 0. Er is in de basis
simulatie geen SMOOTHING, de randvoorwaarden worden direct volledig ingeschakeld.
Extensie siminp
uh
qh
hh
hqh
ur
qq
uu
alf
smo

kenmerken simulatie
basis
links debietrand, rechts waterstandsrand
links en rechts waterstandsrand
links een waterstandsrand, rechts een qh-rand
links snelheidsrand, rechts waterstandsrand
links en rechts debietrand
links en rechts snelheidsrand
als uh, maar op de snelheidsrand een alpha van 1000
als uh, maar met de optie SMOOTHING
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In Figuur 2-2 wordt het tijdsverloop van de waterstand getoond in het centrum van het
kanaal voor verschillende combinaties van randvoorwaarden. De combinatie waterstandsnelheid en waterstand-debiet vertonen een grote overeenkomst. De combinatie
waterstand-waterstand en waterstand-qh levert voor deze stationaire situatie dezelfde
resultaten op. In het algemeen is een waterstandsrand erg gevoelig voor verstoringen in het
randsignaal of variaties in de geometrie direct na de rand. De combinatie waterstandwaterstand levert voor korte modellen of modellen met weinig bodemwrijving (grote diepte)
daarom in het algemeen problemen op.

waterstand [m]

Waterstand 1D kanaal
1.40

U- H

1.20

Q-H

1.00

H - H (QH)

0.80

U- R

0.60
0.40
0.20
0.00
-0.20

0

50

100

150

200

tijd [minuten]

Figuur 2-2: Inspeelgedrag waterstand halverwege 10 kilometer lang kanaal. Stationaire,
uniforme 1D kanaalstroming van 1 m/s. Vier combinaties van randvoorwaarden.
In Figuur 2-3 wordt het tijdsverloop van de waterstand getoond in het centrum van het
kanaal voor de combinatie debiet-debiet en snelheid-snelheid. Bij de combinatie debietdebiet bepaalt de initiële waterstand mede de stationaire oplossing; het volume van het
model ligt door de begin- en randvoorwaarden volledig vast. Bij de combinatie snelheidsnelheid is de waterstand van de stationaire oplossing onbepaald. Bij verschil in totale
waterdiepte bij de linker- en rechterrand zal het bassin langzaam vol of leeg stromen. Deze
laatste twee combinaties Q-Q en U-U zijn dus in praktijkmodellen niet te gebruiken omdat in
beide gevallen de invloed van de beginvoorwaarde niet zal uitdoven.

Waterstand 1D kanaal
0.70

U- U

0.60

Q- Q

waterstand [m]

0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
-0.10 0

50

100

150

200

-0.20
-0.30

tijd [minuten]

Figuur 2-3: Inspeelgedrag waterstand halverwege 10 kilometer lang kanaal. Stationaire,
uniforme 1D kanaalstroming van 1 m/s. Twee combinaties van
randvoorwaarden, die tot een onjuiste stationaire waterstand leiden.
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Het effect van de bodemwrijving (diepte) op het inspeelgedrag van het model wordt getoond
in Figuur 2-17 (zie bladzijde 2–22). Figuur 2-15 toont het effect van het gebruik van α op de
instroomrand. Figuur 2-18 toont het effect van het gebruik van SMOOTHING op de
amplitude van het inschakelverschijnsel.

2.3.2 Stationaire stroming in 2D rivier met geul
Om het effect van een automatische debietverdeling op de instroomrand te tonen, zoals
beschreven in paragraaf 2.6, beschouwen we de stationaire stroming in een 2D model van
een rivier. De bodem ligt in het winterbed op 2 meter diepte en in het zomerbed op 10 meter
diepte. De geul is drie cellen breed. Het model wordt aangestuurd met een debietrand
bovenstrooms en een waterstandsrand benedenstrooms.
De rivier is 50 kilometer lang en 650 meter breed. De modelparameters zijn verder als volgt
gekozen:
1/2
C
= 40 m /s
3
Q
= 2600 m /s
H
= 10 m
α
= 0
tlsmooth = 0
Er wordt een periode van 24 uur gesimuleerd met een tijdstap van 1 minuut. In de basis
3
simulatie (siminp.qh0) wordt er bovenstrooms een uniform debiet opgedrukt van 200 m /s
per randcel en benedenstrooms een waterstand van 0 m. De uniforme debietverdeling leidt
bij de instroomrand tot hoge stroomsnelheden in het winterbed (punt (3,4)) en lage
stroomsnelheden in het zomerbed (punt (3,8)), zie Figuur 2-12 en Figuur 2-4.

2D rivier
uniforme debietverdeling
U-snelheid [m/s]

1.60E+00
1.40E+00
1.20E+00

U(3,4)

1.00E+00

U(3,8)

8.00E-01

U(50,4)

6.00E-01

U(50,8)

4.00E-01
2.00E-01
0.00E+00
0.00E+00

5.00E+02

1.00E+03

1.50E+03

tijd [minuten]
Figuur 2-4: 2D model 50 kilometer lange rivier. Uniform debiet op instroomrand.
Snelheidscomponent in lengterichting rivier. Langs rivier aanpassing
snelheidsverdeling.
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2D rivier
uniforme debietverdeling
4.00E-01

V-snelheid [m/s]

3.50E-01
3.00E-01
2.50E-01

V(3,4)

2.00E-01

V(3,8)

1.50E-01

V(50,4)

1.00E-01

V(50,8)

5.00E-02
0.00E+00
0.00E+00
-5.00E-02

5.00E+02

1.00E+03

1.50E+03

tijd [minuten]
Figuur 2-5: 2D model 50 kilometer lange rivier. Uniform debiet op instroomrand (qh0).
Snelheidscomponent in dwarsrichting rivier. Langs rivier aanpassing
snelheidsverdeling.
De stroming is niet in evenwicht er is waterstandsverhang dwars op de rivier en er ontstaat
bij de instroomrand (punt (3,4)) een stroming van winterbed naar zomerbed, zie Figuur 2-5,
en na enige afstand stelt zich een uniforme stroming met hoge stroomsnelheden in het
zomerbed (punt (50,8)) en lage stroomsnelheden in het winterbed (punt (50,4)),
zie Figuur 2-4 en Figuur 2-12.
extensie siminp
qh0
aqh

kenmerken simulatie
uniform debiet
automatische debietverdeling
3

In de simulatie (siminp.aqh) wordt er bovenstrooms een debiet opgedrukt van 2600 m /s en
benedenstrooms een waterstand van 0 m. Het debiet wordt in het rekenhart automatisch
over de dwarsdoorsnede verdeeld onder de aanname van een uniforme verdeling in de
dwarsrichting van het verhang loodrecht op de instroomrand. De debietverdeling leidt bij de
instroomrand tot lage stroomsnelheden in het winterbed (punt (3,4)) en hoge
stroomsnelheden in het zomerbed (punt (3,8)), zie Figuur 2-6 en Figuur 2-13.
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2D rivier
automatische debietverdeling
U-snelheid [m/s]

1.20E+00
1.00E+00
U(3,4)

8.00E-01

U(3,8)

6.00E-01

U(50,4)

4.00E-01

U(50,8)

2.00E-01
0.00E+00
0.00E+00

5.00E+02

1.00E+03

1.50E+03

tijd [minuten]
Figuur 2-6: 2D model 50 kilometer lange rivier. Instroomrand met automatische
debietverdeling (aqh). Snelheidscomponent in lengterichting rivier. Langs rivier
aanpassing snelheidsverdeling.
De stroming is in evenwicht en verandert langs de rivier niet. Vergelijk een punt in het
winterbed bij de instroomrand (punt (3,4)) met een punt na 25 kilometer (punt (50,4)) en een
punt in het zomerbed bij de instroomrand (punt (3,8)) met een punt na 25 kilometer (punt
(50,8)). Er ontstaat na de rand geen dwarsstroming.

2.3.3 Windgedreven stroming in 1D kanaal
De numerieke modellering van de windgedreven stroming in een watersysteem gedeeltelijk
begrensd door open randen is problematisch. De waterstands- of snelheidsrandvoorwaarden langs de open randen zullen het effect van de wind moeten bevatten, anders
kunnen er bij de open randen vreemde circulaties worden opgewekt door het niet aansluiten
van de stroming in het binnengebied met de opgedrukte randvoorwaarden. Het is echter
moeilijk om bij tijdsvariërende wind al vooraf het effect van de wind op de randvoorwaarden
te bepalen. Dit kan eigenlijk alleen maar door het opzetten van een grootschaliger model
(nesten), waarbij de open randen zoveel mogelijk op diep water liggen. Op diep water heeft
de windschuifspanning minder invloed op het verhang (zie Vgl. ( 2-11 )).
Een ander probleem bij het simuleren van windgedreven stroming in meren waarop water
instroomt vanuit rivieren is de initiële waterstand. Het meerpeil bepaalt het water volume in
het meer. Voor het IJsselmeer is bekend dat de resultaten erg gevoelig zijn voor de keuze
van de initiële waterstand. Voor korte simulaties heeft de waterstand in het meer niet de tijd
om de scheefstand te bereiken, die behoorde bij de historie van de wind. Het wateroppervlak
in het meer zal dan initieel al enigszins scheef moeten staan.
Ten gevolge van wind kunnen er in het model ook staande golven (seiches) worden
opgewekt. Deze staande golven kunnen fysisch zijn, maar ook ontstaan door de opgedrukte
randvoorwaarden of het plotseling inschakelen van de wind, zie hiervoor paragraaf 8.2.4.
Het uitdempen van het inschakelverschijnsel hangt af van de bodemwrijving. De demping
vindt vooral plaats in de ondiepe gebieden.
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De problematiek van de modellering van windgedreven stroming kunnen we eenvoudig
tonen in een 1D model. We beschouwen een kanaal van 10 meter diep. In het geval van
gesloten randen (siminp.wi0), zal er voor stationaire wind, na uitdemping van het
inschakelverschijnsel, evenwicht zijn tussen de wind en het verhang. De stationaire
dieptegemiddelde snelheid is 0. Uit Vgl. ( 2-2 ) met U = V = 0 volgt:

ρ lucht CdW 2
∂ζ
=g
ρ0H
∂x

( 2-11 )

Voor het 1D testmodel van 10 kilometer lang zijn de modelparameters als volgt gekozen:
1/2
C = 40 m /s
H = 10 m
Cd = 0,0025
3
ρlucht = 1,0 kg/m
3
ρ0 = 1000,0 kg/m
Het evenwichtsverhang over 10 kilometer is 2,5 centimeter. Er wordt een periode van 1 dag
(1440 minuten) gesimuleerd met een tijdstap van 1 minuut. Het blijkt dat het volledig
inschakelen van de wind bij het begin van de simulatie (siminp.wi0), in het gesloten bekken
als inschakelverschijnsel een staande golf opwekt, die door de geringe bodemwrijving
nauwelijks uitdempt, zie Figuur 2-7. Voor de waterstand heeft de staande golf bij de gesloten
randen een buik (Figuur 2-7) en in het centrum een knoop (Figuur 2-8). Voor de snelheid
heeft de staande golf bij de gesloten randen een knoop (Figuur 2-9) en in het centrum een
buik (Figuur 2-10). De golflengte van de staande golf is tweemaal de lengte van het bekken:
20 kilometer. De trillingstijd is 2000 seconde.
Als we de wind lineair laten aangroeien over een periode, die veel langer is dan de
trillingstijd van de staande golf (eigentrilling), dan zal de amplitude van het inschakelverschijnsel veel kleiner zijn dan bij het volledig inschakelen van de wind op het tijdstip dat
de simulatie begint. In simulatie siminp.wi1 groeit de wind over 6 uur aan tot 10 m/s. Er
wordt nauwelijks een staande golf opgewekt en de waterstand is na één dag in evenwicht,
zie Figuur 2-7 en Figuur 2-8. De snelheden zijn nul, zie Figuur 2-9 en Figuur 2-10.
Als we de waterstanden bij de gesloten randen uit de evenwichtsoplossing, opdrukken als
waterstandsrandvoorwaarden voor een bak met open randen (siminp.wi2) en bij het begin
van de simulatie de wind volledig inschakelen, dan blijkt er in het model eveneens een
staande golf te ontstaan. De staande golf heeft voor de waterstand nu zowel bij de open
randen een knoop (Figuur 2-7) als in het centrum (Figuur 2-8). Voor de snelheid heeft de
staande golf bij de open randen (Figuur 2-9) en in het centrum (Figuur 2-10) een buik. De
golflengte van de staande golf is gelijk aan de lengte van het bekken: 10 kilometer. De
trillingstijd is 1000 seconde.
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Windgedreven stroming
Waterstand bij rand

waterstand [m]

2.50E-02
2.00E-02

zeta(2,2)_w i0

1.50E-02

zeta(2,2)_w i1
1.00E-02

zeta(2,2)_w i2

5.00E-03
0.00E+00
1200

1260

1320

1380

1440

tijd [minuten]
Figuur 2-7: 1D kanaal met wind. Gesloten randen (wi0 en wi1). Open randen (wi2).
Tijdreeks waterstand bij rand.

Windgedreven stroming

waterstand [m]

1.25E-02

Waterstand centrum

7.50E-03
zeta(51,2)_w i0

2.50E-03

zeta(51,2)_w i1
-2.50E-031200

1260

1320

1380

1440

zeta(51,2)_w i2

-7.50E-03
-1.25E-02

tijd [minuten]
Figuur 2-8: 1D kanaal met wind. Gesloten randen (wi0 en wi1). Open randen (wi2).
Tijdreeks waterstand in centrum.
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Windgedreven stroming
Snelheid in centrum

2.00E-02

snelheid [m/s]

1.50E-02
1.00E-02
5.00E-03

U(51,2)_w i0

0.00E+00
1200
-5.00E-03

U(51,2)_w i1
1260

1320

1380

1440

U(51,2)_w i2

-1.00E-02
-1.50E-02
-2.00E-02

tijd [minuten]
Figuur 2-9: 1D kanaal met wind. Gesloten randen (wi0 en wi1). Open randen (wi2).
Tijdreeks snelheid in centrum.

Windgedreven stroming
2.00E-02

Snelheid in centrum

snelheid [m/s]

1.50E-02
1.00E-02
U(1,2)_w i0

5.00E-03

U(1,2)_w i1
0.00E+00
1200
-5.00E-03

1260

1320

1380

1440

U(1,2)_w i2

-1.00E-02
-1.50E-02

tijd [minuten]
Figuur 2-10: 1D kanaal met wind. Gesloten randen (wi0 en wi1). Open randen (wi2).
Tijdreeks snelheid in centrum.
Als het 1D kanaal geforceerd met wind wordt doorgerekend met twee open
waterstandsranden zonder waterstandsverschil tussen linker- en rechterrand, dan wordt er
geen staande golf opgewekt en maakt in de stationaire oplossing de windschuifspanning
evenwicht met de bodemschuifspanning:

ρ lucht Cd W 2 gU 2
=
ρ0H
HC 2

2–12
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In de stationaire oplossing stroomt het water met 20 cm/s, zie Figuur 2-11.

Windgedreven stroming
Snelheid

2.00E-02
0.00E+00

snelheid [m/s]

-2.00E-02 0

240

480

720

960

1200

1440

-4.00E-02
-6.00E-02
-8.00E-02

U(2,2)_w i3

-1.00E-01

U(51,2)_w i3

-1.20E-01
-1.40E-01
-1.60E-01
-1.80E-01
-2.00E-01

tijd [minuten]
Figuur 2-11: 1D kanaal met wind. Twee open watersrandsranden maar geen extern verhang
(wi3). Tijdreeksen snelheid in centrum en bij rand.
extensie siminp
wi0
wi1
wi2

kenmerken simulatie
wind over gesloten bak; op t = 0 volledige wind.
wind over gesloten bak; over 6 uur lineair aangroeiende wind.
twee open waterstandsranden; evenwichtsverhang;
op t = 0 volledige wind.
twee open waterstandsranden; geen verhang;
op t = 0 volledige wind.

wi3

Uit deze simulaties wi2 en wi3 blijkt dat in een situatie zonder getij de windgedreven
stroming in een model met open randen, sterk bepaald wordt door de gekozen
waterstandsrandvoorwaarden.
Rivieren of sluizen, die uitwateren op een gesloten watersysteem, waar de stroming door de
wind geforceerd wordt, moeten als bronnen of debietrandvoorwaarden worden
gemodelleerd.

2.4 Waterstandrand
Bij een waterstandsrand wordt de waterstand als functie van de tijd ƒ(t) opgedrukt. Zoals
beschreven in paragraaf 2.10 kunnen waterstandsrandvoorwaarden enigszins zwak
reflecterend worden gemaakt, zodat ze niet leiden tot het opwekken van staande golven.
Een waterstandsrand zal in principe leiden tot een knoop in de waterstand en een buik in de
snelheid.
ζ rand links :

ζ +αw

ζ rand rechts :

(

∂
U + 2 gH
∂t

ζ +α w

(

)

∂
U −2 gH
∂t

= f (t )

)

= f (t )

( 2-13 )

( 2-14 )

Voor een goede keuze van αw verwijzen we naar Vgl. ( 2-29 ).
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In WAQUA en TRIWAQ wordt in het rekenhart verondersteld dat de tangentiële snelheid
langs de open rand nul (loodrechte instroming) is. De waterstandsgradiënt langs de open
rand zal volgens Vgl. ( 2-3 ) daarom in balans moeten zijn met de wind en de Coriolis-term
(“geostrofe balans”):

g

τ windy
∂ζ
= − fU +
ρ0 H
∂y

( 2-15 )

Voldoet de waterstand langs de rand niet aan deze balansvergelijking dan zal direct na de
open rand een tangentiële snelheidscomponent worden gegenereerd, die leidt tot een
circulatie door de rand. In paragraaf 7.2.4 wordt de geostrofe balans nader besproken.
Een bijzonder vorm van een waterstandsrand is de QH-rand, zie paragraaf 2.9. Afhankelijk
van het debiet wordt er een waterstand voorgeschreven.

2.5 Snelheidsrand
Bij een snelheidsrand wordt de snelheidscomponent loodrecht op de rand voorgeschreven.
Zoals beschreven in hoofdstuk 2 kunnen snelheidsrandvoorwaarden enigszins zwak
reflecterend worden gemaakt, zodat ze niet leiden tot het opwekken van staande golven.
Een snelheidsrand zal in principe leiden tot een buik in de waterstand en een knoop in de
snelheid.
U-rand links :

U +α s

U-rand rechts :

(

)

∂
U + 2 gH = f (t )
∂t

U +α s

(

)

∂
U −2 gH = f (t )
∂t

( 2-16 )

( 2-17 )

Voor een goede keuze van αs verwijzen we naar Vgl. ( 2-34 ).
De snelheid langs de rand (tangentiële component) wordt in het rekenhart nul gesteld. Bij
het nesten van modellen levert dit een ernstige beperking op. Dit wordt ook genoemd in
paragraaf 4.3 onder consistentie.

2.6 Debietrand
Bij een debietrand wordt het debiet loodrecht op de rand voorgeschreven. De snelheid langs
de rand (tangentiële component) wordt nul gesteld. De gebruiker specificeert bij invoer het
debiet per randcel en niet per eenheid van breedte. Voor een rivier moet in de invoer het
gespecificeerde debiet dus gelijk zijn aan het totale debiet gedeeld door het aantal
randcellen. In het rekenhart wordt een debietrand afgehandeld als een snelheidsrand. Voor
de snelheid geldt:
Q-rand in U-richting :

met

U=

f (t )
H∆y

( 2-18 )

∆y de breedte van de cel.

Als een randsegment bestaat uit meerdere randcellen, dan wordt het debiet bepaald door
lineaire interpolatie tussen de gespecificeerde waarden in de steunpunten. Wordt bij een
rivier een uniform debiet opgedrukt, dan zal de snelheid in het winterbed (ondiep) uiteindelijk
hoger zijn dan de snelheid in het zomerbed (diep). Dit leidt tot een niet realistische
stroomverdeling over de rivier, die zich direct na de rand zal herstellen en er ontstaat een
stroming van winterbed naar zomerbed, zie Figuur 2-12.
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Figuur 2-12: Stroming in rivier bij uniforme verdeling debiet. Boven: doorsnede. Onder:
bovenaanzicht.
WAQUA biedt daarom de mogelijkheid van een debietrand met een automatische
debietverdeling op basis van het doorstroomprofiel.
Bij een rivier met een diep zomerbed en een ondiep winterbed zal de waterstandsgradiënt
loodrecht op de instroomrand ongeveer constant zijn. Onder de veronderstelling van
evenwicht tussen bodemwrijving en verhang, zoals dat geldt in een rivier tijdens een
afvoergolf, kan het debiet worden benaderd door

Q = ∆y C H H ib

( 2-19 )

waarbij:
C Chézy coëfficiënt
ib de bodemhelling
Als we veronderstellen dat de bodemhelling en de waterstandsgradiënt loodrecht op de rand
langs de rand constant is, dan geldt dat het debiet Qm door een randcel m bepaald kan
worden uit het totale debiet Qtotaal door de rand:

Qm =

CH m H m ∆ y m

∑ [C H
j

H ∆y

]

Qtotaal

( 2-20 )

j
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Door deze automatische debietverdeling zal de debietverdeling over de rand een meer
realistisch snelheidsveld geven direct na de rand: de grootste snelheden in het zomerbed en
lagere snelheden in het winterbed, zie Figuur 2-13 (vergelijk Figuur 2-12).

Z2873 E000525c

Figuur 2-13: Stroming in rivier bij instroomrand met automatische debietverdeling
(doorsnede).
Opmerking: bij droogvallen van cellen op de open rand zal voor een gewone debietrand het
ingestuurde debiet door de open rand niet in overeenstemming zijn met de gespecificeerde
randvoorwaarde. Het kan daarom aanbeveling verdienen om het model uit te breiden met
een aanstroomsectie van enkele roostercellen met een uniforme diepte. Bij een
automatische debietsverdelingrand wordt het debiet alleen verdeeld over de natte cellen.

