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Verantwoording
Voor u ligt een rudimentaire versie van het cursusboek voor de cursus gevorderden
WAQUA_in_SIMONA. Rudimentair omdat nog niet alle hoofdstukken geheel op
orde zijn. Met name het hoofdstuk over baseline (hfdst 8), een vrijwel letterlijke overname van een hoeveelheid tekst uit een zeer onlangs gereedgekomen verslag van
Meander advies en onderzoek (zie [24]), is nog niet gestroomlijnd en ook nog niet in
overeenstemming met de rest van de hoofdstukken. Daarnaast is er nog een enkel
plaatje niet beschikbaar. Hopelijk zal op korte termijn na de cursus een complete
eerste versie van dit boek beschikbaar zijn.
Naast dit boek is er ook een boek voor beginners. In het boek voor beginners gaat het
om een eerste introductie, in dit boek gaat het om het oplossen van echte problemen
uit de praktijk.
In het boek worden vooral aanwijzingen gegeven over de mogelijkheden waterbewegings- en transportmodellen te bouwen en hoe deze modellen geanalyseerd en afgeregeld kunnen worden. Deze aanwijzingen zijn zeker niet alomvattend en bovendien
vrijwel uitsluitend in de vorm van vuistregels.
Deze versie zal ongetwijfeld op haar beurt, net als het beginnersboek, in de komende
tijd aangepast en verbeterd worden. Suggesties voor veranderingen gaarne sturen aan
RIKZ.
De opzet is eenvoudig. In een aantal hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de
verschillende aspecten die een rol spelen bij de modellering van waterloopkundige
zaken, in dit geval vooral voor toepassingen in 2D en 3D. Voor de inhoud van de
diverse hoofdstukken is vrijelijk gebruik gemaakt van de vele documenten die bij
RWS op dit gebied al in gebruik zijn. Door veel plak- en knipwerk, kortom door ook
veel plagiaat te plegen, is geprobeerd een leesbaar verhaal te creëren dat op zich wel
steeds weer verwijst naar de specifieke handleidingen als het gaat om de precieze
achtergronden. De tekst is waar mogelijk uitgebreid met ervarings- en /of vuistregels:
zaken die vaak niet direct bewezen kunnen worden maar die in de loop van het modellengebruik duidelijk zijn geworden.
Hopelijk is dit een geslaagde poging om een totaalbeeld te geven van wat er zoal kan
binnen de modellering en waar allemaal op gelet moet worden.
Vele mensen hebben in de loop der jaren meegeholpen om WAQUA_in_SIMONA te
maken tot wat het is, waarvoor dank. In het kader van dit cursusboek gaat speciale
dank naar Ron van Dijk, Remco Plieger, Jan Soerdjbali en Johan Tacke voor hun
aanwijzingen, opmerkingen en stimulans en naar de vele mensen die via de verschillende geraadpleegde c.q. gekopieerde handleidingen direct of indirect een rol hebben
gespeeld!
Den Hoorn, oktober 2005, Niek Praagman
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Computersimulaties
Inleiding