2.7 Riemann rand
In WAQUA en TRIWAQ is het mogelijk om de inkomende Riemann invariant loodrecht op
de rand op te drukken.

R = U ± 2 gH

( 2-21 )

Het teken is afhankelijk van de ligging van het binnengebied t.o.v. de rand. Voor een linkeren onderrand geldt het “+” teken en voor een rechter- en bovenrand geldt het “-“ teken. Bij
de implementatie in WAQUA is uitgegaan van de gelineariseerde vorm van de Riemann
invariant. Voor

U + 2 gH = U + 2 g (d + ζ )
≈ U + 2 gd + ζ

g
d

als

ζ
<< 1
d

De gebruiker specificeert bij invoer het signaal :
De term

( 2-22 )

f (t ) = U +ζ

g
.
d

2 gd , die samenhangt met het lokale diepteveld, wordt in het rekenhart aan het

rechterlid van Vgl. ( 2-22 ) toegevoegd. Voor een 1D model geeft het opdrukken van de
inkomende Riemann invariant een bijna volledig niet-reflecterende rand. In 2D moeten er op de
rand in feite twee inkomende Riemann invarianten worden opgedrukt, zie paragraaf 8.2.3. Om
een eenduidig oplosbaar en goed gesteld wiskundig probleem te krijgen is in het rekenhart als
tweede randvoorwaarde aangenomen dat de tangentiële snelheid langs de rand nul is. Door
deze extra randvoorwaarde zal er voor golven, die niet loodrecht op de rand invallen
(golffront niet evenwijdig aan de rand) dus altijd enige reflectie optreden. Voor schuin
invallende golven op de kust vallen er goede resultaten te behalen als component van de
golf evenwijdig aan de kust, wordt ingestuurd als Riemann invariant op de open randen die
loodrecht op de kust staan. Een probleem in de praktijk is dat op een open rand uit metingen
vaak alleen de waterstand of de snelheid bekend is, terwijl voor een Riemann rand
informatie over beide grootheden noodzakelijk is. In het geval van nesten is het echter prima
mogelijk om dit te doen op basis van Riemann invarianten.
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2.8 Sommerfield stralingsconditie
Om zwak reflecterende randvoorwaarden te maken kunnen eveneens zogenaamde
‘Sommerfield stralingscondities' worden toegepast. Opgemerkt moet worden dat voor
eenvoudige 1D gevallen dit type randvoorwaarde exact hetzelfde is als de Riemann
voorwaarde. Dit volgt uit de substitutie van de Riemann voorwaarde, Vgl. (2-21), in de
gelineariseerde 1D continuïteitsvoorwaarden:

∂ζ
∂U
+H
=0
∂t
∂x
Hieruit volgt

 ∂

∂ζ
+ H
f (t ) ± 2 gH  = 0
∂t
∂ x


(

)

Voor het homogene deel leidt deze substitutie tot

∂ζ
∂
± gH
ζ =0
∂t
∂x

( 2-23 )

wat een Sommerfield stralingsconditie wordt genoemd.

2.9 QH rand
Een ander type randvoorwaarde voor de modellering van rivieren is de zogenaamde
QH-rand. De gebruiker kan het verband opgeven tussen het benedenstroomse debiet en de
waterstand. Gegeven het debiet op het tijdstip t wordt in de tabel door middel van lineaire
interpolatie de bijbehorende waterstand bepaald, die vervolgens als een waterstandsrand
wordt opgedrukt volgens Vgl. ( 2-13 ) en Vgl. ( 2-14 ). Voor waardes van het debiet, die
buiten de tabel vallen, worden de eerste of laatste waarde uit de tabel gebruikt. Het is ook
mogelijk om bij een QH-rand, een α coëfficiënt op te geven om de rand enigszins zwak
reflecterend te maken.
De achtergrond achter een QH-rand is dat als de rivier op evenwichtsdiepte is (zie voor
nadere uitleg Vgl. ( 8-35 )) er een eenduidige relatie bestaat tussen waterstand (totale
waterdiepte) en het afvoerdebiet. Is de rivier niet op evenwichtsdiepte dan zal een foutieve
waterstand benedenstrooms tot opstuwing leiden. In een modelschematisatie met
riviervertakkingen, bijvoorbeeld bij de splitsingspunten IJssel Kop en Pannerdense Kop,
zullen de waterstanden op Waal, IJssel en Nederrijn mede bepalend zijn voor de
debietverdeling over de takken. De waarden in een QH-tabel kunnen met een 1D
netwerkmodel van een groter gebied bepaald worden.
Het is gebleken dat de huidige numerieke implementatie van de QH-rand in WAQUA,
Vgl. ( 2-24 ), in geval van een snel variërende hoog watergolf gevoelig is voor de keuze van
de tijdstap. De waterstand op het nieuwe tijdsniveau na een halve tijdstap (n+½), hangt
volledig af van het debiet op het oude tijdsniveau n.
1

H

n+ 2

= f (Q n )

( 2-24 )

Bij een te grote tijdstap gaat de rand slingeren. Bij een laag debiet hoort een lage
waterstand, dit kan tot versnelling van de stroming in de volgende halve tijdstap leiden en
daardoor weer tot een groot debiet en een hoge waterstand. In de volgende halve tijdstap zal
de stroming vertraagd worden en daardoor weer leiden tot een laag debiet en een lage
waterstand. Dit probleem is bijvoorbeeld geconstateerd bij een model van de Maas, zie
Figuur 2-14, uit Vollebregt (2000). Er ontstaat geen tijdstap slingering indien de hoog
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watergolf langzaam verloopt of als de tijdstap klein genoeg is.

Figuur 2-14: Slingering debiet op benedenrand, afhankelijk toegepaste tijdstap.

2.10 Zwak reflecterende randvoorwaarden
Open randen in WAQUA en TRIWAQ modellen zijn altijd kunstmatig en bedoeld om de
omvang van het rekengebied en dus de rekentijd te beperken. Bijvoorbeeld bij een model
van de stroming voor de Nederlandse kust, zullen drie randen op open water gekozen
moeten worden. De randvoorwaarden, die op een open rand worden opgedrukt mogen de
stroming bij de rand niet verstoren: naar buiten gaande golven mogen door de rand niet
worden gereflecteerd en naar binnen gaande golven moeten vrij naar binnen kunnen lopen.
Randvoorwaarden, die hieraan voldoen worden niet-reflecterende randvoorwaarden
genoemd. Alleen onder een aantal veronderstellingen zijn analytisch niet-reflecterende
randvoorwaarden af te leiden. De afleiding gebeurt op basis van de gelineariseerde
ondiepwatervergelijkingen zonder bodemwrijving en Coriolis. In 2D speelt ook de hoek
tussen de golfrichting en de rand een rol. Er wordt in de afleiding aangenomen dat de golven
bijna loodrecht invallen. De numerieke implementatie van deze niet-reflecterende
randvoorwaarden is moeilijk en leidt toch weer tot enige reflectie (Verboom en Slob, 1984).
Het is daarom beter om te spreken van zwak-reflecterende randen, die het niet-reflecterend
gedrag zo goed mogelijk proberen te benaderen.
WAQUA en TRIWAQ bieden de gebruiker m.b.t. zwak-reflecterende randen de volgende
mogelijkheden:
1. zwak reflecterende waterstandsrand (of QH-rand)

ζ + αw

∂
U ± 2 gH = Fζ (t )
∂t

{

}

( 2-25 )

2. zwak reflecterende snelheidsrand

ζ + αs

∂
U ± 2 gH = FU (t )
∂t

{

}

( 2-26 )

3. inkomende Riemann invariant

U ±ζ
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In de eerste twee randvoorwaarden wordt de tijdsafgeleide van de uitgaande Riemann
invariant bij de randvoorwaarde opgeteld. Stoorgolven opgewekt tijdens het inschakelen van
het model door een zogenaamde koude start (geen stroming), met een trillingstijd gelijk aan
of in de buurt van de karakteristieke periode Td (trillingstijd staande golf in bekken, hangt
samen met looptijd lopende golf van rand naar rand) kunnen door de rand weglopen. De
reflectiecoëfficiënt αw voor een waterstandsrand, of αs voor een snelheidsrand, kan zo
worden gekozen dat het systeem zich gaat gedragen als een laag-doorlaatfilter.
Met een lineair 1D model kan worden afgeleid dat de verhouding tussen het ingestuurde en
gereflecteerde signaal voor een waterstandsrand gegeven wordt door:

R=

1
  4πα
1+
w
  Td
 

g 

H 

2






( 2-28 )

Voor grote waardes van de reflectiecoëfficiënt αw gaat de reflectie dus naar nul. Dit zou tot
de conclusie kunnen leiden dat de waarde van αw maar zo groot mogelijk gekozen moet
worden. Voor grote waardes van αw neemt de inspeeltijd echter toe omdat het randsignaal
dan slechts langzaam doorkomt. Er wordt daarom aanbevolen om voor een
waterstandsrand αw te kiezen volgens:

α w =Td

H
g

( 2-29 )

De reflectiecoëfficiënt αw voor een waterstandsrand is niet dimensieloos, de eenheid is [s2].
Het gebruik van een αw waarde ongelijk aan nul leidt in het geval van een tijdsvariërend
randsignaal ook tot een fout in de fase en amplitude van de uiteindelijke oplossing. Stel het
gewenste randsignaal is:

Fζ (t ) = A cos(ω t )

( 2-30 )

dan wordt door toevoeging van de αw-term het gerealiseerde randsignaal, zie Verboom en
Slob (1984):
2
 
 
g
  cos(ω t − arctan(Td ω ))
ζ = A  1 +  αwω
H

 


( 2-31 )

De verstoring in fase en amplitude is dus afhankelijk van het verhoudingsgetal tussen de
eigen trillingstijd van het model Td en de trillingstijd van de rand Trand .

αw g H
Td
=
2π / ω
Trand

( 2-32 )

Het is dus duidelijk dat er problemen zullen ontstaan bij het toepassen van αw als het
verhoudingsgetal orde 1 is.
Voor een snelheidsrand geldt dat de verhouding tussen het ingestuurde en gereflecteerde
signaal gegeven wordt door:
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  4πα  2 
s
1+
 
  Td  



Er wordt aanbevolen om voor een snelheidsrand αs te kiezen volgens:

α s =Td

( 2-34 )

De reflectiecoëfficiënt αs voor een snelheidsrand is niet dimensieloos. De eenheid is seconde
[s]. De dimensie van αs voor de snelheidsrand en αw voor de waterstandsrand zijn dus
verschillend. Dit betekent dus dat bij verandering van type rand van waterstandsrand naar
snelheidsrand of omgekeerd de reflectiecoëfficiënt aangepast moet worden.
Figuur 2-15 toont aan dat door het gebruik van de reflectiecoëfficiënt αs op de instroomrand
van het type snelheid voor een stationaire 1D kanaalstroming, zoals beschreven in paragraaf
2.3, het inschakelverschijnsel ongestoord wegloopt door de rand.
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Figuur 2-15: Inspeelgedrag waterstand halverwege 10 kilometer lang kanaal. Stationaire,
uniforme 1D kanaalstroming van 1 m/s. Links snelheidsrand, rechts
waterstandsrand. Invloed reflectiecoëfficiënt α s op instroomrand op het
uitdempen van het inschakelverschijnsel.
Het derde type randvoorwaarde is een echte zwak-reflecterende randvoorwaarde. Het
opdrukken van de inkomende Riemann invariant Vgl. (2.27) laat de uitgaande Riemann
invariant vrij en voorkomt reflectie. In 2D moeten er op de rand eigenlijk 2 grootheden
opgedrukt worden. Omdat in het rekenhart wordt aangenomen dat op de rand de tangentiële
snelheid nul is zal er voor golven, die niet loodrecht op de rand invallen (golffront evenwijdig
aan de rand) dus altijd enige reflectie optreden, zie Verboom en Slob (1984). Voor schuin
invallende golven vallen er toch goede resultaten te behalen als de andere component wordt
ingestuurd als een Riemann invariant op een open rand, die er loodrecht op staat. Een
probleem is dat vaak op een open rand alleen de waterstand of de snelheid bekend is terwijl,
voor een Riemann rand informatie over beide grootheden noodzakelijk is. In het geval van
nesten is het echter prima mogelijk om dit te doen op basis van Riemann invarianten.
Figuur 2-16 toont aan dat voor een stationaire 1D kanaalstroming, zoals beschreven in
paragraaf 2.3, door het gebruik aan de rechterrand van een Riemann invariant in plaats van
een waterstandsrand, het inschakelverschijnsel ongestoord wegloopt door de rand.
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Figuur 2-16: Inspeelgedrag waterstand halverwege 10 kilometer lang kanaal. Stationaire,
uniforme 1D kanaalstroming van 1 m/s. Links snelheidsrand, rechts
waterstandsrand of Riemann invariant. Invloed gebruik Riemann invariant op
het uitdempen van het inschakelverschijnsel.

2.11 Beginvoorwaarden
Een hyperbolisch probleem heeft naast randvoorwaarden ook beginvoorwaarden nodig voor
de afhankelijke variabelen. Voor de ondiepwatervergelijkingen zijn dat de waterstand en de
snelheidscomponenten. Voor de advectie-diffusievergelijking is dit de concentratie op het
begintijdstip. Het is gebruikelijk om WAQUA en TRIWAQ “koud” te starten, dat wil zeggen
dat er op het begintijdstip van de simulatie geen stroming is. Na het opstarten van de
simulatie zal er ten gevolge van de open randvoorwaarden of externe forcering een
inschakelverschijnsel worden opgewekt. Dit inschakelverschijnsel is een stoorgolf, die zal
moeten worden uitgedempt of door de open randen zal moeten weglopen.
Voor de waterbeweging is de tijdschaal voor het uitdempen van de stoorgolf gekoppeld aan
de tijdschaal van de bodemwrijving:

H C2
Tbodemwrijving =
gU

( 2-35 )

Figuur 2-17 vertoont het inspeelgedrag van de waterstand bij een 1D kanaalstroming, zoals
beschreven in paragraaf 2.3, voor een waterdiepte van 5 en van 10 meter. Een dieper model
speelt door de geringere bodemwrijving langzamer in. De stoorgolven hebben een grotere
amplitude. Uit evenwicht tussen bodemwrijving en verhang volgt dat voor het 10 meter diepe
kanaal het waterstandsverhang over de lengte van het kanaal maar de helft is van het
verhang voor het 5 meter diepe kanaal.
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Figuur 2-17: Inspeelgedrag waterstand halverwege 10 kilometer lang kanaal. Stationaire,
uniforme 1D kanaalstroming van 1 m/s. Links snelheidsrand, rechts
waterstandsrand. Invloed waterdiepte op inschakelverschijnsel.
Het inschakelverschijnsel kan ook weglopen door de open randen. De tijdschaal hiervoor
hangt samen met de looptijd van een golf, van de ene naar de andere rand van het model.
Belangrijk is wel dat de randvoorwaarde de stoorgolf niet reflecteert, maar vrij laat uittreden.
Hiervoor kan de reflectiecoëfficiënt α gebruikt worden, zie paragraaf 2.10.

Tgolf =

L
gH

( 2-36 )

Door de beginvoorwaarde kan het initiële watervolume afwijken van de stationaire oplossing.
Bij de simulatie van de stationaire waterstanden voor een hoogwatergolf is de bodemwrijving
dominant (zie Vgl. ( 8-32 ) t/m Vgl. ( 8-36 )). Voor het inspelen van de waterstanden speelt
daarom ook de advectie tijdschaal en de diffusie tijdschaal een rol:

Tadvectie =

L
U

Thoogwater =

( 2-37 )

L2 U
C2 H 2

( 2-38 )

Dit kan tot lange inspeeltijden leiden. In WAQUA/TRIWAQ is er daarom de mogelijkheid om
voor quasi-stationaire stroming te starten met een initieel snelheidsveld dat voldoet aan:

U =C H

∂ζ
∂x

voor

∂ζ
>0
∂x

( 2-39 )

WAQUA/TRIWAQ heeft de mogelijkheid om een simulatie te herstarten (RESTART). Alle
grootheden worden nu van file gelezen. Bij een gladde voortzetting van de forcering op de
open randen zal de oplossing na herstarten geen nieuwe stoorgolven bevatten.
De waterbeweging en het zoutveld van een vorige simulatie kunnen gebruikt worden als
initiële conditie (READ_FROM). Voortzetting met andere randvoorwaarden, zal nu wel weer
een inschakelverschijnsel generereren dat moet worden uitgedempt. Vooral voor het
inspelen van zout kan dit het toch voordelig zijn om van deze optie gebruik te maken.
In 3D zullen de beginvoorwaarden voor de snelheid per laag moeten worden opgegeven. De
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inspeeltijd van de verticale profielen is over het algemeen kort en gekoppeld aan de
tijdschaal voor verticale menging:

Tverticaal =

H2
υV

( 2-40 )

met υ V de turbulente verticale viscositeit. In TRIWAQ bestaat de mogelijkheid om voor een
snelheidsrand verticale profielen voor te schrijven. Dit is nodig voor relatief korte modellen.
Voor lange modellen zal uitgaande van een uniform profiel, binnen enkele roostercellen
vanaf de rand zich het verticale profiel hebben ingesteld. Deze afstand is gelijk aan:

Lverticaal = U Tverticaal =

UH 2
υV

( 2-41 )

Voor een logaritmische stroming over een ruwe bodem geldt bij benadering:

υ V = 01
.UH

( 2-42 )

en volgt dat

Lverticaal = 10 H

( 2-43 )

Het inspelen van het verticale snelheidsprofiel blijkt bij het k-ε turbulentiemodel aanzienlijk
langer te duren dan bij het algebraïsch turbulentiemodel. De oorzaak is dat bij het k-ε
turbulentiemodel de viscositeit langzaam inspeelt omdat de turbulentie gegenereerd bij de
bodem door middel van verticale diffusie getransporteerd moet worden en dit is weer
afhankelijk van verticale snelheidsgradiënten. Bij het algebraïsch model leidt bodemwrijving
direct tot een parabolisch viscositeitsprofiel over de hele waterkolom.
Voor sterk gestratificeerde situaties, is er geen verticale menging en zal de 3D verdeling van
snelheid en zout nauwkeurig moeten worden opgegeven. Het zout in de onderlaag moet
advectief getransporteerd worden naar de diepe putten.

2.12 Combinatie van begin- en randvoorwaarden
Het randsignaal hoeft op het starttijdstip van de simulatie niet in overeenstemming te zijn
met de beginvoorwaarden van het model. Dit genereert een inschakelverschijnsel. Om de
amplitude van de stoorgolf te beperken, biedt WAQUA/TRIWAQ voor de waterbeweging de
mogelijk tot “SMOOTHING”. Op de rand loopt het signaal vanaf de beginvoorwaarde over
een door de gebruiker opgegeven interval τ smoothing lineair naar de randvoorwaarde:

f rand ( t ) =

t
τ smoothing



t
 f
f forcering ( t ) +  1 −
τ smoothing  0


( 2-44 )

De beginvoorwaarde f0 op de rand moet bij invoer worden opgegeven. Deze waarde hoeft
niet consistent te zijn met het beginveld en kan hierdoor toch weer een inschakelverschijnsel
geven. “SMOOTHING” werkt niet door op de randvoorwaarde voor transport.
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Figuur 2-18 toont het inspeelgedrag van de waterstand bij een 1D kanaalstroming, zoals
beschreven in paragraaf 2.3, met en zonder “SMOOTHING”. Bij een opgegeven interval van
60 minuten reduceert de amplitude van het inschakelverschijnsel aanzienlijk.

Waterstand 1D kanaal
1.40

tlsmooth = 0

waterstand [m]

1.20

tlsmooth = 60

1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
-0.20

0

50

100

150

200

tijd [minuten]

Figuur 2-18: Inspeelgedrag waterstand halverwege 10 kilometer lang kanaal. Stationaire,
uniforme 1D kanaalstroming van 1 m/s. Links snelheidsrand, rechts
waterstandsrand. Invloed “SMOOTHING” op inschakelverschijnsel.
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3 Analogie met het massa-veer-systeem
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zullen een aantal simpele vergelijkingen gebruikt worden om enige
concepten en begrippen te verklaren die nuttig zijn bij het begrijpen van de effecten van
randvoorwaarden. Eerst verdiepen we ons in het stelsel van vergelijkingen dat een
eenvoudig massa-veer-systeem beschrijft. Begrippen zoals eigenfrequentie, demping,
resonantie, koude start en inspelen zullen aan de hand van dit eenvoudige voorbeeld
geïllustreerd worden. Vervolgens richten we onze aandacht op het stelsel vergelijkingen dat
een eenvoudig één-dimensionaal kanaal met een lengte L beschrijft. De analogie met het
massa-veer-systeem zal worden uitgelegd en we zullen een aantal numerieke voorbeelden
bekijken. Tenslotte zullen we de effecten van numerieke methoden voor deze voorbeelden
uitleggen.

3.2 Het massa-veer-systeem
Om begrippen zoals eigenfrequentie, demping, resonantie, koude start en inspelen uit te
leggen, beschrijven we eerst een eenvoudig massa-veer-systeem, zoals aangegeven in
Figuur 3-1. Dit systeem wordt in beweging gebracht door een externe periodieke kracht. Dan
worden er in het systeem diverse tijdschalen waarneembaar:
1. De eigenfrequentie. D.w.z. de slingertijd die met de massa, de stijfheid van de veer en
de wrijving samenhangt.
2. De periode van de externe kracht.
Naast deze effecten kan men een aantal andere
effecten zien zoals demping en/of resonantie. We
beschouwen een viertal mogelijkheden:
1. Er is geen demping, beide frequenties blijven
zichtbaar, zie Figuur 3-2.
2. Er is demping die er voor zorgt dat de
eigenslingering langzaam een zeer geringe
amplitude krijgt, zie Figuur 3-2.
3. Er is kritische demping, de demping is zo groot dat
er in wezen geen eigenslingering kan optreden, zie
Figuur 3-2.
4. Er is resonantie, de amplitude van de slingering
neemt sterk toe doordat de frequentie van de
externe forcering gelijk is aan de eigenfrequentie
van het massa-veer-systeem, zie Figuur 3-3.

m

ƒ(t)

Figuur 3-1: Massa-veer-systeem
In iets meer mathematische bewoordingen wordt dit systeem als volgt beschreven. Er wordt
een externe kracht f ( t ) = f 0 cos(ω t + ϕ 0 ) uitgeoefend op de massa m. Dit leidt tot het
volgende, inhomogene, stelsel van vergelijkingen:

f0
dv A
K
+ v + x = cos(ω t + ϕ 0 )
dt m
m
m

( 3-1 )

dx
−v=0
dt

( 3-2 )

waarbij:
m massa
K stijfheid
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A wrijvingscoëfficiënt

x (t ) van deze vergelijking kan worden weergegeven door
x (t ) = x H (t ) + x I (t ) . Hierbij is x H (t ) de algemene oplossing van de homogene
vergelijking en x I ( t ) staat voor de particuliere oplossing van het inhomogene deel.

De algemene oplossing

Om de homogene oplossing af te leiden, wordt het homogene deel van het stelsel van
vergelijkingen als volgt geschreven:

 dv   A K 
 dt   m m   v 
 +
•   = 0
  
  
dx
  − 1 0   x 

 dt  

( 3-3 )

De algemene homogene oplossing wordt gegeven door:

 x H (t ) 
r − λ1 t
r −λ t
+ α 2 y2 e 2
v (t )  = α 1 y1 e
 H 
waarbij:
α 1,α 2

constanten afhankelijk van de beginvoorwaarden

r r
y1, y2

eigenvectoren van de Jacobiaan van het stelsel van vergelijkingen

Tenslotte zijn

λ 1, 2

( 3-4 )

λ 1 en λ 2 de corresponderende eigenwaarden gegeven door

A
A2 K
=
±
−
2m
4m 2 m

( 3-5 )

De homogene oplossing wordt ook wel de transient genoemd. We kunnen de volgende drie
gevallen onderscheiden:

A = 0 , de eigenwaarden zijn zuiver imaginair: de transient is een gelijkmatige,
ongedempte trilling.
2: 0 < A < 4mK , de eigenwaarden zijn complex met een positief reëel deel: de oplossing is
een gelijkmatige gedempte trilling. De transient wordt gegeven door:
1:

x H (t ) = α e
Hierbij is

3:

 A
−
t
 2m 

ω1 =

cos ( ω 1 t + β )

( 3-6 )

K A2
−
en zijn α en β constanten die bepaald worden door de
m 4m 2

beginvoorwaarden.
A > 4 mK , de eigenwaarden zijn reëel en positief. De transient is een ongelijkmatige
trilling die kritisch wordt gedempt.

De inhomogene, gedwongen, particuliere of steady state oplossing

x I ( t ) wordt gegeven

door:

x I (t )=

3–2

f0
m 2 ( ω 20 − ω 2 ) 2 + A 2 ω 2

cos( ω t − ϕ )

( 3-7 )
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Hierbij is

(

m ω 20 − ω 2

cosϕ =
m

2

(ω

2
0

−ω

2

)

2

)

en

+A ω
2

2

ω0 =

Randvoorwaarden in WAQUA en TRIWAQ

K
m

( 3-8 )

Wanneer er wrijving is, zal de transient na verloop van tijd naar 0 gaan. De steady state zal
blijven. Als de tijdschaal 1 / ω 0 van de transient erg verschilt van de tijdschaal 1/ ω van de
steady state dan is de oplossing stabiel. Als echter

ω 0 = ω dan worden onstabiele

oplossingen teweeg gebracht door resonantieverschijnselen. Dit wordt geïllustreerd in Figuur
3-2 en Figuur 3-3:

Figuur 3-2: Homogene oplossing + “steady state” oplossing
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Figuur 3-3: Resonantie
De transient bepaalt ook wel het z.g. inspeelgedrag. De inspeelperiode is het tijdsinterval
waarin de transient duidelijk waarneembaar is. Een kritisch gedempt systeem speelt dus
heel snel in. Bij een ongedempt systeem duurt het inspelen oneindig. We zullen in de
paragraaf over numerieke methoden zien dat ook hiermee het inspeelgedrag te beïnvloeden
is. Wanneer de beginvoorwaarden zodanig zijn gekozen dat de transient gelijk is aan nul
dan spreken wij van een warme start (Hot start). Als dit niet het geval is, dan is er sprake
van een koude start (Cold start). In sommige gevallen is de transient fysisch niet relevant,
bijvoorbeeld omdat de beginvoorwaarden onbekend zijn en willekeurig gekozen worden.
Men wil dan alleen de steady state weten. Soms is met juist zeer in de transient
geïnteresseerd. Dit is per geval verschillend. Aan de hand van de het kanaalvoorbeeld zullen
we dit nader verklaren. We zullen zien dat dit gevolgen kan hebben voor de numerieke
methode die men kiest. We moeten tenslotte nog opmerken dat de steady state, zoals hier
geformuleerd, afhangt van externe forcering. Die externe forcering kan echter wel
tijdsafhankelijk zijn en daarmee kan ook de steady state tijdsafhankelijk zijn.

3.3 Een kanaal
We kijken in deze paragraaf naar een tweetal voorbeelden voor een kanaal stroming. Het
ene geval betreft een getijbekken en het andere kanaal stelt een rivier met bovenafvoer
voor. We zullen zien dat ook hierbij dezelfde begrippen een rol spelen als bij het massaveer-systeem. Er is sprake van externe forcering middels randvoorwaarden, er zijn
eigenfrequenties (seiches), de beginvoorwaarden kunnen een koude of een warme start
beschrijven, er is demping enz.. Voordat we de voorbeelden beschrijven, worden eerst de
vergelijkingen in eenvoudige vorm gegeven.

3.3.1 De 1D ondiepwatervergelijkingen
Veronderstel dat de onderstaande vergelijkingen de stroming in een kanaal, met
rechthoekige doorsnede, beschrijven:

∂ζ ∂
+
(uh) = 0
∂t ∂ x

3–4
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∂u
∂u
∂ζ
uu
+u
+g
+ cf
=0
∂t
∂x
∂x
h

( 3-10 )

hierbij zijn:
u
snelheid
ζ
waterhoogte boven het referentievlak
d
waterdiepte onder het referentievlak
h
d +ζ = totale waterdiepte

cf

wrijvingscoëfficiënt (vaak

cf =

g
, waarbij C de Chézy-coëfficiënt is)
C2

Om het stelsel vergelijkingen compleet te maken moeten nog begin- en randvoorwaarden
worden opgelegd.
Deze voorwaarden moeten aan de volgende eisen voldoen:
• vanuit mathematisch oogpunt: juist gekozen, dat wil zeggen dat ze samen met de
vergelijkingen een stelsel vormen met een unieke oplossing.
• vanuit natuurkundig oogpunt: nauwkeurig, dus het effect dat de buitenwereld op het
systeem kan hebben moet zo nauwkeurig mogelijk via de randvoorwaarden worden
opgelegd
• vanuit numeriek oogpunt: stabiel en indien mogelijk met demping.
Grof bekeken is er een overeenkomst tussen een massa-veer-systeem en het beginrandvoorwaarden probleem zoals hierboven beschreven: als de oplossing (bijna) lineair is,
dan kan de oplossing ook gesplitst worden in een transient en een steady state. De steady
state is alleen afhankelijk van de randvoorwaarden terwijl de transient volgt uit het verschil
tussen de beginvoorwaarden en de steady state bij het begin van de berekening. Dit
betekent dat de randvoorwaarden een rol spelen als externe forcering. Maar de
randvoorwaarden spelen ook een rol ten aanzien van de eigenschappen van de transient
zoals zal worden aangetoond.
In de volgende paragrafen zullen verschillende combinaties van randvoorwaarden worden
beschreven voor een kanaal met lengte L , met een sub-kritische stroming, waar de
randvoorwaarden bij de instroom- en de uitstroomrand moeten worden opgelegd.
De randvoorwaarden die beschouwd worden zijn:
1. waterhoogten
2. snelheden
3. debiet
4. inkomende Riemann invarianten
5. verval
Deze lijst schept de mogelijkheid voor 25 combinaties van randvoorwaarden, maar er zullen
maar enkele combinaties in ogenschouw worden genomen.

3.3.2 Kanaal zonder helling, met 4 voorbeelden
Als eerste voorbeeld wordt een kanaal met lengte L = 20 km en een uniforme diepte van 25

meter beschouwd. Op x = L is het kanaal gesloten. Op x = 0 beschouwen we waterstanden en Riemann invarianten als randvoorwaarden. Dit geeft de volgende voorbeelden:
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 2π t 
ζ ( 0 ) = sin 
 , T = 40000 s , geen wrijving
 T 

Figuur 3-4: Voorbeeld 1: eigenfrequentie en randfrequentie in x = L
We zien de transient en de steady state in x = L. De transient verdwijnt niet, er is geen
-1/2
demping. In dit geval zijn de eigenfrequenties gegeven door 4L/(2j+1)*(gH) , j=0,1,2,… We
kunnen deze oplossing ook analytisch construeren als volgt:
We veronderstellen de volgende randvoorwaarden:

x=0:
op x = L :

op

ζ (0,t ) = A e i ω t en
u ( L ,t ) = 0

Als vervolgens ook verondersteld wordt dat er geen wrijving optreed en
kunnen de vergelijkingen gelineariseerd worden naar:

A << H dan

∂ζ
∂u
+H
=0
∂ t
∂x

( 3-11 )

∂ u
∂ζ
+g
=0
∂ t
∂x

( 3-12 )

Uit de harmonische analyse volgt dat de steady state oplossing gegeven wordt door:

 H / g  iω  t − x 
 H / g  iω  t + x 
ζ I ( x,t )
c

e
e  c 

 =α 1 
+α 2 
 1 
 − 1 
u I ( x,t ) 
waarbij

( 3-13 )

c = gH en α 1 en α 2 constanten zijn die bepaald moeten worden met behulp van

de randvoorwaarden. De oplossingen die op deze wijze worden verkregen voldoen niet aan
de beginvoorwaarden. Om de oplossing van het beginvoorwaarden probleem te vinden is de
oplossing van het homogene probleem nodig, dat wil zeggen de oplossing van het probleem
met homogene randvoorwaarden. Als we de combinatie van waterhoogte- en
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snelheidranden aannemen, dan wordt deze gegeven door:
2π
2π
i c t   H / g  −i
x
− H / g  i 2Lπ x 
ζ H ( x,t ) ∞
Lj 
Lj
e
e j 

 =∑ β j e
+



u H ( x,t )  j =0
1
 1 


( 3-14 )

De constanten van deze reeks, die de staande golven vertegenwoordigen, kunnen zó
gekozen worden dat aan de beginvoorwaarden wordt voldaan. De transient verdwijnt niet
omdat er geen wrijving is.
voorbeeld 2:

 2π t 
ζ ( 0 ) = sin 
 , T = 40000 s , Chézy = 60 m1/ 2 / s
 T 

Figuur 3-5: Voorbeeld 2: Koude start met demping door bodemwrijving
We zien nu dat de transient verdwijnt door bodemwrijving. Kennelijk is de start zo “koud” dat
het veel getijperioden kost voordat de transient geheel is verdwenen.
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25
 2π t 
u ( 0 ) + ζ ( 0 ) = sin 
 , T = 40000 s , geen wrijving
 T 
g

Figuur 3-6: Voorbeeld 3: Koude start met kritische demping door Riemannrand
In dit voorbeeld ziet men geen transient meer. Kennelijk veroorzaken Riemann invarianten
een gedrag dat overeenkomt met kritische demping: er treden geen eigenfrequenties meer
op ofwel het imaginaire deel van de eigenwaarden verdwijnt. We kunnen deze waarneming
als volgt onderbouwen.
Als Riemann-invarianten als randvoorwaarden worden gebruikt, is het eenvoudiger om de
oplossing tot stand te brengen via de karakteristieken-methode dan volgens de harmonische
methode. Veronderstel dat de randvoorwaarden worden gegeven door:

u ( 0,t ) +

g
g
ζ ( 0 , t ) = R 1 ( t ) en u ( L , t ) −
ζ ( L, t )= R2 (t )
H
H

( 3-15 )

met de volgende beginvoorwaarden:

u ( x ,0) +

g
ζ
H

( x ,0 )= r

1

( x ) en u ( x , 0 ) −

g
ζ
H

( x ,0 )= r

2

(x)

( 3-16 )

dan wordt de oplossing gegeven door:

 x 
 R1 c −t , x−ct≤0

 
g
u( x,t )+
ζ ( x,t)= 
H

 r1( x−ct ), x−ct >0
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  x− L 
 R2  c +t  , x+ct≥ L

 
g
u( x,t )−
ζ ( x,t )= 
H

 r2 ( x−ct ) , x+ct < L


( 3-18 )

De waterstanden en snelheden kunnen altijd afgeleid worden uit de volgende vergelijkingen:

1 
u =   u +
2 
ζ =

1
2

H
g

g  
ζ  +  u−
H  


  u +


g
ζ
H

g  
ζ  −  u−
H  


 


( 3-19 )

g
ζ
H


 


( 3-20 )

Hieruit volgt dat, als de randvoorwaarden worden gegeven door

u ( 0,t ) +

g
ζ ( 0,t ) = e iω t
H

en

u ( L ,t ) −

g
ζ ( L,t ) = 0
H

( 3-21 )

en de beginvoorwaarden 0 zijn, de oplossing wordt gegeven door:


 0
g

u ( x ,t ) +
ζ ( x, t ) = 
H
 i ω  t − x 
e  c 
u ( x ,t ) −

g
ζ (x, t) = 0
H

,

ct < x
( 3-22 )

,

ct ≥ x

( 3-23 )

Het is duidelijk dat de invloed van de beginvoorwaarden verdwenen is zodra c t > L . Men
zou dit kunnen vergelijken met kritische demping. Aan de andere kant wordt duidelijk dat, als
de karakteristiekenmethode gebruikt wordt voor waterstands- of snelheidsrandvoorwaarden,
de invloed van de beginvoorwaarden niet zal verdwijnen omdat deze uitgedrukt kunnen
worden als combinaties van Riemann invarianten. Dit betekent dat de beginvoorwaarden
worden gereflecteerd.
De demping wordt nog duidelijker wanneer semi-gediscretiseerde vergelijkingen in plaats
van een analytische oplossing worden beschouwd. De semi-gediscretiseerde vergelijkingen
voor een versprongen rooster (staggered grid) worden gegeven door:

dζm
dt
d um
dt

+H

+g

u m +1 − u m
∆x
ζ m −ζ m −1
∆x

=0 , m=2 , M

( 3-24 )

= 0 , m =1 , M −1

( 3-25 )

Omdat we het gedrag van de transient bekijken, beschouwen we de homogene
randvoorwaarden:

ζ1 = 0 , u M = 0
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g
ζ en de impulsvergelijking
H m

u m en dan alle vergelijkingen bij elkaar worden opgeteld, dan ontstaat:

d  M −1 um2
g M ζ2
∑
+ ∑ m =0
dt  m=1 2 H m= 2 2 

( 3-26 )

Hieruit concluderen we dat een

L 2 norm constant is in de tijd en er dus geen demping

optreed. Met andere woorden: de eigenwaarden van het systeem moeten zuiver imaginair
zijn. Overeenkomstig kunnen Riemann invarianten als randvoorwaarden worden
beschouwd, bijvoorbeeld gegeven door:

u1 +

g
ζ = 0 , u M −1 −
H 1

g
ζ =0
H M

( 3-27 )

Na substitutie van deze randvoorwaarden in de semi-gediscretiseerde vergelijkingen geldt
de volgende relatie:

d  M −1 um2
g M ζ2
+ ∑ m <0
∑
dt  m=1 2 H m= 2 2 

( 3-28 )

met voor u en ζ een waarde ongelijk aan 0 in de buurt van de open rand. Met andere
woorden: de oplossing is nu strikt dissipatief. Dit betekent dat het semi-gediscretiseerde
stelsel van vergelijkingen nu eigenwaarden bevat met een negatief reëel deel.
voorbeeld 4:

 2π t 
ζ (0) = sin
 ,T =
 T 

4L
s (resonantie periode), geen wrijving.
g ⋅ 25m

Figuur 3-7: Voorbeeld 4: Resonantie, “seiches”
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De hierboven beschreven voorbeelden kunnen worden beschouwd als vereenvoudigde
getijproblemen. De voordelen van de Riemann invarianten ten aanzien van de stabiliteit en
inspeelgedrag zijn duidelijk naar voren gekomen.

3.3.3 Kanaal met helling, met 2 voorbeelden
In het volgende gedeelte zullen we andere combinaties beschrijven die beschouwd kunnen
worden als vereenvoudigde rivierproblemen. Er worden alleen constante randvoorwaarden
gebruikt, dus randvoorwaarden die niet veranderen in de tijd. Bij stationaire rivierproblemen
zijn twee eigenschappen belangrijk: stuwkromme en evenwichtsdiepte. De stuwkromme, die
wordt veroorzaakt door stroomopwaartse afvoeren en stuwen stroomafwaarts of de zee, kan
berekend worden door een combinatie van een waterstands randvoorwaarde aan de
uitstroomrand en een constante debiet randvoorwaarde aan de instroomrand. In dit geval is
de stuwkromme de steady state van de oplossing. De evenwichtsdiepte, behorend bij een
constant debiet, wordt gedefinieerd als de diepte waarbij de drukgradiënt ten gevolge van
het verval, welke gelijk verondersteld wordt aan g maal de bodemhelling, precies in
evenwicht is met de bodemwrijvingsverliezen. Als we de eenvoudige 1D vergelijkingen,
uitsluitend geldend voor rechte doorsneden, nemen dan betekent dit:

g

I

x

q2
= cf 3
h

Hierbij is Ix de bodemhelling.
Om deze opmerkingen te illustreren hebben we een kanaal gedefinieerd met een lengte van
100 km en een bodemhelling van -0,0001. Voor dit kanaal worden de volgende voorbeelden
geanalyseerd:

q (0)( = uh) = 5,0m 2 / s , h( L) = 7m , Chézy = 30 m1/ 2 / s
∂ ζ ( L)
2
voorbeeld 6: q ( 0) = 5,0m / s ,
= −0,0001 , Chézy = 30 m1/ 2 / s
∂x
voorbeeld 5:

Voor beide voorbeelden geldt dat de evenwichtsdiepte wordt gegeven door
zoals volgt uit de 1D impuls vergelijking in de evenwichtssituatie:

g

h = 6,5248 ,

∂ζ
uu
+ cf
=0
∂x
h

De relatie tussen debiet en snelheid levert:

u=

q (0)
h

We nemen de frictiecoëfficiënt als een functie van de Chézy coëfficiënt:

cf =

g
Cz2

In dit voorbeeld is de helling gegeven door
impuls vergelijking:

∂ζ ∂ x = −10 −4 . Substitueer nu alles in de 1D

g ( q (0) / h)
( − 10 ) g + C 2
=0
h
z
2

−4

Daaruit volgt:

h 3 = 277,8 en dus h = 6,5248 .
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Figuur 3-8 laat de stuwkromme en de bodemhelling zien.

Figuur 3-8: Voorbeeld 5 en 6: vergelijking van de stuwkromme en evenwichtsdiepte.

Figuur 3-9: Voorbeeld 5 en 6: stuwkromme minus de evenwichtsdiepte
Figuur 3-9 laat het verschil zien tussen de stuwkromme en de evenwichtsdiepte. Het is
interessant om te zien dat stroomopwaarts het verschil verwaarloosbaar klein wordt, maar
halverwege het kanaal is het verschil 5 centimeter bij een stroomafwaarts verschil van
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ongeveer 50 centimeter. Hieruit kan geconcludeerd worden dat wanneer de uitstroomrandvoorwaarde onbekend is, randvoorwaarden met waterhoogten kunnen leiden tot fouten
die in een substantieel deel van het kanaal merkbaar blijven. Dit zou goed kunnen leiden tot
vergroting van het aantal te berekenen punten of tot andere keuzen van de randvoorwaarde
aan de uitstroomrand. Een mogelijkheid die in overweging genomen zou kunnen worden is
om een stroomafwaartse debiet-randvoorwaarde op te leggen in combinatie met een
stroomopwaartse waterstand-randvoorwaarde. Dit zou echter kunnen leiden tot een slecht
gesteld probleem zonder oplossing. Dit omdat de hoeveelheid water in het te berekenen
gebied dan volledig afhangt van de beginvoorwaarden en het verschil tussen de
randlozingen. Een beter alternatief is dan om een stroomafwaartse verval randvoorwaarde
toe te passen. Gegeven een programma dat de ondiepwatervergelijkingen benadert is dit de
meest efficiënte wijze om de evenwichtsdiepte te berekenen met een minimaal aantal te
berekenen punten. Dit laatste is vooral waar als dit type randvoorwaarde tevens als nietreflecterende rand is geïmplementeerd. Dit laatste is heel goed mogelijk. De details hiervan
worden hier niet behandeld.

3.3.4 Een hoogwatergolf
Een curve die de evenwichtsdiepte als functie van de verschillende debieten beschrijft wordt
een rating curve genoemd. (Q-h relatie)

Figuur 3-10: Figuur 10: Q,h kromme
Een voorbeeld van een eenvoudige (Q-h) relatie wordt gegeven in Figuur 3-10. Rating
curves kunnen ook gemeten worden in een echte rivier en mogelijk toegepast worden als
randvoorwaarden. Het is echter beter om rating curves te gebruiken voor het kalibreren van
de bodemwrijving en om verval als stroomafwaartse randvoorwaarden toe te passen in
combinatie met de gekalibreerde wrijvingscoëfficiënten. Als voorbeeld (voor een eenvoudige
hoogwatergolf) dient Figuur 3-11.
Voor dit voorbeeld, voorbeeld 7, is de lengte

L =1000 km .
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De volgende waarden zijn gebruikt:

q (0) = 2,0 + 5,0 sin(2π / T ) 2 , T = 64 * 10 4 s,

Januari 2001

∂ζ ( L)
= −10 − 4 , Chézy= 60 m1/ 2 / s
∂x

Uit Figuur 3-11 wordt duidelijk dat er nauwelijks een effect van de randvoorwaarden
zichtbaar wordt.