Meer dan dertig jaar maakt Rijkswaterstaat gebruik van computersimulaties om ingrepen in de natuur van velerlei aard te analyseren en te bestuderen. Op waterloopkundig
gebied wordt het WAQUA_in_Simona pakket veelvuldig ingezet. WAQUA is een
simulatiesysteem voor waterbeweging en waterkwaliteit in twee dimensies. De WA
staat voor waterbeweging, de QUA staat voor waterkwaliteit. Het driedimensionale
deel van het simulatiesysteem staat bekend onder de naam TRIWAQ.
Het simulatiesysteem lost de ondiepwatervergelijkingen op. Eigenlijk is dat te kort
door de bocht: er wordt met het rekenpakket een numerieke benadering van de oplossing bepaald. Voor de succesvolle toepassing van het simulatiesysteem voor een
specifiek gebied, dient het gebied wel in al zijn facetten te worden geschematiseerd.
Een dergelijke toepassing op een gebied wordt een applicatie genoemd.
Het is uiteraard belangrijk dat er deskundigen beschikbaar zijn om de programmatuur
van het WAQUA simulatiesysteem te onderhouden en aan te passen. Voor een organisatie als Rijkswaterstaat is het daarnaast minstens zo belangrijk dat er een aantal
mensen is dat weet hoe binnen dit systeem applicaties gebouwd en gebruikt moeten
worden. Deze mensen hoeven op zich niets van informatica technische aspecten van
de onderliggende programmatuur te weten. Wel belangrijk is het voor een gebruiker
van het pakket bekend te zijn met:
de basisbegrippen uit de hydrodynamica, waarbij het belangrijkste basisbegrip bestaat
uit een gevoel voor “hoe water stroomt”. Water kiest in beginsel de weg van de minste
weerstand. Dat klinkt erg eenvoudig en dat is het ook. Toch is voor veel zaken jarenlange ervaring nodig alvorens men dat gevoel tot in detail bezit en essenties van een
stroming kan begrijpen en interpreteren;
het maken van een schematisatie voor WAQUA, hoe wordt een schematisatie gemaakt
die recht doet aan het te bestuderen probleem;
hoe een invoer voor WAQUA veranderd kan worden om een aantal scenario's door te
kunnen rekenen, uiteraard met de bedoeling deze vervolgens te kunnen vergelijken;
hoe de simulatieprogramma’s WAQPRE en WAQPRO gedraaid moeten worden om
resultaten te kunnen genereren;
hoe resultaten bekeken kunnen worden om ze te kunnen interpreteren;
de vele tools die van dienst kunnen zijn bij de diverse onderdelen uit het totale numerieke benaderingsproces.
In dit cursusboek wordt aan de hand van een aantal verhalen en een aantal voorbeelden de mogelijkheid geboden om veel van deze kennis te verkrijgen. Het boek kan
gezien worden als ondersteuning bij een cursus WAQUA_in_SIMONA maar is ook
geschikt voor een gemotiveerde gevorderde gebruiker om via zelfstudie de wat verdergaande aspecten van de WAQUA-in-SIMONA vaardigheden onder de knie te
krijgen.
Voor de goede orde zij gezegd dat de verschillende programma’s op een flink aantal
platforms onder verschillende operating systemen draaien zoals UNIX, LINUX, Windows NT en Windows XP. Het pakket is beschikbaar op zowel HP als SUN werksta-
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tions, maar ook op supercomputers en op eenvoudige PC’s. Voor de kenners: met
behulp van PVM kunnen inmiddels ook meerdere systemen voor een simulatie worden ingezet.
Van oorsprong was het pakket alleen geschikt voor zogenaamde mainframes. Met de
toenemende computerkracht van de persoonlijke computer komen zwaardere en meer
gedetailleerde simulaties binnen het handbereik van de locale gebruiker met een relatief eenvoudige PC.
Zo nu en dan wordt achtergrondinformatie direct in het boek zelf gegeven, meestal
wordt naar andere literatuur doorverwezen waarbij vooral aan de handleidingen van
elk van de vele hulpprogramma’s moet worden gedacht. De lezer zal zelf kunnen
bepalen wat hij nog aan verdere informatie wil naslaan. In ieder geval zal de lezer aan
het eind van het boek in staat zijn een simulatiemodel van een redelijk complex gebied
te ontwerpen, een aantal verschillende scenario's door te rekenen en de resultaten van
diverse ingrepen met elkaar te vergelijken. Overigens moet hier wel een kanttekening
gemaakt worden. Voor het draaien van de programmatuur is de kennis van dit boek,
samen met kennis van de 'Users Guide' van WAQUA, voldoende. Echter het trekken
van conclusies moet met zeer veel zorg gebeuren, een goede kennis van de (numerieke) waterloopkunde is daarvoor onontbeerlijk.
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De Historie
Inleiding

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de achtergronden van het pakket
WAQUA_in_SIMONA , op zich is kennis van de historie natuurlijk geen voorwaarde
om goed met het pakket uit de voeten te kunnen.

2.2

Vergelijkingen

De basisprincipes voor de mathematisch-fysische beschrijving van de waterbeweging
zijn in 1666 geformuleerd door Newton. Zijn tweede wet, kracht is massa maal versnelling, vormt samen met de wet van behoud van massa de basis voor die beschrijving. In praktische zin gaat de beschrijving van de waterbeweging terug naar 1871 als
de Fransman St. Venant beide wetten vertaalt in een bruikbare vorm voor de waterbeweging. De wiskundige vergelijkingen die St. Venant afleidt zijn relatief eenvoudig.
De oplossing is dat echter niet, waardoor een brede toepassing lang uitblijft.

2.3

Vereenvoudigingen

De eerste praktische toepassing waarbij de vergelijkingen, zij het in vereenvoudigde
vorm, echt worden opgelost, is een Nederlandse.