Figuur 3-11: Voorbeeld 7: Hoogwatergolf, met
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4 Het nesten van modellen
4.1 Inleiding
Bij het nesten van modellen worden de randvoorwaarden voor het detailmodel (lokaal
model) ontleend aan een grootschaliger model. Dit grootschaliger model kan een schakel
zijn in een reeks in gemodelleerd gebied steeds grotere en in roosterafstand meestal steeds
grovere modellen, zie Figuur 4-1. Het rooster van het detailmodel hoeft in principe geen
relatie te hebben met dat van het oorspronkelijke, grotere model. Door het beschikbaar zijn
van zowel waterstand, snelheid als debiet uit het grotere model kan de gebruiker zelf nog
kiezen, welke typen randvoorwaarden op de open randen van het detailmodel worden
gebruikt. Bij het nesten van modellen is het dus ook mogelijk om op de open randen de
inkomende Riemann invariant samen te stellen. Omdat het op dit moment bij WAQUA en
TRIWAQ alleen mogelijk is om de component van de snelheid of Riemann invariant
loodrecht op de rand in te sturen, moet hier bij de keuze van de ligging van de open randen
van het detailmodel rekening mee worden gehouden. De randen moeten zoveel mogelijk
loodrecht op de stroming worden gekozen. Voor een windgedreven circulatiestroming is dit
meestal niet goed mogelijk.
Een in de praktijk veel gehanteerde aanpak bij het opzetten van een detailmodel voor een
specifiek gedeelte van een watersysteem is, dat er een uitsnede uit het rooster van een
groter model gemaakt wordt. Het rooster wordt vervolgens in het interesse gebied verfijnd.
Het zo verkregen detailmodel wordt vervolgens aangestuurd met randvoorwaarden, die
gegenereerd worden met het oorspronkelijke grotere model. Het opzetten van het
detailmodel en het genereren van randvoorwaarden wordt door deze aanpak aanzienlijk
vereenvoudigd.
Bij het genereren van randvoorwaarden voor een detailmodel uit bestaande modelresultaten
zijn er de volgende mogelijkheden:
• de resultaten van het oorspronkelijke model ongewijzigd opdrukken (on-line nesten,
operationele berekeningen met zorgvuldig gekalibreerde en gevalideerde modellen),
• na het opdrukken van de resultaten van het oorspronkelijke model de randvoorwaarden
nog verder kalibreren (detail model ‘beter’ dan oorspronkelijke model, bijvoorbeeld door
aanpassing getijconstanten in de randvoorwaarden bij getijde modellen),
• gegevens van metingen gebruiken in combinatie met de resultaten van het
oorspronkelijke model. De model data dienen om het verloop van de randvoorwaarde
langs de open rand te bepalen (vorm van ‘data-assimilatie’).
Hierbij is het gewenst dat de randvoorwaarden binnen 1 of 2 simulaties goed zijn bepaald,
zodat er geen tijdverlies optreedt met experimenteren. Het te bestuderen probleem en de
modellen context bepalen de te kiezen aanpak.
In WAQUA en TRIWAQ kunnen standaard programma’s gebruikt worden om de tijdreeksen
in een uitvoerstation om te zetten in een geschikt invoer formaat voor een open rand. Bij een
snelheid moet daarbij rekening gehouden worden met de richting van de randen. De
snelheden mogen daarom in de uitvoerstations niet getransformeerd worden naar OostWest, Noord-Zuid componenten. Bij het draaien van de simulatie van het grootschalige
model moet daartoe de optie NO_BACK TRANSFORM gebruikt worden in de invoerfile.
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4.2 Voorbeeld: uitgedund RIJMAMO

Figuur 4-1: Serie geneste modellen voor stroming voor de Nederlandse kust
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Figuur 4-2: Rooster grof-RIJMAMO-model. Op zee drie open randen: Noord, West en Zuid.
Als voorbeeld voor het nesten van een 2D estuariummodel in een model van een zeegebied
beschouwen we het uitgedunde RIJMAMO-model. Het model wordt aangestuurd met drie
open randen op zee en debietranden voor de rivier. Er wordt een periode van 80 uur
gesimuleerd met een tijdstap van 1 minuut.
Extensie siminp
hhh
uhu

kenmerken simulatie
noordrand waterstand; westrand waterstand; zuidrand waterstand.
noordrand snelheid; westrand waterstand; zuidrand snelheid.

De dieptegemiddelde stroming is onder invloed van getij bijna parallel met de kust. De keuze
van het type randvoorwaarden heeft in dit geval geen invloed op de stroming. In combinatie
met wind of in het geval van 3D zullen er grotere verschillen optreden. Een combinatie van
snelheid en waterstand verdient dan de voorkeur.

4.3 Open randen detailmodel
Bij het opzetten van een detailmodel moeten er keuzes worden gemaakt m.b.t. de ligging
van de open randen en de typen randvoorwaarden. In deze paragraaf formuleren we enkele
vuistregels gebaseerd op praktijkervaring.
ligging van de open randen:
• De open randen moeten voldoende ver van het gebied van interesse liggen, zodat fouten
of onzekerheden in de open randsturing de oplossing in het gebied van interesse niet
beïnvloeden. Kennis van de fysica van het systeem is nodig om inzicht te hebben wat
een goede ligging is. Bestudering van de resultaten van het grootschalige model kan
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hierbij helpen. Voor een verspreidingsmodel moet de open rand minimaal een getijlengte
Lgetij:

L getij =

2
T U
π getij max

( 4-1 )

van de lozingsbron liggen. Umax is de maximale advectiesnelheid, Tgetij de getijperiode. Bij
een 3D detailmodel moeten de open randen indien mogelijk daar liggen waar de stroming
nog een 2D karakter heeft. Hoe dichter de open randen bij het interessegebied liggen
des te hogere eisen er aan de nauwkeurigheid van de randvoorwaarden gesteld moeten
worden.
• De open randen moeten voldoende ver weg liggen, zodat het effect van een te
bestuderen ingreep verwaarloosbaar is op de randvoorwaarden. Een schatting van de
afstand Lrand van de ingreep tot de open rand volgt m.b.v. de inspeeltijd van de
waterbeweging, zie paragraaf 2.11. Voor een homogeen probleem:

L rand = T bodemwrijving gH

•

•

•

•

( 4-2 )

en voor een transportprobleem minimaal een getijlengte Lgetij volgens Vgl.( 4-1 ). Liggen
de open randen te dicht bij dan moet het grootschalige model met een identieke ingreep
doorgerekend worden. De randvoorwaarden voor het detailmodel moeten het effect van
de ingreep al bevatten. Verstoringen afkomstig van de rand moeten door bodemwrijving
kunnen uitdempen, of weglopen uit het gebied van interesse. Versterking van
verstoringen (resonantie, zie paragraaf 8.2.4) door reflectie op de open randen kan
desastreus zijn voor de resultaten.
Kies de randsecties/steunpunten op de open randen van het detailmodel zó dat zoveel
mogelijk beschikbare informatie van het oorspronkelijke grootschalige model wordt
gebruikt voor de randsturing. Dit betekent niet automatisch dat meer randpunten altijd
beter is. Mochten er in het grootschalige model ter plaatse van de open randen van het
detailmodel verstoringen of ruimtelijke variaties optreden, die niet overgedragen moeten
worden, dan moet het aantal steunpunten beperkt worden.
Open waterstandsranden niet plaatsen in droogvallende gebieden. De bodem van het
detailmodel kan door de verhoogde resolutie, lokaal een ander droogval- en
onderstroomgedrag vertonen. De waterstand van uitvoerstations op een droogvallende
plaat uit het grootschalige model gebruiken als randvoorwaarde in het detailmodel, kan
tot sterke dwarsstromingen langs de rand en daarmee tot instabiele berekeningen leiden.
De steunpunten in het grootschalige model moeten liggen in roosterpunten, die
permanent nat zijn. Een snelheidsrand op een droogvallende plaat geeft minder
problemen (zie het volgende punt).
Bij de Waddenzee ontstaat achter een waddeneiland een zogenaamd wantij. Dit is de
plaats waar het water bijna stilstaat omdat twee vloedstromen elkaar op die positie
ontmoeten. De getijgolven, die binnenkomen door de twee zeegaten van links en rechts
genereren een lijn achter het eiland waar de waterstand sterk varieert. Echter: de
stroomsnelheid, en dus ook het debiet, is zeer klein. Ter plaatse van het wantij levert een
rand met snelheid (of debiet) gelijk aan nul dus een nauwkeurige weergave van de
werkelijkheid.
Indien mogelijk de open rand bij meetstations van het grootschalige model plaatsen. Dit
biedt mogelijkheid tot extra controle of ondersteuning.

type randvoorwaarden
• Voor geneste modellen van grote gebieden, van shelf zee tot kuststrook, waar men
vooral in waterstanden geïnteresseerd is, worden op de open randen waterstanden
voorgeschreven (tijdreeksen, of getijconstanten).
• Voor geneste modellen van kleinere gebieden, bijvoorbeeld (delen van) estuaria, waar
men vooral in het transport van stoffen (waterkwaliteit, morfologie) geïnteresseerd is,
wordt op de open randen een combinatie van een snelheids- of debietrand met een
waterstandsrand geadviseerd; waarbij slechts voor een paar punten waterstanden
worden gekoppeld. Langs de open randen alleen snelheden of debieten voorschrijven
leidt tot een foutieve waterstand, zie Figuur 2-3. Op een gedeelte van de open rand (één
of twee roostercellen) moet daarom de waterstand voorgeschreven worden.
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consistentie
• De bodem en het volume van het oorspronkelijke grootschalige model moeten consistent
zijn met de bodem en het volume van het detailmodel. De looptijd van een golf van rand
naar rand in het detailmodel moet overeenstemmen met de looptijd in het oorspronkelijke
model. Dit is niet vanzelfsprekend omdat de numerieke golflengte kan verschillen van de
fysische golflengte. Dit geldt met name indien het CFL-getal1 veel groter is dan één en/of
als er weinig roosterpunten per golflengte zijn.
• In het geval van wind moeten de randvoorwaarden van het detailmodel passen bij de
voorgeschreven wind. Een andere wind betekent ook andere randvoorwaarden en dus
het opnieuw draaien van het grootschalige model. Bij windgedreven stroming is het in het
algemeen moeilijk om modellen te nesten, omdat de tangentiële snelheidscomponent op
een open rand niet kan worden voorgeschreven. Het is beter om bij windgedreven
stroming het rooster lokaal te verfijnen.
• Dichtheidsverschillen (zout, temperatuur) beïnvloeden de waterstanden. Wordt in het
grootschalige model niet met dichtheidsverschillen gerekend, zoals in het CSM8, maar in
het detailmodel wel, dan kan een correctie van de waterstanden noodzakelijk zijn. De fout
in de waterstand is orde

∆ρ
H . Wordt in het grootschalige model het effect van
ρ0

dichtheidsverschillen in rekening gebracht, dan moeten ook in het detailmodel
dichtheidseffecten in beschouwing worden genomen.

4.4 Aandachtspunten
Hier volgen nog een aantal aandachtspunten bij het opzetten van een genest detail model,
de lijst beoogt niet volledig te zijn.
• Voor de keuze van ‘uitvoerstations’, waar de grootheden snelheid en waterstand worden
geregistreerd, kan een roosterverdichting 1 op 3 of 1 op 5 handig zijn i.v.m. het
zogenaamde “staggered grid”. Een waterstandspunt in het detailmodel valt dan samen
met een waterstandspunt in het grootschalige model.
• Het is verstandig om de bodem bij de rand over enkele cellen (3 - 5) in de richting
loodrecht op de rand uniform te kiezen. Dit is in overeenstemming met de aannames in
de numerieke implementatie en voorkomt in het detailmodel verstoringen bij de rand.
• Soms blijkt het nodig de (nieuwere) dieptes van het detailmodel ‘terug te zetten’ in het
oorspronkelijke model en daarmee een nieuwe simulatie uit te voeren t.b.v. de onderlinge
consistentie.
• Bij een debietrand de automatische debietverdeling gebruiken.
• Bij het nesten van modellen met wind zoveel mogelijk snelheidsranden gebruiken, om de
circulaties van het grootschalige model over te dragen naar het detailmodel.
• Het is verstandig het effect van getij en wind (“surge”) apart te nesten. Eerst het getij
nesten en het detailmodel kalibreren. Daarna het windeffect op de waterstand (inclusief
niet-lineaire effecten: wind-getij interactie) bepalen uit het verschil van een run met
getij+wind en een run met getij alleen, met het oorspronkelijke model. De aldus bepaalde
windopzet kan dan bij de ‘gekalibreerde getijrandvoorwaarden’ worden opgeteld.
• De bijdrage van “subgridwervels” aan de viscositeitscoëfficiënt (e.v. diffusiecoëfficiënt)
meeschalen met gewijzigde roosterafstanden. De bijdrage is evenredig met het
oppervlak van een roostercel (~∆x∆y). De viscositeitscoëfficiënt is kleiner in het
detailmodel dan in het grootschalige model.
• In een model waar de bodemwrijving gering is (diep model) zal een verstoring in het
randsignaal slecht worden uitgedempt. Bij het gebruik van tijdreeksen moet het signaal

1

Het CFL- of Courant-getal is als volgt gedefinieerd:

∆t
gH . Het geeft de verhouding
∆x

weer tussen de snelheid waarmee het afhankelijkheidsgebied groeit in de werkelijkheid
(

gH ) en in het model ( ∆ x / ∆ t , in geval van een volledig expliciete berekening). Voor

expliciete berekeningen moet het CFL-getal kleiner zijn dan 1 om een stabiele berekening
mogelijk te maken. Omdat WAQUA/TRIWAQ gedeeltelijk impliciet is, vervalt deze
voorwaarde maar voor de nauwkeurigheid is het toch belangrijk om het CFL-getal niet te
groot te kiezen.
4–5

Randvoorwaarden in WAQUA en TRIWAQ

syllabus workshop

Januari 2001

glad zijn. Het is verstandig de tijdreeks daarom met voldoende steunpunten in de tijd weg
te schrijven, zodat er bij lineaire interpolatie van de tussenliggende tijdstippen geen
knikjes ontstaan. Bij het opleggen van een gemeten tijdreeks is het verstandig de
tijdreeks te filteren (laag doorlaat filter).
• Bij de numerieke implementatie van de impulsvergelijking in het eerste snelheidspunt na
de open rand zijn in de discretisatie van de advectieve termen een aantal
veronderstellingen gedaan. Voldoet de stroming in het binnengebied direct na de rand
niet aan deze veronderstellingen, dan kan er bij de rand een grote gradiënt in de
waterstand optreden en dit kan weer tot een slingerende of instabiele oplossing leiden.
Op een open rand moet daarom: de bodem loodrecht op de rand glad zijn en de
horizontale geometrie mag ook geen kromming hebben. Het kan verstandig zijn om het
model bij de open randen uit te breiden met enkele cellen, die aan deze
veronderstellingen voldoen (instroomsectie). Dit is een aanpak, die ook gebruikelijk was
bij het bouwen van een sturing voor fysische schaalmodellen.
• Bij het aansturen van een detailmodel met waterstanden uit een grootschalig model, in
het geval van wind de luchtdruk correctie op de open rand uitschakelen. Het effect van
de luchtdruk zit al in de waterstand van het grootschalige model. Het effect van de
luchtdruk op de waterstand bij de rand wordt anders tweemaal meegenomen.

4.5 Problemen
Aan problemen bij het nesten van modellen kunnen verschillende oorzaken ten grondslag
liggen. In ieder geval is het belangrijk om de modelschematisaties consistent met elkaar te
ontwerpen.
Problemen met een detailmodel hangen bijna altijd samen met de randvoorwaarden. Om de
problemen op te lossen zijn er de volgende mogelijkheden:
•
•
•
•

gebruik zwak-reflecterende randvoorwaarden (Riemann invarianten)
randen toch verder weg leggen (rooster uitbreiden)
andere combinatie van randvoorwaarden (meer snelheids- of debietranden)
slotgracht (model verdiepen in eerste cellen model bij open rand).

Door langs de open randen van het detailmodel zoveel mogelijk snelheids- of debietrandvoorwaarden te gebruiken wordt het stroombeeld in het detailmodel nauwkeurig
voorgeschreven. Langs een klein gedeelte van de open rand moet de waterstand
voorgeschreven worden om de waterstand eenduidig vast te leggen. Met waterstandsranden
volgen de snelheden uit de waterstandsgradiënten. In een model met geringe invloed van
het getij is het stroombeeld bijzonder gevoelig voor de randvoorwaarden.
Het idee achter een “slotgracht” langs de open rand is dat waterstandsgradiënten langs de
open rand of fouten in de randvoorwaarden, die niet in overeenstemming zijn met het
binnengebied, vereffend kunnen worden zonder tot grote circulaties bij de rand te leiden. Dit
is een aanpak, die ook bij de regeling van fysische modellen werd toegepast.
Het droogvallen van punten op een waterstandsrand is geen probleem, als het geneste
model maar zelf mag bepalen op basis van de waterstand en de lokale diepte, wanneer dat
gebeurt. Er ontstaan wel problemen als de tijdreeks voor de open rand van het detailmodel
afkomstig is van een uitvoerstation dat in het oorspronkelijke grootschalige model op een
droogvallende plaat ligt. Er kan tijdens laag water dan een grote dwarsgradiënt langs de
open rand ontstaan, die leidt tot een instabiele berekening. Oplossingen in dit geval zijn: het
extrapoleren van de opgelegde tijdreeksen, het verleggen van het randsteunpunt, kies de
randsectie over de droogvallende plaat heen, of gebruik een snelheidsrand.
Een open rand door een amfidromisch punt/gebied wordt vaak afgeraden. In een
amfidromisch punt is de getijamplitude in de waterstand klein, zoals in een knoop van een
staande golf. In overeenstemming met dit beeld zijn de stroomsnelheden juist vrij groot.
Naar onze ervaring hoeft een amfidromisch punt bij het nesten geen probleem te zijn. Bij
voldoende steunpunten op de rand kunnen alle gradiënten in de randvoorwaarden goed
worden weergeven (bijv. amplitudes en fase van voorgeschreven getijconstanten).
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Figuur 4-3: Rondstroming bij de zuid en west rand van het RIJMAMO-model.
In bovenstaand figuur is het snelheidsveld van een Rijmamo berekening gegeven. Door
verkeerde randvoorwaarden kan dergelijke rondstroming ontstaan.
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5 Randvoorwaarden voor transport
5.1 Voorbeeld: 3D zout indringing
Om het geheugeneffect van de randvoorwaarden voor stoftransport te illustreren
beschouwen we de 3D zoutindringing in een 1D kanaal van 10 meter diep en 50 meter
breed, onder invloed van getij. Het kanaal is 5 kilometer lang, de roosterafstand is 50 meter.
3
De zoete rivierafvoer is 10 m /s. De modelparameters zijn als volgt gekozen:
1/2
C = 40 m /s;
H = 10 m
2
DH = 1 m /s
crand uniform 30 ppt
Er is een periode van twee dagen door gerekend.
Extensie siminp
zre
mre

kenmerken simulatie
Constituent return time van 0 minuten
Constituent return time van 120 minuten

In Figuur 2-2 wordt het tijdsverloop van de waterstand getoond in het centrum van het
kanaal voor verschillende combinaties van randvoorwaarden.

zout in bovenlaag
open rand
3.50E+01

saliniteit [ppt]

3.00E+01
2.50E+01
2.00E+01

ret = 0

1.50E+01

ret = 120

1.00E+01
5.00E+00
0.00E+00
2.00E+03 2.20E+03 2.40E+03 2.60E+03 2.80E+03 3.00E+03

tijd in [minuten]

Figuur 5-1: Zoutgehalte op open rand met (siminp.mre) en zonder (siminp.zre) “constituent
return time”.

5.2 WAQUA en TRIWAQ
Bij 3D modellering van de stroming voor de Nederlandse Kust spelen dichtheidsverschillen
ten gevolge van zout en temperatuur een belangrijke rol. Het transport van opgeloste stoffen
zoals zout, temperatuur en tracers wordt beschreven door de 3D advectiediffusievergelijking Vgl. ( 5 -1 ).

∂c
∂c
∂c
∂c
∂ c ∂ 
∂ c
∂ 
+u
+v
+w
=
 DH
+
 DH

∂t
∂ x
∂ y
∂ z ∂ x
∂ x ∂ y 
∂ y
∂  ∂ c
+
D
 + q in cin − q uit c
∂ z  V ∂ z

( 5 -1 )

waarbij:
c
de concentratie als functie van (x,y,z)
DH de horizontale diffusiecoëfficiënt
DV de verticale diffusiecoëfficiënt
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qin debiet lozing
quit debiet onttrekking
cin concentratie lozing
In WAQUA en TRIWAQ is de numerieke implementatie van de advectie-diffusievergelijking
gebaseerd op de behoudende vorm van Vgl. ( 5 -1 ). Uit integratie over de gehele waterkolom (WAQUA) van Vgl. ( 5 -1 ) volgt:

∂c  ∂ 
∂c 
∂(Hc ) ∂(HUc ) ∂(HVc ) ∂ 
HDH
+
+
=  HDH
+


∂t
∂x
∂y
∂x 
∂x  ∂ y 
∂ y 
+Qin cin −Quit c
met c de dieptegemiddelde concentratie.

( 5-2 )

of na integratie over een verticale laag (TRIWAQ) van Vgl. ( 5 -1 ) volgt:

∂ (hk ck ) ∂ (hk uk ck ) ∂ (hk vk ck )
+
+
+ wc zk − wc zk =
∂t
∂x
∂ y
∂ 
∂ ck  ∂ 
∂ ck 
hk DH
+
hk DH



∂ x
∂ x ∂ y
∂ y 
+ DV

( 5-3 )

∂c
∂c
− DV
+ qin cin − quit ck
∂zz
∂zz
k −1

k

Het transport in zeeën, estuaria en rivieren is advectie gedomineerd en de vergelijking heeft
daarom een hyperbolisch karakter. De oplossing ligt vast langs karakteristieken, zie
paragraaf 8.2. De oplossing op de rand mag alleen langs inkomende karakteristieken
worden voorgeschreven. Tijdens instroming is er een randvoorwaarde nodig voor de
concentratie, tijdens uitstroming mag er geen randvoorwaarde opgegeven worden. De
concentratie op de rand tijdens uitstroming wordt volledig bepaald door het binnengebied.
Hiervoor wordt de volgende vergelijking gebruikt:

∂c
∂c
+ u
∂t
∂x

=0

( 5-4 )

Bij instroming is het massatransport de som van de advectieve flux en de dispersieve flux:

uc + DH

∂c
∂x

( 5-5 )

Als de concentratie randvoorwaarde, die wordt opgedrukt bij instroming verschilt van de
concentratie in het binnengebied bij uitstroming, dan zou er bij kentering van de stroming
een discontinuïteit ontstaan. Dit is niet fysisch. In werkelijkheid zal bij kentering de
concentratie op de rand geleidelijk overgaan van de waarde bij uitstroming naar de
achtergrondswaarde (randvoorwaarde). De overgangstijd τret is afhankelijk van de verversing
van het gebied achter de rand. De overgangstijd wordt de “constituent return time” genoemd.
De functie, die voor een geleidelijke overgang zorgt van de concentratie op de rand bij
uitstroming naar de randvoorwaarde bij instroming, is in WAQUA en TRIWAQ een cosinus.
(Leendertse and Gritton, 1971), (Thatcher and Harleman, 1972). De wiskundige beschrijving
van dit geheugeneffect is als volgt:
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 τ − t 
1
cuit + (crand − cuit )cos ret uit   0 < t uit < τ ret
c( t ) = 
2
  τ ret  
c
τ ret < t uit
 rand

( 5-6 )

cuit is de berekende concentratie op het laatste tijdstip van uitstroming, crand is de
achtergronds concentratie gedefinieerd door de gebruiker bij invoer, tuit is de verstreken tijd
(interval) sinds het laatste tijdstip van uitstroming (kentering) en τret de “constituent return
time”, het interval waarover de concentratie geleidelijk overgaat van de waarde in het
binnengebied bij kentering naar de opgedrukte randvoorwaarde. Het mechanisme wordt
beschreven in Figuur 5-2.

C

U

U

U

τ ret
Z2873

E000525a

t

Figuur 5-2: Illustratie geheugen effect concentratie op open rand.
In een 3D TRIWAQ-model kan de achtergronds concentratie zowel
• uniform (alle lagen zelfde concentratie), als
• per laag
door de gebruiker worden opgegeven. De “constituent return time” is voor alle verticale
lagen gelijk. Wel wordt voor iedere laag apart het tijdstip van kentering tuit bepaald.
Het gebruik van de “constituent return time” heeft ook invloed op de totale concentratieflux
tijdens instroming. Hoe groter de “constituent return time” hoe minder zout er door de rand
naar binnen komt.
Voor de transportvergelijking kunnen stoorgolven alleen weglopen door de open randen of
worden uitgedempt door diffusie (dispersie). De inspeeltijd wordt bepaald door de looptijd
van een verstoring van de ene rand naar de andere rand van het model. Deze looptijd hangt
samen met advectief transport:

Tadvectie =

L
U

( 5-7 )

Een verstoring kan alleen maar uittreden tijdens uitstroming. De opgedrukte concentratie bij
de rand kan de stoorgolf reflecteren. De inspeeltijd hangt samen met de verblijftijd van een
stof. Een gebied met een grote verversing zal bij simulatie ook sneller inspelen dan een
gebied met weinig verversing. De inspeeltijd van een waterbeweging met zout is daarom
aanzienlijk langer dan voor model zonder zout. Het loont zich daarom met een ingespeeld
zoutveld te beginnen.
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6 Randvoorwaarden in 3D
6.1 Voorbeeld: 2DV kanaal
In TRIWAQ bestaat de mogelijkheid om voor een snelheidsrand verticale profielen voor te
schrijven. Dit is nodig voor relatief korte modellen. Voor langere modellen zal uitgaande van
een uniform snelheidsprofiel, binnen enkele roostercellen vanaf de rand zich het verticale
profiel instellen. Deze afstand is voor een logaritmische stroming over een ruwe bodem bij
benadering gelijk aan tienmaal de waterdiepte, zie Vgl.( 2-43 ). De afstand waarover het
verticale snelheidsprofiel zich instelt, is bij het k-ε turbulentiemodel aanzienlijk langer dan bij
het algebraïsch turbulentiemodel. De oorzaak is dat bij het k-ε turbulentiemodel de verticale
viscositeit langzaam inspeelt omdat de turbulentie gegenereerd bij de bodem door middel
van verticale diffusie getransporteerd moet worden. Dit proces is weer afhankelijk van de
verticale snelheidsgradiënten en die zijn bij een uniforme instroming gering. Bij het
algebraïsch turbulentiemodel leidt bodemwrijving direct tot een parabolisch viscositeitsprofiel
over de hele waterkolom.
De verschillen in inspeelgedrag worden getoond voor een stationaire logaritmische stroming
over een hydraulisch ruwe bodem door een kanaal van 1 kilometer lang en 10 meter diep.
De roosterafstand is 10 meter. Het verticale rooster bestaat uit 10 equidistante lagen van
10%. De gemiddeldelde snelheid op de instroomrand is 0,65 m/s. Op de uitstroomrand
wordt een waterstand van 0 meter voorgeschreven. De modelparameters zijn als volgt
gekozen:
z0 = 0,0002 m;
H = 10 m
αs = 30 s (snelheidsrand)
2
α w = 100 s (waterstandsrand)
2
νH = 1 m /s
Er is een periode van 90 minuten door gerekend.
Extensie siminp
3dr
log
un1
un2

kenmerken simulatie
3D snelheidsrand; 5 lagen van 0,45 m/s en 5 lagen van 0,85 m/s
logaritmische snelheidsrand, gemiddelde snelheid 0,65 m/s
uniforme snelheidsrand 0,65 m/s; algebraïsch turbulentiemodel
uniforme snelheidsrand 0,65 m/s; k-ε turbulentiemodel

Figuur 6-1 t/m Figuur 6-4 tonen het snelheidsprofiel op respectievelijk 1 meter, 100 meter en
500 meter van de rand voor de vier simulaties. Voor het algebraïsch turbulentiemodel stelt
het snelheidsprofiel zich op korte afstand van de rand in.

Snelheidsprofiel
algebraisch

0
-1 0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

-2

z [m]

-3
-4

U(1,2)_log

-5

U(10,2)_log

-6

U(50,2)_log

-7
-8
-9
-10

U-snelheid [m/s]
Figuur 6-1: 2DV model 1 kilometer lang kanaal. Instroomrand met logaritmische

6–1

Randvoorwaarden in WAQUA en TRIWAQ

syllabus workshop

Januari 2001

snelheidsverdeling (log). Algebraïsch turbulentiemodel. Snelheidsprofielen op 1,
100 en 500 meter van instroomrand.

Snelheidsprofiel
algebraisch

0
-1 0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

-2

z [m]

-3
-4

U(1,2)_3dr

-5

U(10,2)_3dr

-6

U(50,2)_3dr

-7
-8
-9
-10

U-snelheid [m/s]
Figuur 6-2: 2DV model 1 kilometer lang kanaal. Instroomrand met 3D snelheidsverdeling
(3dr). Algebraïsch turbulentiemodel. Snelheidsprofielen op 1, 100 en 500 meter
van instroomrand.

Snelheidsprofiel
algebraisch

0
-1 0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

-2

z [m]

-3
-4

U(1,2)_un1

-5

U(10,2)_un1

-6

U(50,2)_un1

-7
-8
-9
-10

U-snelheid [m/s]
Figuur 6-3: 2DV model 1 kilometer lang kanaal. Instroomrand met uniforme
snelheidsverdeling (un1). Algebraïsch turbulentiemodel. Snelheidsprofielen op
1, 100 en 500 meter van instroomrand.
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0.5

0.6

0.7

0.8

-2

z [m]

-3
-4

U(1,2)_un2

-5

U(10,2)_un2

-6

U(50,2)_un2

-7
-8
-9
-10

U-snelheid [m/s]
Figuur 6-4: 2DV model 1 kilometer lang kanaal. Instroomrand met uniforme
snelheidsverdeling (un2). k-ε turbulentiemodel. Snelheidsprofielen op 1, 100 en
500 meter van instroomrand.
Uit Figuur 6-5 blijkt dat direct na de rand het verticale viscositeitsprofiel al volledig is
ontwikkeld.

Viscositeitsprofiel
algebraisch TM

0
-1 0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

-2

z [m]

-3
-4

NU(1,2)_un1

-5

NU(10,2)_un1

-6

NU(50,2)_un1

-7
-8
-9
-10

Nu [m2/s]
Figuur 6-5: 2DV model 1 kilometer lang kanaal. Instroomrand met uniforme
snelheidsverdeling (un1). Algebraïsch turbulentiemodel. Viscositeitsprofielen op
1, 100 en 500 meter van instroomrand.
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Uit Figuur 6-6 blijkt dat het viscositeitsprofiel bij het k-ε turbulentiemodel zich pas op enige
afstand van de rand ontwikkelt. Het logaritmische snelheidsprofiel stelt zich daardoor ook
pas op een grotere afstand van de rand (meer dan tienmaal de waterdiepte) in.

0
-1 0

Viscositeitsprofiel
k-epsilon TM
0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

-2

z [m]

-3
-4

NU(1,2)_un2

-5

NU(10,2)_un2

-6

NU(50,2)_un2

-7
-8
-9
-10

Nu [m2/s]
Figuur 6-6: 2DV model 1 kilometer lang kanaal. Instroomrand met uniforme
snelheidsverdeling (un2). k-ε turbulentiemodel. Viscositeitsprofielen op 1, 100
en 500 meter van instroomrand.

6.2 TRIWAQ
Het streven is om bij een 3D model de open randen op een plaats neer te leggen waar de
snelheid nog zoveel mogelijk een 2D karakter heeft. De 3D verticale snelheidsstructuur moet
zich dan in het modelgebied onder invloed van de geometrie en de externe forceringen
ontwikkelen. Op de rand kan dan voor alle lagen dezelfde 2D dieptegemiddelde
randvoorwaarde worden opgedrukt (uniform). Voor een detailmodel en grootschalige
modellen van gestratificeerde estuaria is dat niet meer mogelijk. Op de open rand moet dan
al de 3D snelheidsstructuur worden voorgeschreven.
De invoermogelijkheden van TRIWAQ m.b.t. de verticale structuur op open randen zijn als
volgt:
snelheidsrand:
• uniform
• logaritmisch
• per laag.
debietrand:
• uniform
• per laag.
Riemann-rand:
• uniform.
Het is dus mogelijk om voor een snelheids- en debietrand de randvoorwaarde per laag op te
drukken:

uk = f k (t )
of
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( 6-2 )
qk = f k (t )
Bij een snelheidsrand is het ook mogelijk om een logaritmisch snelheidsprofiel op te
drukken. De gebruiker specificeert de ruwheidshoogte z0 en hieruit wordt op basis van de
door de gebruiker gespecificeerde 2D dieptegemiddelde snelheid:

U = f (t )

( 6-3 )

een verticaal snelheidsprofiel voor de rand bepaald op basis van een logaritmische
verdeling:

 z' 
 dz'
ln
∫
H z '= z k  z 0 
f (t )
uk =
hk ζ
 z' 
∫ ln z 0 dz'
z '= z0
z k −1

( 6-4 )

met zk en zk-1 de grensvlakken van laag k en hk de dikte van laag met index k.
Voor een homogene stroming over een ruwe bodem zal, uitgaande van een uniform
snelheidsprofiel, binnen enkele roostercellen vanaf de rand zich een logaritmisch
snelheidsprofiel hebben ingesteld. De afstand waarover dit gebeurd is ongeveer gelijk aan
tienmaal de waterdiepte, zie Vgl. ( 2-42 ) en Vgl. ( 2-43 ). Het inspelen van het verticale
snelheidsprofiel blijkt bij het k-ε turbulentiemodel aanzienlijk langer te duren dan bij het
algebraïsch turbulentiemodel. Ook de afstand na de open rand, waarop zich logaritmische
profielen hebben ingesteld is langer. De oorzaak is dat bij het k-ε turbulentiemodel de
turbulente grootheden k en ε langzaam inspelen. De turbulentie gegenereerd bij de bodem
moet door middel van verticale diffusie getransporteerd worden en dit is weer afhankelijk
van de verticale snelheidsgradiënten. Op de open rand worden de waarden van k en ε van
het binnengebied naar buiten gespiegeld. De afstand van het instellen van de profielen is het
product van de inspeeltijd maal advectiesnelheid, zie Vgl.( 2-42 ) en Vgl. ( 2-43 ). Bij het
algebraïsch turbulentiemodel leidt bodemwrijving direct na opstarten en in de eerste
roostercellen na de open rand tot een parabolisch viscositeitsprofiel over de hele
waterkolom.
Voor sterk gestratificeerde situaties, is er geen verticale menging en zal de 3D verdeling van
snelheid op de open rand moeten worden opgegeven.
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7 Het nesten van 3D-modellen
7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden een aantal aspecten van het nesten van 3D modellen besproken.
Het is een aanvulling op hoofdstuk 4. Het is gebaseerd op ervaring, die door
wl |delft hydraulics is opgedaan met de modellering van de wateren in en rondom Hong
Kong. Doelstelling van de modellering was het inschatten van de verandering van de
waterkwaliteit in deze wateren als gevolg van geplande landaanwinningen en de toename
van het aantal lozingen van afvalwater als gevolg van de toename in bevolking.
Ter beantwoording van deze vraag is een groot aantal, 3D hydrodynamische en
waterkwaliteitsmodellen opgezet en afgeregeld. Basis voor de modellering was een
regionaal model van de Hong Kong wateren inclusief het naastgelegen Pearl Estuarium. Dit
model diende om de globale gevolgen van alle geplande ingrepen in te schatten. Daarnaast
genereerde dit “overall model” randvoorwaarden voor detailmodellen waarmee, meer in
detail, de gevolgen van een enkele landaanwinning werden bepaald.
In het kader van deze syllabus worden de randvoorwaarden van de hydrodynamische
modellen besproken. Waar mogelijk worden conclusies vertaald naar Nederlandse
omstandigheden.

7.2 Voorbeeld: Regionaal model wateren rond Hong Kong
7.2.1 Karakteristieken waterbeweging
Hong Kong ligt aan de Zuid Chinese Zee. Kenmerkend voor het getij in de Zuid Chinese Zee
en dus voor de wateren in en rondom Hong Kong is een gemengd enkel/dubbeldaags getij.
De belangrijkste enkeldaagse (O1 en K1) en dubbeldaagse (M2 en S2) getijcomponenten
zijn van dezelfde orde van grootte. Een karakteristieke doodtij-springtij cyclus zoals
optredend in de Nederlands Kustwateren is niet waar te nemen.
Hong Kong kent een droog en een nat seizoen. Gedurende het natte seizoen (juni, juli en
augustus) worden grote hoeveelheden zoet water afgevoerd door de Pearl rivier. De
3
gemiddelde afvoer bedraagt ongeveer 20.000 m /s. Ter vergelijking, de gemiddelde
3
Rijnafvoer bedraagt ongeveer 2.200 m /s. De grote hoeveelheid zoet water resulteert in een
sterke stratificatie in het Pearl Estuarium en in de wateren rondom Hong Kong. Gedurende
3
het droge seizoen bedraagt de afvoer ongeveer 4000 m /s. Dit resulteert in een goed
gemengd estuarium.
De natte periode resulteert in een reststroom-patroon in de Zuid Chinese Zee dat voor Hong
Kong wind gedreven restsnelheden met een grootte van ongeveer 20 cm/s, noordoostelijk
gericht, tot gevolg heeft. De droge periode resulteert in zuidwestelijk gerichte restsnelheden
van een vergelijkbare grootte. De grootte van de rest-snelheden is vergelijkbaar met de
grootte van de getij-geïnduceerde snelheden. Zowel in de natte als in de droge periode is de
grootte van de windsnelheid ongeveer 5 m/s.

7.2.2 Noodzaak 3D Modellering
De eigenlijke vraagstelling betreft de verspreidingspatronen van waterkwaliteitsparameters
zoals zuurstof, zwevend stof, eutrofiëring (algen en nutriënten) en E-coli (maat bacteriën). In
een estuarium geldt dat de verticale uitwisseling gereduceerd wordt door de optredende
stratificatie. Daarnaast geldt dat de stroming in de zoute onderlaag tegengesteld kan zijn
aan de stroomrichting in de zoete bovenlaag. Dit betekent een transport van opgeloste
stoffen (waterkwaliteitsparameters) in de boven- en onderlaag met een tegengestelde
richting. In een 2-dimensionaal model, gebaseerd op dieptegemiddelde snelheden, kunnen
deze effecten niet worden weergegeven. Dit noodzaakt tot 3-dimensionale modellering.
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Figuur 7-1: Overall model wateren in en rondom Hong Kong
Het overall model van de wateren in en rondom Hong Kong wordt getoond in Figuur 7-1. De
opzet van het rekenrooster is gebaseerd op het weergeven van de globale stroom- en
verspreidingspatronen (zout/zoet) in de wateren rond Hong Kong.
De open randen van het model liggen ver van het eigenlijke interessegebied maar daardoor
ook ver van plaatsen waar meetgegevens beschikbaar zijn. Een gekalibreerd grootschalig
model om randvoorwaarden te genereren was niet beschikbaar. De uiteindelijke
randvoorwaarden zijn daarom middels een proces van “trial en error” afgeregeld, zodat de
fouten in fase en amplitude van de belangrijkste getijcomponenten van stations in het
interessegebied minimaal zijn.
De Zuidrand is gekozen evenwijdig aan de reststroming en zodanig ver van de kust dat er
op deze rand geen stratificatie is. Voor de westrand en de oostrand waren bij de kust 3D
randvoorwaarden voor zout onvermijdbaar.

7.2.3 Getij
Vanwege de geringe beschikbaarheid van gegevens was het niet zinnig de open randen te
verdelen in een groot aantal randsegmenten. De oostelijke en westelijke open modelrand
zijn gemodelleerd als één randsegment. De zuidelijke open zeerand is verdeeld in twee
segmenten.
Op de open randen worden waterstanden voorgeschreven middels amplituden en fasen van
de belangrijkste getijcomponenten (harmonische reeks, paragraaf 2.2). Amplituden en fasen
van getijcomponenten hebben de prettige eigenschap dat ze tijdsonafhankelijk zijn. Voor het
simuleren van een andere periode hoeven dus geen nieuwe randvoorwaarden te worden
gegenereerd.
Amplituden en fasen van de getijcomponenten ter plaatse van de randsteunpunten zijn in
eerste instantie geschat op basis van de beschikbare metingen in het binnengebied en cotidal maps van de Zuid Chinese Zee. Met deze geschatte randvoorwaarden is een (dieptegemiddelde) berekening uitgevoerd. Ter plaatse van de beschikbare metingen is een
getijanalyse uitgevoerd op de berekende waterstanden. Op basis van verschillen tussen
berekende en “gemeten” amplituden en fasen zijn randvoorwaarden correcties bepaald
waarna de procedure is herhaald totdat voor de meetstations in de nabijheid van de rand
voldoende overeenstemming was bereikt.
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7.2.4 Reststroming
De reststroming zoals waargenomen voor Hong Kong wordt deels veroorzaakt door de
lokale wind en deels door grootschalige circulatiepatronen in de Zuid Chinese Zee. Er kan
voor een geschematiseerde situatie een globale schatting gemaakt worden van de grootte
van de restsnelheden als gevolg van de lokale wind.

Figuur 7-2
Er wordt een stationaire wind (W) evenwijdig aan de kust verondersteld. Verder wordt de
variatie in Coriolis kracht met variatie in breedtegraad verwaarloosd (f = constant). Tenslotte
wordt de diepte, H, constant verondersteld. Hierbij is de waterstandsverhoging, ζ ,
verwaarloosd ten opzichte van de diepte. Voor een stationaire, uniforme stroming langs de
kust (geen dwarsstroming, V = 0) volgt uit de impulsvergelijking in U-richting Vgl. ( 2-2 ):

gU 2
∂ ζ ρ lucht Cd W 2
+g
=
HC 2
∂x
ρ0H

( 7-1 )

of voor de snelheid:

U=

C2
g

 ρ lucht C d W 2
∂ζ  

 
− gH 

ρ
∂
x

 0 
o


( 7-2 )

met:

ρ lucht

Cd

dichtheid van lucht
overdrachtscoëfficiënt voor wind op water.