Figuur 1: Schematisatie westelijke Waddenzee met takken en gebieden
Als de Nederlandse regering naar aanleiding van de stormramp van 1916 besluit om
de Zuiderzee af te sluiten wordt een commissie onder voorzitterschap van Nobelprijswinnaar Lorentz geïnstalleerd die "moet onderzoeken in hoeverre, als gevolg van de
afsluiting van de ZUIDERZEE ingevolge de wet van 14 juni 1918 (staatsblad No.
354), te verwachten is, dat tijdens storm hogere waterstanden (en een grotere golfop-
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loop), dan thans het geval is, zullen voorkomen voor de kust van het vaste land van
Noord-Holland, Friesland en Groningen, als mede voor de daarvoor gelegen Noordzee-eilanden".
Eén van de methoden die bij het onderzoek gebruikt worden, wordt in het verslag van
de commissie met de volgende zinnen beschreven. "De derde methode tracht iets
dieper in het mechanisme der verschijnselen door te dringen. De methode gaat uit van
de wiskundige vergelijkingen die de beweging van het water bepalen. Om het terrein
te verkennen en de methode op de proef te stellen heeft men haar in de eerste plaats op
de normale getijbeweging, zoals die thans is, toegepast".
Om de methode te kunnen gebruiken werd een rigoureuze vereenvoudiging uitgevoerd
die tot vandaag de basis voor de ééndimensionale waterbewegingmodellen vormt.
Door het hele gebied in een stelsel van geulen te verdelen, zie figuur 1, wordt het
vraagstuk tot dat van de waterbeweging in een net van kanalen teruggebracht.
Ook werd de vergelijking van St. Venant vereenvoudigd door enkele termen te verwaarlozen en/of lineair te maken. Ondanks deze vereenvoudigingen is het rekenwerk
enorm. Een volledige berekening kost een goede rekenaar minimaal twee maanden en
bovendien moet alles in verband met mogelijke rekenfouten dubbel worden uitgevoerd.
Achteraf blijkt dat de vereenvoudigingen van Lorentz toegestaan zijn: als in 1936 een
storm plaatsgrijpt onder omstandigheden die sterk lijken op de storm waarvoor Lorentz de verhoging heeft voorspeld wijken de voorspelde waarden slechts circa 20 cm
af (zie ook figuur 2).

Figuur 2: Voorspelling en werkelijkheid

2.4

Alternatieven

Rijkswaterstaat ziet, vooral door dit succes, de kracht van de methode en zet de door
Lorentz gestarte ontwikkelingen voort. De in 1939 opgerichte studiedienst Benedenri-
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vieren breidt de toepassingen uit. De hoeveelheid rekenwerk blijft echter een struikelblok: aan het doorrekenen van diverse plannen die vooruitlopen op het Deltaplan
worden circa 300.000 uren rekenwerk besteed. Er wordt daarom door Rijkswaterstaat
naar alternatieven gezocht. In 1947 wordt een schaalmodel van het Noordelijk Delta
Bekken gebouwd, een soort Madurodam met stromend water. In 1954 wordt een
eerste analoge computer, waarin de elektrische netwerken vergelijkbare eigenschappen hebben als het stuk estuarium dat ze representeren, gebouwd. Een tweede snellere
analoge computer, de DELTAR - de rekentijd is dan in de orde uren in plaats van in
de orde maanden - die in 1960 de eerste opvolgt, blijft tot 1983 dienst doen. 1983
markeert voor de Rijkswaterstaat een overgang naar een andere tijd: het natte schaalmodel en de analoge computer zijn dan definitief ingehaald door de universelere en
vooral snellere digitale computer.

2.5

Digitale Computers

In 1983 duurt de berekening van een getijcyclus in het gebied van figuur 1 met een
digitale computer ongeveer 5 minuten. Op de analoge DELTAR is dat dan 18 minuten. De nauwkeurigheid is hoog, het computermodel reproduceert de extreme waterstanden in een gebied als de Oosterschelde met een nauwkeurigheid van circa 6 cm
(4%) en de maximale stromingen met een fout van circa 15 cm/sec (15%). De procentueel grotere afwijkingen in de stromingen zeggen waarschijnlijk meer over de nauwkeurigheid waarmee de natuurlijke bodemligging vertaald kan worden naar modelparameters en waarmee de debieten bepaald kunnen worden uit een relatief gering aantal
meetpunten in de dwarsdoorsnede, dan over de potentiële nauwkeurigheid van het
model. Immers de ligging van de bodem wordt bepaald op basis van een beperkt
aantal lodingen, lokaal diepere stukken zullen vaak juist buiten beeld blijven. Dergelijke diepere stukken hebben wel een wezenlijke invloed op de voortplantingssnelheid van de golfbeweging en de lokale watersnelheid.
Een nadeel is dat de voorbewerkingen voor de bouw van een model als geschetst in
figuur 1 relatief eenvoudig maar zeer arbeidsintensief zijn. Het gaat om het schematiseren van een schier oneindige hoeveelheid gegevens uit de natuur in een beperkt
aantal representatieve getallen. Vooral de grote hoeveelheden lodinggegevens, die op
de juiste manier bewerkt moeten worden voor het model, zijn hiervan de oorzaak. Het
gaat daarbij om een beperkt aantal stappen. De modelleur tekent assen van geulen in
het gebied, en deelt die geulen in secties die voldoende kort zijn om de variatie van
het dwarsprofiel te kunnen beschrijven.
Daarna begint het arbeidsintensieve deel van het schematiseren: iedere sectie moet
van nauwkeurige gegevens worden voorzien, zoals:
doorsneden bij verschillende waterstanden
breedte van het stroomvoerende deel
lengte van het stroomvoerende deel
oppervlakte van het bergende deel
bodemruwheid ter plaatse
Informatie over achtereenvolgens:
i)