De waarde van het langsverhang

∂ζ 

 wordt bepaald door de randvoorwaarden.
∂
x

0

Voor het overall model geldt:
L (Lengte model) = 250 km
B (Breedte model) = 100 km
H (Diepte)
= 60 m
C
= 60 m«/s
-3
Cd
= 10
W
= 5 m/s
3
ρ lucht
= 1,2 kg/m

ρ0

f

= 1035 kg/m
-5
= 5,5 10

3
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Zonder langsverhang over het model wordt de reststroomsnelheid U ≈ 10 cm/s. De waarde
van de restsnelheid is kleiner dan de gewenste waarde van 20 cm/s. Uit de gewenste
restsnelheid van 20 cm/s, volgt uit Vgl. ( 7-2 ) een langsverhang van -3,4 cm.
Een windsnelheid van 5 m/s geeft ongeveer 10 cm/s restsnelheid. Het resterende deel van
de waargenomen restsnelheid, ook ongeveer 10 cm/s kan in het model gebracht worden
door het aanbrengen van een langsverhang over het model. Echter dit verhang is
tegengesteld aan het in werkelijkheid waargenomen verhang. Middels waterstandsranden is
het dus niet mogelijk windgedreven reststromen op een fysisch reële manier in het model te
krijgen. Denkend aan Nederlandse omstandigheden betekent dit dat een genest model in
het (windgedreven) IJsselmeer of Markermeer ook problemen kan geven.

7.2.5 Coriolis Tilting
De rotatie van de aarde resulteert in een kracht op bewegende watermassa’s. Deze kracht,
de Coriolis kracht, heeft op het noordelijk halfrond de neiging een stroming naar rechts af te
buigen en op het zuidelijk halfrond naar links af te buigen. In geval van een stroming
evenwijdig aan de kust (V = 0) wordt deze kracht vereffend middels een drukgradiënt
loodrecht op de stroomrichting, zie Vgl. ( 2-15 ). Uit de continuïteitsvergelijking volgt:

V =0

→

∂ (HU )
= 0 → U = f ( y)
∂x

( 7-3 )

en met Vgl. ( 2-15 ):

∂ζ
f
= − fU → ζ ( x, y ) = ζ 0 (x ) − ∫ U ( y )dy
∂y
g0
y

g

( 7-4 )

Voor het overall model zonder langsverhang en een restsnelheid van 10 cm/s volgt uit
Vgl. ( 7-4 ) een dwarsverhang van -5,5 cm en bij de gewenste reststroming van 20 cm/s een
dwarsverhang van 11 cm. Dit dwarsverhang is noodzakelijk om rondstromingen bij de open
randen te voorkomen.
In droog en nat seizoen is de restroom tegengesteld van teken. Dit betekent dat voor droog
en nat seizoen ook het dwarsverhang tegengesteld van teken is.

7.2.6 Randvoorwaarden voor transport
De tijdens het natte seizoen optredende stratificatie heeft tot gevolg dat zout in de
hydrodynamische modellering moet worden meegenomen. Vergelijkbaar met de
hydrodynamische randvoorwaarden ontbrak gedetailleerde informatie om nauwkeurige
saliniteitsrandvoorwaarden te genereren. Op basis van een geschetste saliniteitsverdeling
op basis van waarnemingen, zijn saliniteitsrandvoorwaarden geschat voor het natte seizoen.
Voor de open zeerand en voor de oostelijke modelrand is een uniforme (ook over de diepte)
saliniteit van 35 ppt gehanteerd. Op de westelijke model rand varieert de saliniteit van
uniform 35 ppt op open zee, naar bij de kust 31 ppt bij het oppervlak en 33 ppt bij de bodem.
3D randvoorwaarden waren dus beslist noodzakelijk.
Het globale karakter van de randvoorwaarden past niet bij de gedetailleerde oplossing die in
het modelgebied wordt uitgerekend. Dit resulteert in dichtheidsverschillen in de nabijheid van
de open rand. Deze dichtheidsverschillen hadden warrige stroompatronen in de buurt van de
open rand tot gevolg. Het uitschakelen van de barocliene drukterm op de open rand, i.e. het
verwaarlozen van het effect van dichtheidsverschillen over de open rand, geeft een veel
gelijkmatiger en meer realistisch stroom patroon. In WAQUA en TRIWAQ wordt standaard
de barocliene drukterm op de rand niet meegenomen. Dit vereist dat bij de forcering van
detailmodellen de barocliene drukterm niet van belang is.
In het droge seizoen bereikt de zoet water uitstroom de open randen niet. Daarnaast treedt
er geen temperatuurstratificatie op in het droge seizoen. Er kan dus worden volstaan met
uniforme randvoorwaarden.
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7.3 Detailmodellen
Het rooster van het regionale model is te grof om in detail de gevolgen van enkele
kleinschalige landaanwinningen te kunnen bepalen. Voor dergelijke milieu effect rapportages
worden detailmodellen gebruikt. Voor de geneste detailmodellen is een overdaad aan
gegevens beschikbaar uit het regionale model, om randvoorwaarden te genereren.
Ook voor de detailmodellen geldt dat de uiteindelijke vraag de waterkwaliteit betreft. De
transportpatronen van waterkwaliteitsparameters worden bepaald door de (rest-)debieten
door de verschillende kanalen.
Een detailmodel heeft meer resolutie dan het regionale model en dus ook meer detail in de
bodemschematisatie. Op open randen wordt de tangentiële snelheid nul gesteld en ter
plaatse van de open randen worden vereenvoudigde discrete vergelijkingen opgelost. Dit
betekent dat de snelheden van het detailmodel niet overal gelijk zullen zijn aan de snelheden
van het overall model.
De eis, die gesteld werd aan de detailmodellen was dat de restdebieten door de
verschillende kanalen van dezelfde orde van grootte zouden zijn in detail en overall model.
Aan deze strenge eis wordt het best voldaan als:
• Volume van detailmodel en overall model goed overeenstemmen.
• De randen van het detailmodel samenvallen met roosterlijnen in het overall model. De
stroming moet zoveel mogelijk loodrecht op de open randen staan.
• De randvoorwaarden van het detailmodel moeten een grote mate van detail bevatten. Dit
betekent dat een open rand veel steunpunten heeft en dat in geval van snelheidsranden
de snelheid per laag wordt voorgeschreven. In het geval van stratificatie op de open
randen moet ook deze stratificatie worden voorgeschreven door saliniteiten per laag te
specificeren.
• Open randen zoveel mogelijk van het type snelheidsrand en slechts een klein deel
waterstandsrand. Aangezien verschillen in komberging tussen detail en overall model
vereffend worden ter plaatse van de waterstandsranden, moet de waterstandsrand bij
voorkeur op diep water gelegd worden, zodat de vereffening minder opvalt in het
berekende stroompatroon (cosmetisch).
Samengevat worden de beste resultaten bereikt indien de schematisatie van detail- en
overall model zo goed mogelijk overeenstemmen. Hierbij moet schematisatie ruim worden
opgevat. Initiële condities, verdeling bodemruwheid maar ook de opgeloste vergelijkingen en
de numerieke oplosmethode horen hierbij. Zo zullen (waterstands-)randvoorwaarden
gegenereerd met een bolcoördinaten model (CSM) rondstromingen in de nabijheid van de
rand genereren in een kromlijnig model (Zuidelijke Noordzee) als dit laatste model niet
rekent met een plaatsafhankelijke Coriolis coëfficiënt terwijl het effect hiervan wel in de
randvoorwaarden aanwezig is.
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8 Theorie achter de randvoorwaarden
8.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de wiskundige eigenschappen van de ondiepwatervergelijkingen en
de advectie-diffusievergelijking nader besproken. Enige kennis van deze eigenschappen is
nodig om inzicht te hebben waarom bepaalde combinaties van randvoorwaarden in de
praktijk wel of niet goed werken. Zonder goede randvoorwaarden kan er wiskundig een
slecht gesteld probleem ontstaan en dit uit zich in de WAQUA of TRIWAQ simulatie in een
onrealistisch snelheidsveld of een instabiele berekening.
De begrippen karakteristiek en Riemann invariant worden ingevoerd. Deze begrippen zijn
nodig om te begrijpen waarom bepaalde randvoorwaarden reflecterend dan wel zwakreflecterend zijn.
De ondiepwatervergelijkingen beschrijven het gedrag van lopende lange golven. Onder
bepaalde omstandigheden kunnen de eigenschappen van de stroming in een gebied
zodanig zijn dat we te maken krijgen met een speciaal golfverschijnsel. In een rivier als de
wrijving dominant is, ontstaat een zogenaamde hoogwater golf en door de interferentie van
in tegengestelde richting lopende golven kan in een gebied een staande golf ontstaan. Een
hoogwatergolf vraagt om speciale aandacht bij de keuze van de benedenstroomse
randvoorwaarde en een staande golf kan mede ontstaan door de keuze van de ligging van
de randen en de typen randvoorwaarden.

8.2 Karakteristieken theorie
8.2.1 1D advectie-diffusie vergelijking
Om het begrip karakteristieken nader uit te leggen beschouwen we de volgende 1D
advectie-vergelijking:

∂C
∂C
+U
=0
∂t
∂x

( 8-1 )

De algemene oplossing van deze vergelijking is C = f ( x − Ut ) , waarbij f bepaald wordt
door de beginvoorwaarde. Beschouwen we een stroomlijn

dx
=U
dt
x(t ) = x0 +∫ U d t

( 8-2 )

t

0

Bovenstaande formule beschrijft feitelijk dat de positie van

x op tijdstip t0 + ∆t gelijk is aan

de beginpositie van

x op tijdstip t0 (dit is x0 ) plus U vermenigvuldigd met de lengte van het
tijdsinterval ∆t indien U onafhankelijk is van t .

Een punt dat meereist met de stroming volgt een stroomlijn. Als we de concentratie op een
stroomlijn beschouwen, dan geldt

d C(x(t )) ∂ C ∂ C d x(t )
=
+
=0
dt
∂t
∂x dt

( 8-3 )

De verandering van de concentratie C langs de stroomlijn is dus gelijk aan nul. Dit wil
zeggen dat de concentratie langs een stroomlijn constant is. De stroomlijn is een
zogenaamde karakteristiek. De oplossing plant zich met snelheid U voort langs
karakteristieken, zie figuur 8.1, en is langs een karakteristiek constant. Door de oplossing op
een niet karakteristieke kromme te geven, ligt de oplossing door middel van de
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differentiaalvergelijking in de stroomrichting eenduidig vast op de karakteristieken, die deze
kromme snijden. Wordt de oplossing voorgeschreven op een karakteristiek, die de kromme
stroomafwaarts snijdt dan is de oplossing overbepaald. Er geldt daarom dat het benodigde
aantal randvoorwaarden gelijk is aan het aantal ingaande karakteristieken. Voor de
advectievergelijking is er dus alleen een randvoorwaarde nodig voor het geval van
instroming. In het geval van uitstroming wordt de oplossing volledig bepaald door het
binnengebied.

C

t

x= Ut

x
Figuur 8-1: Beginvoorwaarde of wel golf op tijdstip t0 plant zich voort langs karakteristieken.

8.2.2 1D ondiepwatervergelijkingen
Vervolgens bekijken we de ondiepwatervergelijkingen in 1D voor lange golven in een rivier
met een constante breedte:

∂H
∂H
∂U
+ U
+H
=0
∂t
∂x
∂x

( 8-4 )

gU U
∂U
∂U
∂ζ
+U
= −g
−
∂t
∂x
∂x
H C2

( 8-5 )

Deze vergelijkingen zijn af te leiden uit ( 2-1 ) en ( 2-2 ) door V = 0 te kiezen en

ζ = H − d te substitueren. Omdat geldt ∂d / ∂t = 0 , is ∂ζ / ∂t = ∂H / ∂t .

Dit stelsel kan in vectorvorm geschreven worden als:

∂  H  U
+
∂ t U   g

8–2

0

H  ∂  H   gU U

d
∂
=
+g

U  ∂ x U  −
2
∂ x
 HC

( 8-6 )
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Als we op een lijn gegeven door:

x(t )= x0 +∫ λ d t
t

( 8-7 )

0

de oplossing

 H 0 (x(t ), t )
U (x(t ), t ) voorschrijven dan geldt:
 0


dH 0 (x(t ), t ) ∂ H ∂ H
λ
=
+
∂t ∂ x
dt
dU 0 (x(t ), t ) ∂ U ∂ U
λ
=
+
∂t ∂ x
dt

( 8-8 )

Vgl. ( 8-8 ) in combinatie met Vgl. ( 8-6 ) is alleen eenduidig oplosbaar als de determinant
van het stelsel

λ − U
 g


H  ∂  H  −
=
λ − U  ∂ x U  − 

( 8-9 )

ongelijk is aan nul. De matrix heeft twee reële eigenwaarden:

λ 1 = U + gH

( 8-10 )

λ 2 = U − gH

De eigenwaarden geven de karakteristieke golfvoortplantingssnelheden. De karakteristieke
krommes worden gegeven door:

(U +
+ ∫ (U −

x1 (t )= x 0 + ∫
x2 (t )= x0

t

0

t

0

)
g H )d t

gH dt

Op de karakteristieke kromme

R1 = U + 2 gH

( 8-11 )

x1 (t ) geldt dat de karakteristieke grootheid R1,
( 8-12 )

ook wel aangeduid als de Riemann invariant, voor de situatie zonder bodemwrijving
behouden blijft:

dR1
=0
dt

( 8-13 )

Dit is fysisch te interpreteren als dat de beginvoorwaarde zich voortplant met snelheid

U + gH langs de karakteristiek. Een zelfde relatie geldt op de karakteristieke kromme
x2 (t ) voor de karakteristieke grootheid R2,
R2 = U − 2 gH

( 8-14 )

hiervoor geldt:

dR2
=0
dt

( 8-15 )
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In het geval van bodemwrijving zal de karakteristieke grootheid langs de karakteristieke
kromme worden uitgedempt. Door de oplossing op een niet karakteristieke kromme te
geven, ligt de oplossing eenduidig vast in de karakteristieke golfvoortplantingsrichting op de
karakteristieken, die deze kromme snijden door middel van het stelsel partiële
differentiaalvergelijkingen. De oplossing mag niet voorgeschreven worden tegen de
voortplantingsrichting in, de oplossing is dan overbepaald en dit leidt tot reflectie. Of de twee
karakteristieken dezelfde of tegengestelde voortplantingsrichting hebben hangt af van het
Froude getal. Het Froude getal is gedefinieerd als:

Fr =

U
gH

( 8-16 )

Er geldt:
Fr < 1: de karakteristieken hebben verschillende richtingen, de stroming heet subkritisch
Fr = 1: één van de karakteristieke snelheden is nul, de stroming heet kritisch
Fr > 1: de karakteristieken hebben dezelfde richting, de stroming heet superkritisch
Het numerieke schema voor WAQUA en TRIWAQ is ontworpen voor de simulatie van
subkritische stromingen. Superkritische stroming is alleen toegestaan ter plaatse van een
overlaat of barrier. Voor deze kunstwerken wordt een speciale numerieke afhandeling
toegepast. Dit valt buiten het kader van deze syllabus. We beperken ons verder tot
subkritische stroming.
De oplossing in een punt A, op tijdstip t is afhankelijk van de oplossing op de achterwaartse
karakteristieken. In het onderstaande figuur is U = 0 gekozen. Na verloop van tijd ∆ t is de
toestand in punt A afhankelijk van de toestanden op

t = 0 in het gebied dat de basis van de

driehoek vormt. Deze basis heeft een totale lengte van
zogenaamde afhankelijkheidsgebied op

t

2 gH ∆ t en vormt het

t= 0 .

A

∆t

gH ∆ t

X

Figuur 8-2: Afhankelijkheidsgebied voor 1D ondiepwatervergelijkingen zonder randen
Uit Figuur 8-2, met randvoorwaarden en U ≠ 0 , is te zien dat de oplossing in punt B dus
afhankelijk is van de beginvoorwaarde én de randvoorwaarde op de linkerrand.
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rand

rand

B
A

x

Figuur 8-3: Afhankelijkheidsgebied voor 1D ondiepwatervergelijkingen

Er geldt dat het benodigde aantal randvoorwaarden gelijk is aan het aantal ingaande
karakteristieken. Voor de 1D ondiepwatervergelijkingen in het geval van subkritische
stroming is dat er één. Voor een getijrivier is de ingaande karakteristiek de inkomende golf
vanaf zee.

8.2.3 2D en 3D ondiepwatervergelijkingen
Voor de 2D en 3D ondiepwatervergelijkingen zijn de karakteristieken geen lijnen, maar
vlakken. De afleiding beperken we tot de 2D ondiepwatervergelijkingen zonder Coriolisterm.
Het stelsel van vergelijkingen ( 2-1 ) t/m ( 2-3 ) kan in vectorvorm geschreven worden als:

 H  U
∂   
U + g
∂t  
V   0

 H  V 0
H 0
 ∂   
U 0
U + 0 V
∂ x  
V   g 0
0 U 









H
H
 ∂   −
0
U =
∂ y  
V  
V 

−






→

gU U
∂d
+g
∂ x  ( 8-17 )
HC 2


→

gV U
∂d
+g
∂ y
HC 2

0

Gegeven een vlak in de (x,y,t)-ruimte:

x=x
y= y
t =ϕ( x , y )

( 8-18 )

 H 0 (x, y, ϕ ( x, y ) )


Als de oplossing U 0 (x, y , ϕ ( x, y ) ) op het vlak wordt voorgeschreven dan geldt voor de


 V0 (x, y, ϕ ( x, y ) ) 
partiële afgeleides van H op het vlak:
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∂t
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( 8-19 )

ϕ x , ϕ y afgeleides langs het vlak. Analoog zijn relaties voor de partiële afgeleides van U

en V af te leiden. Lokaal ligt het vlak vast door de normaalvector:

ϕ x 
 ρ cosθ 
r  
r 
n =ϕ y  of n =  ρ sin θ 
 1 
 1 

( 8-20 )

Vgl. ( 8-19 ) in combinatie met Vgl. ( 8-17 ) is alleen eenduidig oplosbaar als de determinant
van het stelsel.

− ρH cosθ
− ρH sinθ
1−ρU cosθ − ρV sinθ
 H  −

 ∂ U  = −
− ρg cosθ
1− ρU cosθ − ρV sinθ
0

 ∂t    

− ρg sinθ
0
1− ρU cosθ −ρV sinθ  V  −

( 8-21 )

ongelijk is aan nul. Door de determinant nul te stellen vinden we de karakteristieke vlakken.
Dit levert op dat de normaalvectoren op het vlak moeten voldoen aan:

1 − ρU cosθ − ρV sin θ = 0

( 8-22 )

of

( 1 − ρ U cosθ − ρ V sin θ )

2

− ρ 2 gH = 0

( 8-23 )

Voor de 2D ondiepwatervergelijkingen zijn dit twee families van vlakken. De eerste familie
zijn vlakken met als centrale lijn de vector:

U 
 
V 
 1 
De tweede familie vlakken (strips) raken aan een kegel met een centrale as, die de richting
heeft van de lokale snelheidsvector en een straal

t gH , zie Figuur 8-4. Voor een

gedetailleerde afleiding verwijzen we naar Daubert en Graffe (1967) of Gerritsen (1982).
Door de karakteristieke vlakken ligt ook het afhankelijkheidsgebied van de oplossing vast.
Dit afhankelijkheidsgebied is bepalend voor de keuze van het aantal randvoorwaarden.
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t
U
U
A
B

x
gH

y
Figuur 8-4:

Afhankelijkheidsgebied voor 2D ondiepwatervergelijkingen

Indien er een doorsnede wordt gemaakt van Figuur 8-4 op y=constant, resulteert de 1D
situatie Figuur 8-3. De oplossing in het punt B, op tijdstip t is hier dus afhankelijk van de
toestand in de cirkel op t=0 (de basis van de kegel). Voor een beter begrip van deze cirkels
kan men ook denken aan de cirkels die worden veroorzaakt door het werpen van een steen
in een punt P in een stilstaande vijver. Het gebied met punten waarvan P in het
afhankelijkheidsgebied ligt, breidt zich uit met maximale snelheid

gH .

Voor een rand evenwijdig aan de X-as kiezen we de parameter θ gelijk aan π/2. Dit legt een
vlak vast dat evenwijdig met de X-as de rand snijdt. Voor dit karakteristieke vlak kan de
karakteristieke grootheid bepaald worden:

R1 = V + 2 gH

( 8-24 )

Voor de parameter θ gelijk aan 3/2π is de karakteristieke grootheid:

R2 = V − 2 gH

( 8-25 )

en voor het vlak evenwijdig met de snelheidvector:

R3 = U

( 8-26 )

Om de oplossing éénduidig vast te leggen moet op de rand het aantal randvoorwaarden
gelijk zijn aan het aantal ingaande karakteristieken. Voor de ondiepwatervergelijkingen is dit
afhankelijk van het Froudegetal

Fr =

r
U

( 8-27 )

gH

stroming
subkritische instroming
subkritische uitstroming
superkritische instroming
superkritische uitstroming

Froudegetal
<1
<1
>1
>1

aantal benodigde randvoorwaarden
2
1
3
0

Voor subkritische stroming is het aantal randvoorwaarden afhankelijk van de stroomrichting.
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Voor getijstroming wisselt het aantal benodigde randvoorwaarden tussen eb en vloed. Voor
subkritische instroming zijn er dus twee randvoorwaarden nodig. De eerste randvoorwaarde
ligt voor de hand: waterstand of de snelheidscomponent loodrecht op de rand. De tweede
randvoorwaarde zou bijvoorbeeld de tangentiële snelheid evenwijdig aan de rand kunnen
zijn. In WAQUA en TRIWAQ is het op dit moment niet mogelijk om bij instroming een
tweede randvoorwaarde te specificeren. Om toch een goed gesteld wiskundig probleem te
hebben wordt er in het rekenhart gewerkt met de aanname dat de tangentiële snelheid langs
de rand nul is. Deze aanname beïnvloedt het stromingspatroon bij de rand. Als in het
binnengebied in de buurt van de rand de tangentiële component ongelijk is aan nul, dan
zullen er bij de rand circulatiecellen ontstaan.
De numerieke discretisaties van de advectietermen vereisen bij de rand extra numerieke
randvoorwaarden, zie de Technical documentation WAQUA (1998). De randvoorwaarden
veronderstellen dat de afgeleides van de oplossing loodrecht op de rand nul zijn. Deze extra
randvoorwaarden bij de rand kunnen lokaal het snelheidsveld bij de rand enigszins
beïnvloeden.

8.2.4 Staande golven
Er is in een bekken sprake van een staande golf als lopende golven, die in tegengestelde
richting lopen, dezelfde amplitude en golfsnelheid hebben. Er ontstaat een systeem van de
buiken en knopen, analoog aan een trillende snaar. In een buik is de verandering van de
snelheid nul, in een knoop is de verandering van de uitwijking nul. De waterstand (uitwijking)
ζ als functie van plaats en tijd wordt beschreven door:

ζ ( x , t ) = cos( x − t gh ) + cos( x + t gh ) = 2 cos(t gh ) cos( x )

( 8-28 )

De lokatie van de buiken en knopen hangt af van de typen randvoorwaarden, die zijn
gekozen. Bijvoorbeeld een bekken met aan beide zijden een gesloten rand, geeft bij elke
rand een buik voor de waterstand en een knoop voor de snelheid, zie Figuur 8-5 (boven). De
kleinste golflengte voor een staande golf is ½ L, met L de lengte van het bekken. Een
bekken met een waterstandsrand aan één zijde en een gesloten rand aan de andere zijde
geeft een knoop voor de waterstand aan de waterstandsrand en een buik bij de gesloten
rand zie Figuur 8-5 (onder).

L

ζ
L
Z2873

E000525b

Figuur 8-5: boven: staande golven in bekken met twee gesloten randen (basistoon + eerste
harmonische), onder: staande golven in bekken met gesloten rand en
waterstandsrand (basistoon + eerste harmonische).
Voor de snelheid is het patroon van buiken en knopen omgekeerd. De kleinste golflengte
dan ¼ L.
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Staande golven kunnen ontstaan in gesloten bekkens t.g.v. wind of in open bekkens door
resonantie van inkomende en op de open rand en gesloten randen reflecterende golven.
Deze staande golven komen ook in de natuur voor en worden seiches genoemd. De periode
van de seiches hangt samen met de eigenfrequenties van het bekken. Voor een bekken met
twee gesloten randen is de kleinste golflengte ½ L en de karakteristieke periode:

T=

2L
gH

( 8-29 )

De staande golven in een numeriek model hoeven geen fysische basis te hebben. Tijdens
het inschakelen van het model: koude start, geen stroming; worden stoorgolven opgewekt
met een trillingstijd gelijk aan de karakteristieke periode. Door de gekozen randvoorwaarde
of combinatie van randvoorwaarden op de open rand(en) kan dit leiden tot staande golven,
die door bodemwrijving moeten worden uitgedempt of door de open rand moeten uittreden.
Een model waarvan de lengte in de buurt komt van de golflengte van één van de frequenties
in het randsignaal is erg gevoelig voor staande golven. Verstoringen in het randsignaal
werken door het resonantieverschijnsel versterkt door in het binnengebied. Zie voorbeeld 4
uit paragraaf 3.3.2 en voorbeeld 7 uit paragraaf 3.3.4.

8.2.5 Hoogwatergolven
Een kenmerk van hoogwatergolven in rivieren is de snelheid die slechts langzaam in de tijd
varieert. Onder de aanname dat de stroming uniform is, kan de convectieve term in de
impulsvergelijking verwaarloosd worden. De impulsvergelijking Vgl. ( 8-5 ) kan dan vereenvoudigd worden tot de Chézy relatie:

0 = −g

∂ζ gU U
−
∂x HC 2

( 8-30 )

Substitutie van Vgl. ( 8-30 ) in de continuïteitsvergelijking

∂H ∂(HU )
+
=0
∂t
∂x

( 8-31 )

levert:

∂H 3
∂ ζ ∂H
+ C H
=0
∂t 2
∂ x ∂x

( 8-32 )

Met Vgl. ( 8-32 ) volgt:

∂H 3 ∂ H
+ U
=0
∂t 2 ∂x

( 8-33 )

Dit is de vergelijking voor de zogenaamde “kinematische golf”. Het is een eerste orde
hyperbolische differentiaalvergelijking, vergelijk Vgl.( 2-4 ) t/m Vgl. ( 2-6 ). De voortplantingssnelheid van de golf is benedenstroomsgericht en heeft een grootte van

3
U.
2

Voor een stationaire situatie is het waterstandsverhang evenwijdig met de bodemhelling ib .
Er geldt:

∂ H ∂ H ∂ζ ∂ d ∂ζ
=
=
+
=
+ ib = 0
∂t
∂x ∂x ∂x ∂x

( 8-34 )
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ib = ∂b / ∂x = −∂ζ / ∂x en ∂H / ∂x = 0 , immers de stroming is uniform.

Er volgt uit Vgl. ( 8-30 ) dat gegeven het debiet Q geldt:

i b =−

∂ζ
Q2
=
∂ x (H )3 (Bs )2 C 2

( 8-35 )

Q = H Bs U met Bs de stroomvoerende breedte. De
totale waterdiepte H is gelijk aan de evenwichtsdiepte He . Er bestaat onder de aanname
waarbij het debiet gedefinieerd is als

U

van stationaire, uniforme stroming dus een eenduidig verband tussen de waterdiepte, H e ,
in de rivier en het afvoerdebiet:


Q
H eU = 
B C i
b
 s

2

3




( 8-36 )

Het afvoerdebiet, de stroomvoerende breedte, de bodemhelling en de bodemwrijving
bepalen voor uniforme stroming de optredende waterstanden langs de rivier. Kan een rivier
benedenstrooms onvoldoende water afvoeren door een vernauwing of door een stuw, dan
ontstaat er opstuwing en zal de waterstand niet meer voldoen aan de evenwichtsrelatie.
Opstuwing kan in een modelschematisatie van een rivier ook ontstaan door een foutieve
randvoorwaarde benedenstrooms.
Als aangenomen wordt dat in een rivier de stroming stationair maar niet uniform is:

g

gU U
∂H
∂d
=g
−
∂x
∂x
H C2

( 8-37 )

kan de diffusie analogie voor hoogwatergolven worden afgeleid (zie appendix B1):

∂H
3 ∂ H C2 H 3 ∂ 2 H
+ U
=
∂t
∂x
2
2Q ∂ x 2

( 8-38 )

Door de tweede orde term in het rechterlid worden de golven gedempt.
Vgl. ( 8-32 ) t/m Vgl. ( 8-36 ) beschrijft de vergelijking waaraan de stationaire oplossing zal
voldoen. Er is slechts één karakteristieke richting. De stationaire oplossing wordt dus
volledig bepaald door de randvoorwaarde bovenstrooms. Toch wordt de oplossing in
WAQUA/TRIWAQ berekend met het volledige stelsel ondiepwatervergelijkingen en moeten
er twee randvoorwaarden gespecificeerd worden. Als de benedenstroomse oplossing niet
past bij de uiteindelijke stationaire oplossing van Vgl. ( 8-38 ) zal er benedenstrooms een
stuwkromme (grenslaag) ontstaan, waar de berekende oplossing afwijkt van de stationaire
oplossing. Dit is de achtergrond voor de QH-rand in WAQUA, waar op basis van 1D
resultaten van een berekening voor een groter modelgebied, afhankelijk van het
afvoerdebiet benedenstrooms de stationaire waterstand wordt opgedrukt. Deze QH-rand
kan dus nooit aan de instroomopening worden toegepast.
Op een rivier zijn er dus twee verschillende loopsnelheden. Enerzijds de karakteristieke
snelheden voor korte stoorgolven, die uit de volledige ondiepwatervergelijkingen volgen

U + gH

en

U − gH . Deze golven lopen zowel in bovenstroomse als

benedenstroomse richting. Anderzijds is er na het inspelen voor de stationaire situatie de
snelheid voor de hoogwatergolf zelf
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8.3 Numerieke implementatie
De numerieke implementatie van de randvoorwaarden staat beschreven in de Technical
Documentation WAQUA (SIMONA report 98-01) en in de Technical Documentation
TRIWAQ (1998). In deze paragraaf bespreken we enkele algemene aspecten.
WAQUA en TRIWAQ gebruiken voor de ruimtelijke discretisatie een zogenaamd “staggered
grid”. Een model heeft de ruimtelijke afmetingen van een rechthoek (1:MMAX,1: NMAX).
Om de rekentijd te beperken kan een deel van de rechthoek worden uitgesloten. Door
middel van een enkele of meerdere polygonen wordt een gebied begrensd waar binnen de
actieve rekenpunten liggen. Deze polygonen worden aangeduid als de “grid enclosure”. Voor
een kromlijnig model is de “grid enclosure” de omhullende van het rooster.
Open waterstandsranden liggen op de “grid enclosure”. Gesloten, snelheids-, debiet en
Riemannranden liggen binnen de enclosure, zie Figuur 8-6. Waterstandsranden en gesloten
randen kunnen schuin door het rooster lopen, snelheids-, debiet en Riemannranden moeten
samenvallen met roosterlijnen.
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Figuur 8-6: Voorbeeld van computational grid enclosure.
Legenda :
+
|
__
dikke lijn
dunne lijn

:
:
:
:

waterstands punt
V-snelheids punt
U-snelheids punt
“grid enclosure” (buitenste polygoon) ligging van waterstandsrand
: ligging snelheids-, debiet- of Riemannrand.

8.4 Numerieke integratie van stijve differentiaal
vergelijkingen
In deze paragraaf zullen we enige opmerkingen maken over numerieke demping en over
numerieke stijfheid, dat wil zeggen het numerieke probleem waarbij we te maken hebben
met verschillende tijdschalen. De enige numerieke integratie methode die we in ogenschouw
zullen nemen is de zogenaamde ‘ θ ’-methode’.
Wanneer een gewone differentiaalvergelijking wordt geschreven als:

r
dy r r
= f ( y ,t )
dt
dan wordt de ‘ θ ’-methode’ gegeven door:
r
r
r
r
y n =1 − y n
= (1 − θ ) f n + θ f n + 1
∆t

( 8-39 )

( 8-40 )
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Voor θ = ½ (trapezium-regel) heeft deze methode een tweede orde afbreekfout, voor alle
andere waarden is de afbreekfout van de eerste orde. Voor θ ≥ ½ is deze methode
onvoorwaardelijk stabiel, terwijl voor θ = 1 deze methode zoals dat heet stijf stabiel is. Om
deze laatste opmerking te illustreren bekijken we een “test-vergelijking” die wordt gegeven
door:

dy
= λ y , y ( 0) =1
dt

( 8-41 )

De oplossing van deze vergelijking wordt gegeven door:

y ( t ) = e λ t . Voor de waarden van

λ die een negatief reëel gedeelte hebben is deze oplossing begrensd en zal deze naar 0
neigen voor voldoende grote waarden van t. Als de ‘ θ ’-methode’ wordt toegepast voor de
benadering van deze testvergelijking dan wordt de numerieke oplossing gegeven door:

y n +1 =

1+ ( 1− θ ) ∆ t λ n
y
1− θ ∆ t λ

( 8-42 )

Hieruit kunnen we afleiden dat:

 1+ (1−θ ) ∆ t λ 
y =

 1− θ ∆ t λ 

n

n

( 8-43 )

Voor zuiver imaginaire waarden van λ is

y n een ongedempte oplossing als θ = ½. Bij
waarden waarbij θ ≥ ½ zal enige numerieke demping optreden. Voor θ = 1 zal de
numerieke oplossing naar 0 gaan, ongeacht de waarde van ∆ t λ . Deze eigenschap wordt
stijf stabiel genoemd. Het is nuttig om het hoog-frequente deel van het te simuleren
systeem, numeriek te dempen. Met name wanneer deze modes kunstmatig zijn, als gevolg
van de kunstmatige open randvoorwaarden, dan kan dit een voordelige eigenschap zijn.
Voor θ = ½ wordt de oplossing gegeven door

( −1) n voor voldoende grote waarden van

∆ t λ . Dit is een oscillerende oplossing. We zullen dit aantonen voor het massa-veersysteem uit hoofdstuk 3. We hebben de frequentie van de aandrijving veel kleiner gekozen
dan de eigenfrequentie. Vanuit numeriek oogpunt kan het systeem dan beschouwd worden
als een stijf systeem. Een nauwkeurige numerieke oplossing, met θ = ½ en tijdstappen van
1 seconde, wordt gegeven door Figuur 8-7.
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Figuur 8-7: Nauwkeurige oplossing van een massa-veer-systeem
Voor θ = 1 en dezelfde tijdstap is de numerieke demping significant voor de ongedempte
oplossing zoals Figuur 8-8 laat zien. In feite filtert de techniek van numerieke demping de
eigenfrequenties uit het systeem terwijl het oplossingsgedeelte ten gevolge van de externe
krachten nauwkeurig blijft.

Figuur 8-8: stijf-stabiele integratie van een massa-veer-systeem.
De volgende twee voorbeelden laten het verschil zien tussen verschillende waarden voor θ
met toenemende tijdstappen. We zien nu uit Figuur 8-9 en Figuur 8-10 dat voor θ = 1 de
numerieke waarden veel nauwkeuriger zijn dan voor de gedempte eigenfrequenties dan
voor θ = ½.
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Dit verklaart waarom het soms nuttig is om θ = 1 te kiezen als invoerwaarde bij systemen
als SOBEK in plaats van θ = ½. Helaas heeft TRIWAQ/DELFT3D momenteel geen
mogelijkheden om andere waarden dan θ = ½ te kiezen. Dit is een consequentie van de
ADI-integratie techniek.

Figuur 8-9: onnauwkeurigheid van de trapezium-regel

Figuur 8-10: stijf-stabiele integratie voor θ = 1
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Appendix A1: 1D kanaal
extensie siminp
uh
qh
hh
hqh
ur
qq
uu
alf
smo

kenmerken simulatie
basis
links debietrand, rechts waterstandsrand
links en rechts waterstandsrand
links een waterstandsrand, rechts een qh-rand
links snelheidsrand, rechts Riemannrand
links en rechts debietrand
links en rechts snelheidsrand
als uh, maar op de snelheidsrand een alpha van 1000
als uh, maar met de optie SMOOTHING

siminp.uh
#
# Voor cursus randvoorwaarden in WAQUA en SIMONA; 16 Mei 2000
#============================================================
#
# 1D kanaal met aflopende bodem (van 9.38m naar 10 m)
# stationaire uniforme stroming
# lengte kanaal 10 km met Dx = 100 m
# simulatie periode 3 uur (lang genoeg voor stationaire oplossing)
# bodemwrijving: chezy = 40
# (in de verschillende modellen worden de randvoorwaarden gevarieerd)
#
#
# kanaal met U-H randvoorwaarden-combinatie
# U(in)=1 m/s
en H(uit)=0 m
#
IDENTification
# programmanaam:
TRIWAQ
EXPERIMENT='kanaal' OVERWRITE
MODID='run 001'
TITLE=
'run 001
# end identification

'

MESH
GRID
AREA
MMAX= 101, NMAX=
3, KMAX= 1, ANGLEgrid= 0.00, LATItude= 0.00
RECTILINEAR
Xorigin= 0.0, Yorigin= 0.0, STEPsize= 100.
POINTS
P 1=(M= 1, N= 2, NAME='Instroomrand
')
P 2=(M=101, N= 2, NAME='Uitstroomrand
')
P 3=(M= 51, N= 2, NAME='midden
')
P 4=(M=100, N= 2, NAME='station M=100
')
P 5=(M= 71, N= 2, NAME='station M=71
')
P 6=(M= 2, N= 2, NAME='station M=2
')
CURVEs
#
voor U-cross-secties:
C 1=LINE(P 6, P 6, NAME='Crosssectie bij instroom')
BOUNdaries
OPENings
OPEN 1=LINE(P 1, P 1, 'Open rand nummer
1')
OPEN 2=LINE(P 2, P 2, 'Open rand nummer
2')
BATHYMETRY
GLOBAL
DEPMULTiplier= 1.00, THREShold= 0.0, LAYOUT=1
LOCAL
INCLUDE file='kan10.dep'
# end mesh
GENERAL
PHYSical_parameters
GRAVity=9.8130, WATDENsity=
# end general

1000.0, AIRDENsity=

1.2050

FLOW
PROBLEM
#
tijd discretisatie:
TIMEFRame
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#
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DATE=' 1 MAY 2000', TSTART=
0.00, TSTOP=
180.00
tijdsintegratie gegevens:
METHODvariables
TSTEP=
1.0, ITERCOn= 2, ITERMOm= 2, ITERACCuracy=0.50E-04
tijdinterval rvw-smoothing en tijdreeksen:
SMOOTHing : TLSMOOTH=
0.0
droogvallen:
DRYING : IDRYflag=1, DEPCrit=0.100
bodemwrijving:
FRICTion
GLObal
TICVal=
1.0, FORMula='Chezy'
UDIRec
GLOBAL
CONST_value= 40.0
VDIRec
GLOBAL
CONST_value= 40.0
VISCOsity : EDDYviscositycoeff=
1.0
end problem flow
FORCings
beginvoorwaarden:
INITial WATLEVel GLOBAL CONST_value= 0.000
randvoorwaarden:
BOUNDAries
B : OPEN 1, BTYPE='vel
', BDEF='Fourier ', REFL=
0.0 SAME
B : OPEN 2, BTYPE='wl
', BDEF='Fourier ', REFL=
0.0 SAME
FOURier
GEneral
OMEGA=
1.454
SERIES
S : P 1, TID=0.0, AZEro=1.0
AMPL= 0.0000
PHASE= 0.0000
S : P 2, TID=0.0, AZEro=0.0
AMPL= 0.0000
PHASE= 0.0000
end forcings flow

CHECKPoints
# definitie waterstands controlepunten:
LEVELStations
P 1,P 2,P 3,P 4,P 5
CURRENTstations
P 1,P 2,P 3,P 4,P 5
USECTions
C 1
SDSOUTput
# tijden tbv resultaten naar SDS-file:
MAPS
TFMAPs =
0.00, TIMAPs =
60.0, TLMAPs =
HISTories
TFHISto =
0.00, TIHISto=
5.0
# end sdsoutput
PRINToutput
FLOW
CONTROL
TFRAMEHist=( 0.0, 60.0000, 180.0)
# end print

2
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Appendix A2: 2D rivier
extensie siminp
qh0
aqh

kenmerken simulatie
uniform debiet
automatische debietverdeling

siminp.qh0
#
# Voor cursus randvoorwaarden in WAQUA en SIMONA; 16 Mei 2000
#============================================================
#
# 2D testbak rivier met geul
# lengte testbak 50 km met Dx = 50 m
# simulatie periode 24 uur (lang genoeg voor stationaire oplossing)
# bodemwrijving: chezy = 40
# Debiet(in)=uniform 200 m3/s (zonder automatische debietverdeling)
# Dit geeft merkwaardige snelheidsveld bij instroomrand:
# hoge snelheden in winterbed, lage snelheden in zomerbed
IDENTification
# programmanaam:
TRIWAQ
EXPERIMENT='rivier' OVERWRITE
MODID='run 001'
TITLE=
'run 001
# end identification

'

MESH
GRID
AREA
MMAX= 101, NMAX=
15, KMAX= 1, ANGLEgrid= 0.00, LATItude= 0.00
RECTILINEAR
Xorigin= 0.0, Yorigin= 0.0, STEPsize= 50.
POINTS
P 1=(M= 1, N= 2, NAME='Instroomrand
')
P 2=(M=101, N= 2, NAME='Uitstroomrand
')
P 3=(M= 51, N= 2, NAME='midden
')
P 4=(M=100, N= 2, NAME='station M=100
')
P 5=(M= 3, N= 4, NAME='station M=3,N=4
')
P 6=(M= 3, N= 8, NAME='station M=3,N=8
')
P 7=(M= 50, N= 4, NAME='station M=50,N=4
')
P 8=(M= 50, N= 8, NAME='station M=50,N=8
')
P 11=(M= 1, N= 14, NAME='Instroomrand
')
P 12=(M=101, N= 14, NAME='Uitstroomrand
')
P 13=(M= 3, N= 2, NAME='Instroomrand
')
P 14=(M= 3, N= 14, NAME='Instroomrand
')
CURVEs
#
voor U-cross-secties:
C 1=LINE(P 13, P 14, NAME='Crosssectie bij instroom')
BOUNdaries
OPENings
OPEN 1=LINE(P 1, P 11, 'Open rand nummer
1')
OPEN 2=LINE(P 2, P 12, 'Open rand nummer
2')
BATHYMETRY
GLOBAL
DEPMULTiplier= 1.00, THREShold= 0.0, LAYOUT=1
LOCAL
INCLUDE file='geul.dep'
# end mesh
GENERAL
PHYSical_parameters
GRAVity=9.8130, WATDENsity=
# end general

1000.0, AIRDENsity=

1.2050

FLOW
PROBLEM
#
tijd discretisatie:
TIMEFRame
DATE=' 1 MAY 2000', TSTART=
0.00, TSTOP=
1440.00
#
tijdsintegratie gegevens:
METHODvariables
TSTEP=
5.0, ITERCOn= 2, ITERMOm= 2, ITERACCuracy=0.50E-04
#
tijdinterval rvw-smoothing en tijdreeksen:
SMOOTHing : TLSMOOTH=
0.0
#
droogvallen:
DRYING : IDRYflag=1, DEPCrit=0.100
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bodemwrijving:
FRICTion
GLObal
TICVal=
1.0, FORMula='Chezy'
UDIRec
GLOBAL
CONST_value= 40.0
VDIRec
GLOBAL
CONST_value= 40.0
VISCOsity : EDDYviscositycoeff=
1.0
end problem flow
FORCings
beginvoorwaarden:
INITial WATLEVel GLOBAL CONST_value= 0.000
randvoorwaarden:
BOUNDAries
B : OPEN 1, BTYPE='disch
', BDEF='Fourier ', REFL=
B : OPEN 2, BTYPE='wl
', BDEF='Fourier ', REFL=
FOURier
GEneral
OMEGA=
1.454
SERIES
S : P 1, TID=0.0, AZEro=200.0
AMPL= 0.0000
PHASE= 0.0000
S : P 2, TID=0.0, AZEro=0.0
AMPL= 0.0000
PHASE= 0.0000
end forcings flow

CHECKPoints
# definitie waterstands controlepunten:
LEVELStations
P 1,P 2,P 3,P 4,P 5,P 6,P 7,P
CURRENTstations
P 1,P 2,P 3,P 4,P 5,P 6,P 7,P
USECTions
C 1

8
8

SDSOUTput
# tijden tbv resultaten naar SDS-file:
MAPS
TFMAPs =
0.00, TIMAPs =
360.0, TLMAPs =
HISTories
TFHISto =
0.00, TIHISto= 10.0
# end sdsoutput
PRINToutput
FLOW
CONTROL
TFRAMEHist=( 0.0, 60.0000, 1440.0)
# end print
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Appendix A3: Rijmamo
extensie siminp
hhh
uhu

kenmerken simulatie
noordrand waterstand; westrand waterstand; zuidrand waterstand.
noordrand snelheid; westrand waterstand; zuidrand snelheid.

siminp.hhh
#
# Voor cursus randvoorwaarden in WAQUA en SIMONA; 16 Mei 2000
#
# Voorbeeld van een genest 2D model:
# uitgedund Rijmamo model
# Noord-, west- en zuidrand: waterstandsranden
#
#set noecho
IDENTification
# programmanaam:
WAQUA
EXPERIMENT='Rijmamo' OVERWRITE
MODID= 'Rijmamo'
TITLE= 'Rijmamo , zeerand waterstand (totaal) '
MESH
GRID
AREA(MMAX= 126, NMAX= 181
ANGLEgrid=
.00, LATItude= 52.00
# kromlijnig rooster
CURVilinear RGFfile='telmcrgf.rgr'
#
POINTS
INCLUDE FILE='points_rvw_debiet'
INCLUDE FILE='points_rvw_zeerand_wlevel_totaal'
INCLUDE FILE='points_extra'
# definitie randen:
BOUNdaries
#

polygonen computational grid enclosure:
ENCLosures
INCLUDE FILE='enclosure.rgr'

#

definitie open randen :
OPENings
INCLUDE FILE='openings_zeerand_wlevel_totaal'

# definitie bodem
BATHYMetry
GLOBAL
DEPMULTiplier= 1.00, THREShold=
DEPDEF= 6.00
#
dieptes in stroken van 10 breed:
LOCAL
INCLUDE file='bodem.rgr'

.30, LAYOUT=1

# definitie droge punten
DRYPoints
INCLUDE file='dampoints.rgr'
#

zet schotjes in u-richting:
CLOSEU
INCLUDE file='close-u.rgr'

#

zet schotjes in v-richting:
CLOSEV
INCLUDE file='close-v.rgr'

# end mesh
GENERAL
DIFFusion
GLOBAL: CONST_values=
#

100.00, CDCON=

0.000

PHYSical_parameters
zwaartekrachtsversnelling en dichtheden:
GRAVity =
9.8130

1
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WATDENsity = 1023.0
AIRDENsity = 1.2050
# end general
FLOW
PROBlem
#

#

tijd discretisatie:
TIMEFRame
DATE='15 JUL 1999', TSTART=

970.00, TSTOP=

tijdsintegratie gegevens:
METHODvariables
TSTEP=
1.000, ITERCOn= 20, ITERMOm=

#

tijdinterval rvw-smoothing en tijdreeksen:
SMOOTHing
TLSMOOTH= 1000.0

#

droogvallen:
DRYING : IDRYflag=1, DEPCrit= .0100

#

bodemwrijving:
FRICTion
GLObal
TICVal=
30.00, FORMula='manning '

#

u-richting:
UDIRec
GLObal
CONST_values=

.0240

v-richting:
VDIRec
GLObal
CONST_values=

.0240

#

#

2, ITERACCuracy= .50E-03

(eddy) viscosity:
VISCOsity : EDDYviscositycoeff= 1.000

# end problem
FORCings
#

#

beginvoorwaarden:
INITial
WATLEVel
GLOBAL CONST_values=

1.20

Uvelocity
GLOBAL CONST_values=

0.00

Vvelocity
GLOBAL CONST_values=

0.00

boundaries
BOUNDAries
INCLUDE FILE='bnddef_zeerand_wlevel_totaal'
TIMESERies

#

timeseries randvoorwaarden rivierrand
INCLUDE FILE='ts_debiet.rivier'

#

timeseries randvoorwaarden zeerand
INCLUDE FILE='ts_zeerand_wlevel_totaal'

# end forcings
CHECKPOINTS
LEVELstations
INCLUDE FILE='checkp.rgr'
CURRENTstations
INCLUDE FILE='checkp.rgr'
#

end checkpoints

# end flow
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DENSITIES
# equation of state voor dichtheden:
CEQStt= .69800, TEMPwa= 10.000, RHORef=1.0000
# end densities
TRANSPORT
PROBlem
CONSTITuents
CO 1: POLUTant=' SALINITY
SALinity: CO 1

', PUNIT=' kg/m**3

'

# end problem transport
FORCings
INITial
CONSTITuents
CO 1
GLOBAL
CONST_values= 35.000000
LOCAL
INCLUDE FILE='salinity.rgr'
BOUNDaries
INCLUDE FILE='bndtrans_zeerand_wlevel_totaal'
# end forcings transport
CHECKPoint
# definitie constituent controlepunten:
CONSTITuent_stations
INCLUDE FILE='checkp.rgr'
# end transport
DISPLAYS
OUTLINES
LINES
INCLUDE file='outlines.rgr'
SDSOUTput
# tijden tbv resultaten naar SDS-file:
HISTORIES
TFHISTO= 1440.0,
TIHISTO= 10.0
MAPS
TFMAPs = 5040.0, TIMAPs =
60.0, TLMAPs = 5760.0
# end sdsoutput
# einde invoer
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Appendix A4: Stof
extensie siminp
zre
mre

kenmerken simulatie
Constituent return time van 0 minuten
Constituent return time van 120 minuten

siminp.zre
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Voor cursus randvoorwaarden WAQUA/TRIWAQ in SIMONA 16 Mei 2000
2DV model zoutindringing in rivier
Links waterstandsrand met getij (ampl. van 1 m); rechts debietrand (10 m3/s)
constituent return tijd van 0 min
initiele conditie: 5 ppt
zeerand: 30 ppt
rivierrand: 1 ppt

IDENTification
# programmanaam:
TRIWAQ
EXPERIMENT='kanaal' OVERWRITE
MODID='run 001'
TITLE=
'run 001
# end identification

'

MESH
GRID
AREA
MMAX= 101, NMAX=
3, KMAX= 10, ANGLEgrid= 0.00, LATItude= 0.00
RECTILINEAR
Xorigin= 0.0, Yorigin= 0.0, STEPsize= 50.
POINTS
P 1=(M= 1, N= 2, NAME='Instroomrand
')
P 2=(M=101, N= 2, NAME='Uitstroomrand
')
P 3=(M= 51, N= 2, NAME='midden
')
P 4=(M=100, N= 2, NAME='station M=100
')
P 5=(M= 11, N= 2, NAME='station M=11
')
P 6=(M= 2, N= 2, NAME='station M=2
')
CURVEs
#
voor U-cross-secties:
C 1=LINE(P 6, P 6, NAME='Crosssectie bij instroom')
BOUNdaries
OPENings
OPEN 1=LINE(P 1, P 1, 'Open rand nummer
1')
OPEN 2=LINE(P 2, P 2, 'Open rand nummer
2')
BATHYMETRY
GLOBAL
DEPMULTiplier= 1.00, THREShold= 0.0, LAYOUT=1
CONST_VALUES= 10.00
DEPDEF= 10
# end mesh
GENERAL
PHYSical_parameters
GRAVity=9.8130, WATDENsity=
DIFFusion
GLOBAL
CONST_values= 1.000
# end general

1000.0, AIRDENsity=

1.2050

FLOW
PROBLEM
#
tijd discretisatie:
TIMEFRame
DATE=' 1 MAY 2000', TSTART=
0.00, TSTOP=
7200.00
#
tijdsintegratie gegevens:
METHODvariables
TSTEP=
1.0, ITERCOn= 2, ITERMOm= 2, ITERACCuracy=0.50E-04
#
tijdinterval rvw-smoothing en tijdreeksen:
SMOOTHing : TLSMOOTH=
0.0
#
droogvallen:
DRYING : IDRYflag=1, DEPCrit=0.100
#
bodemwrijving:
FRICTion
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GLObal
TICVal=
1.0, FORMula='Chezy'
UDIRec
GLOBAL
CONST_value= 40.0
VDIRec
GLOBAL
CONST_value= 40.0
VISCOsity : EDDYviscositycoeff=
1.0
end problem flow
FORCings
beginvoorwaarden:
INITial WATLEVel GLOBAL CONST_value= 0.000
randvoorwaarden:
BOUNDAries
B : OPEN 1, BTYPE='wl
', BDEF='Fourier ', REFL=
B : OPEN 2, BTYPE='disch
', BDEF='Fourier ', REFL=
FOURier
GEneral
OMEGA=
1.454
SERIES
S : P 1, TID=0.0, AZEro=0.1
AMPL= 1.0000
PHASE= 0.0000
S : P 2, TID=0.0, AZEro=-10.0
AMPL= 0.0000
PHASE= 0.0000
end forcings flow

Januari 2001

0.0 SAME
0.0 SAME

CHECKPoints
# definitie waterstands controlepunten:
LEVELStations
P 1,P 2,P 3,P 4,P 5
CURRENTstations
P 1,P 2,P 3,P 4,P 5
USECTions
C 1
TRANSPORT
PROBlem
CONSTITuents
CO 1: POLUTant='

SALINITY

', PUNIT=' 0/00

TURBULENCE_Trans
ENERGY
DISSIPation
FORCINGS
INITial
CONSTITuents
CO 1
GLOBAL
CONST_value= 5.0
BOUNDaries
RETURNtime
CRET: P 1, TCRETA=
0.00
CRET: P 2, TCRETA=
0.00
TIMESeries
TS: CO 1, P 1, CINITial=
TS: CO 1, P 2, CINITial=

30.0
1.0

CHECKPoints
# definitie waterstands controlepunten:
CONSTITUENT_Stations
P 1,P 2,P 3,P 4,P 5
# end problem transport
SDSOUTput
# tijden tbv resultaten naar SDS-file:
MAPS
TFMAPs =
0.00, TIMAPs =
60.0, TLMAPs =
HISTories
TFHISto =
0.00, TIHISto=
5.0
# end sdsoutput
PRINToutput
FLOW
CONTROL
TFRAMEHist=( 0.0, 60.0000, 180.0)
# end print

2
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Appendix A5: Wind
extensie siminp
wi0
wi1
wi2
wi3

kenmerken simulatie
wind over gesloten bak; op t = 0 volledige wind.
wind over gesloten bak; over 6 uur lineair aangroeiende wind.
twee open waterstandsranden; evenwichtsverhang;
op t = 0 volledige wind.
twee open waterstandsranden; geen verhang;
op t = 0 volledige wind.

Siminp.wi0
#
#
#
#
#
#
#

Voor cursus randvoorwaarden WAQUA/TRIWAQ in SIMONA 16 Mei 2000
Windgedreven stroming
gesloten 1D kanaal
staande golf door inschakelen wind
Op T0 al volledige wind

IDENTification
# programmanaam:
TRIWAQ
EXPERIMENT='kanaal' OVERWRITE
MODID='run 001'
TITLE=
'run 001
# end identification

'

MESH
GRID
AREA
MMAX= 101, NMAX=
3, KMAX= 1, ANGLEgrid= 0.00, LATItude= 0.00
RECTILINEAR
Xorigin= 0.0, Yorigin= 0.0, STEPsize= 100.
POINTS
P 1=(M= 1, N= 2, NAME='Instroomrand
')
P 2=(M=101, N= 2, NAME='Uitstroomrand
')
P 3=(M= 51, N= 2, NAME='midden
')
P 4=(M=100, N= 2, NAME='station M=100
')
P 5=(M= 71, N= 2, NAME='station M=71
')
P 6=(M= 2, N= 2, NAME='station M=2
')
CURVEs
#
voor U-cross-secties:
C 1=LINE(P 6, P 6, NAME='Crosssectie bij instroom')
C 2=LINE(P 4, P 4, NAME='Crosssectie bij uitstroom')
BOUNdaries
BATHYMETRY
GLOBAL
DEPMULTiplier= 1.00, THREShold= 0.0, LAYOUT=1
CONST_VALUES=10
# end mesh
GENERAL
PHYSical_parameters
GRAVity=9.8130, WATDENsity=
1000.0, AIRDENsity=
1.0
WIND
WSTRESScoefficient
=
0.00250
WCONVersionfactor
=
1.0
WUNIT
=
'm/s'
SERIES='irregular'
TIME_and_windvalue= 0
0:00
10.0
90.0
TIME_and_windvalue= 1
0:00
10.0
90.0
FLOW
PROBLEM
#
tijd discretisatie:
TIMEFRame
DATE=' 1 MAY 2000', TSTART=
0.00, TSTOP=
1440.00
#
tijdsintegratie gegevens:
METHODvariables
TSTEP=
1.0, ITERCOn= 2, ITERMOm= 2, ITERACCuracy=0.50E-04
#
tijdinterval rvw-smoothing en tijdreeksen:
SMOOTHing : TLSMOOTH=
0.0
#
droogvallen:
DRYING : IDRYflag=1, DEPCrit=0.100
#
bodemwrijving:
FRICTion
GLObal
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TICVal=
1.0, FORMula='Chezy'
UDIRec
GLOBAL
CONST_value= 40.0
VDIRec
GLOBAL
CONST_value= 40.0
VISCOsity : EDDYviscositycoeff=
1.0
end problem flow
FORCings
beginvoorwaarden:
INITial WATLEVel GLOBAL CONST_value= 0.000
randvoorwaarden:
end forcings flow

CHECKPoints
# definitie waterstands controlepunten:
LEVELStations
P 1,P 2,P 3,P 4,P 5,P 6
CURRENTstations
P 1,P 2,P 3,P 4,P 5,P 6
USECTions
C 1,C 2
SDSOUTput
# tijden tbv resultaten naar SDS-file:
MAPS
TFMAPs =
0.00, TIMAPs =
60.0, TLMAPs =
HISTories
TFHISto =
0.00, TIHISto=
5.0
# end sdsoutput
PRINToutput
FLOW
CONTROL
TFRAMEHist=( 0.0, 60.0000, 180.0)
# end print

2
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Appendix A6: 3D
Extensie siminp
3dr
log
un1
un2

kenmerken simulatie
3D snelheidsrand; 5 lagen van 0,45 m/s en 5 lagen van 0,85 m/s
logaritmische snelheidsrand, gemiddelde snelheid 0,65 m/s
uniforme snelheidsrand 0,65 m/s; algebraïsch turbulentiemodel
uniforme snelheidsrand 0,65 m/s; k-ε turbulentiemodel

siminp.3dr
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Voor cursus randvoorwaarden WAQUA/TRIWAQ in SIMONA 16 Mei 2000
2DV kanaal, 1 km lang, 10 m diep, 10 equidistante lagen
algebraisch turbulentie model
Snelheidsrand
3D randvoorwaarde per laag opgegeven:
5 lagen van 0.45 m/s
5 lagen van 0.85 m/s
gemiddelde snelheid 0.65 m/s
z0 = 0.0002 m

IDENTification
# programmanaam:
TRIWAQ
EXPERIMENT='hdv' OVERWRITE
MODID='TEST LOG'
TITLE=
'TEST LOG
# end identification

'

MESH
GRID
AREA
MMAX= 101, NMAX=
3, KMAX= 10,
ANGLEgrid= 0.00, LATItude= 0.00
RECTILINEAR
Xorigin= 0.0, Yorigin= 0.0, STEPsize= 10.0
POINTS
P 1=(M= 1, N= 2, NAME='
')
P 2=(M= 1, N= 2, NAME='
')
P 3=(M= 101,N= 2, NAME='
')
P 4=(M= 101,N= 2, NAME='
')
P 5=(M= 2, N= 2, NAME='(2,2)
')
P 6=(M= 6, N= 2, NAME='(6,2)
')
P 7=(M= 11, N= 2, NAME='(11,2)
')
P 8=(M= 11, N= 2, NAME='(11,2)
')
P 9=(M= 31, N= 2, NAME='(31,2)
')
P 10=(M= 100,N= 2, NAME='(100,2)
')
P 11=(M= 77, N= 2, NAME='(77,2)
')
P 12=(M= 77, N= 2, NAME='(77,2)
')
P 13=(M= 77, N= 2, NAME='(77,2)
')
P 14=(M= 77, N= 2, NAME='(77,2)
')
BOUNdaries
OPENings
OPEN 1=LINE(P 1, P 2, 'Open rand nummer
1')
OPEN 2=LINE(P 3, P 4, 'Open rand nummer
2')
BATHYMETRY
GLOBAL
DEPMULTiplier= 1.00, THREShold= 0.0, LAYOUT=1
CONST_VALUES= 10.00
DEPDEF= 10
# end mesh
GENERAL
DIFFusion
GLOBAL
LAYOUt = 1, CDCON = 0, CONST_values = 0.0
PHYSical_parameters
GRAVity=9.8130, WATDENsity=
1000.0, AIRDENsity=
# end general
FLOW
PROBlem
#
tijd discretisatie:
TIMEFRame
DATE=' 1 JAN 1991', TSTART=
#
tijdsintegratie gegevens:

0.00, TSTOP=

1.2050

90.00
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METHODvariables
TSTEP=
0.100, ITERCOn= 20, ITERMOm= 2, ITERACCuracy=0.50E-04,
THETA = 1.0
tijdinterval rvw-smoothing en tijdreeksen:
SMOOTHing : TLSMOOTH=
0.0
droogvallen:
DRYING : IDRYflag=1, DEPCrit=0.100
bodemwrijving:
FRICTion
GLObal
TICVal=
0.05, FORMula='Z0_based'
UDIRec
GLOBAL
CONST_value= -9.9999
VDIRec
GLOBAL
CONST_value= -9.9999
VISCOsity : EDDYviscositycoeff=
1.0
VELOCITY_profile
ZZERO= 0.0002 , BOUXDIM
end problem flow
FORCings
beginvoorwaarden:
INITial WATLEVel GLOBAL CONST_value= 0.000
randvoorwaarden:
BOUNDAries
B : OPEN 1, BTYPE='vel
', BDEF='Series ', REFL= 30.0 SAME
B : OPEN 2, BTYPE='wl
', BDEF='Fourier ', REFL= 100.0 SAME
TIMESERies
S : P 1, TID=0.85, LAYER=1
S : P 1, TID=0.85, LAYER=2
S : P 1, TID=0.85, LAYER=3
S : P 1, TID=0.85, LAYER=4
S : P 1, TID=0.85, LAYER=5
S : P 1, TID=0.45, LAYER=6
S : P 1, TID=0.45, LAYER=7
S : P 1, TID=0.45, LAYER=8
S : P 1, TID=0.45, LAYER=9
S : P 1, TID=0.45, LAYER=10
FOURier
GEneral
OMEGA=
0.0
SERIES
S : P 3, TID=0.00000000E+00, AZEro=0.0000000E+00
AMPL= 0.0000000E+0
PHASE=0.0000000E+0
end forcings flow

CHECKPoints
# definitie waterstands controlepunten:
LEVELStations
P 5, P 6, P 7, P 8, P 9, P 10, P
CURRENTstations
P 5, P 6, P 7, P 8, P 9, P 10, P

11, P 12, P 13, P 14
11, P 12, P 13, P 14

TRANSPORT
PROBlem
#
TURBULENCE_Trans
#
ENERGY
#
DISSIPation
# end problem transport
FORCings
# end forcings transport
TURBULENCE_model
WALL_DEFinition
ROUGH
# end turbulence model
SDSOUTput
# tijden tbv resultaten naar SDS-file:
MAPS
TFMAPs =
0.00, TIMAPs =
10, TLMAPs =
60.00,
#
TURBUlence
HISTories
TFHISto =
0.00, TIHISto=
0.1
RESTart
TFREStart=10.0, TIREStart=1.0, TLREStart=10.0
# end sdsoutput
PRINToutput
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FLOW
WATLEVel
UVELocity
WVELocity
CHEZY
CONTROL
TPRINTmap= 10.0
# end print
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Appendix B1 - Afleiding formule 8-38
Omdat we te maken hebben met hoogwatergolven, kunnen we aannemen dat
Differentiëren van de vergelijking naar

UU =U2.

x en delen door g levert dan op:

∂ 2 H ∂ 2d
1 ∂ U 2 
=
−
 
∂x 2
∂x 2 C 2 ∂x  H 
∂ 2d
2
De term
is 0. Uitwerken van de afgeleide U / H levert dan op:
∂x 2
∂2H
1  2U ∂U U 2 ∂H 
=
−
−


∂x 2
C 2  H ∂x H 2 ∂x 
∂U
∂H
∂H
=−
−U
:
Hierin substitueren we de continuïteitsvergelijking H
∂x
∂t
∂x
∂2H
1  2U  1  ∂H
∂H  U 2 ∂H 
=
−
−
−
U

 −



∂x  H 2 ∂x 
∂x 2
C 2  H  H  ∂t
2U ∂H
2U 2 ∂H
U 2 ∂H
=
+
+
C 2 H 2 ∂t C 2 H 2 ∂x C 2 H 2 ∂x
2U ∂H
3U 2 ∂H
=
+
C 2 H 2 ∂t C 2 H 2 ∂x
2U
en de substitutie Q = HBsU geeft
C 2H 2
∂H 3 ∂H
C 2H 2 ∂2H
+ U
=
∂t 2 ∂x
2U ∂x 2
2
C H 3 Bs ∂ 2 H
=
2Q
∂x 2

Delen door
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