kunstwerken
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de wijze waarop de verschillende secties met elkaar gekoppeld zijn
de randvoorwaarden waar het model gekoppeld is aan buitengebieden

completeert het simulatie model.

2.6

Oosterscheldewerken

De totale inspanning levert wel een model op met voorspelkracht. Als voorbeeld kan
het simulatiemodel dienen dat gebruikt is bij de bouw van de Stormvloedkering in de
Oosterschelde. Aan de bouw van de kering werden hoge kwaliteitseisen gesteld. In
open zee werd met grote elementen met maattoleranties gewerkt die normaal in een
droge bouwput worden gehanteerd. De feitelijke plaatsing van de elementen met de
speciaal gebouwde werkschepen was o.a. in verband met de gestelde nauwkeurigheidseisen beperkt tot een korte periode (het "kenteringvenster") rond de laagwaterkentering omdat alleen dan de stroomsnelheid van het water voldoende laag was om
nauwkeurig te kunnen plaatsen.
In totaal moesten in elk van de 63 openingen van de kering minstens zeven elementen
geplaatst worden. De meeste werkzaamheden pasten maar net binnen het venster
zodat actuele voorspellingen van de juiste begintijd essentieel waren. Voor het bepalen van de vensters op de werklocaties zijn in het model van de Oosterschelde 63
kunstwerken ingebouwd om de plaatsingen te simuleren. Tijdens de plaatsingsperiode
verzorgde een speciale afdeling de actualisering van de voorspellingen.

2.7

Benedenrivieren

Een tweede illustratief voorbeeld van de toepassing van een 1-D waterbewegingpakket in die beginperiode betreft de bepaling van de dijkhoogte. De dijkhoogte werd
vroeger in hoofdzaak bepaald door de statistiek van de waterhoogten. Die statistiek
was gebaseerd op waarnemingen over een groot aantal jaren. Het ingrijpen van de
mens in een watersysteem introduceert nieuwe elementen, zodat alle zaken die de
waterhoogten beïnvloeden, opnieuw gewogen moeten worden. Als gevolg zijn er
strikt gesproken geen waarnemingen van voorgaande jaren beschikbaar.
De te bepalen dijkhoogten in het benedenrivierengebied hangen van veel factoren af,
zoals:
sluitingsstrategie van de (nieuwe) kering in de Nieuwe Waterweg;
getijden;
bodemweerstand in de rivier;
waterafvoeren naar en in het gebied;
optreden van stormen;
kans op fouten bij het sluiten van kunstwerken.
Al deze factoren moeten herleid worden tot een voldoend lage kans op bezwijken van
de dijken en dat bij voorkeur met de laagst mogelijke kosten. Deze kans kan dankzij
de beschikbaarheid van een simulatiemodel berekend worden door een periode van
een aantal jaren te karakteriseren en alle mogelijke omstandigheden door te rekenen.
De maatgevende waterstanden zijn in dit geval inderdaad berekend met een numeriek
pakket. Het pakket ZWENDL (Rijkswaterstaat, RIZA, Dordrecht, jaren 1970-1980) is
hiervoor gebruikt. In het pakket wordt rekening gehouden met de zoutbeweging. Dit is
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in het benedenrivierengebied van belang omdat de invloed op de waterstand als gevolg van het verschil in dichtheid tussen zout en zoet water niet te verwaarlozen is.

2.8

WAQUA

Tot op de dag van vandaag worden 1-D modellen gebruikt en alhoewel deze voor een
aantal situaties voldoende nauwkeurigheid bieden, is de opmars en het gebruik van 2D
en 3D modellen onmiskenbaar en niet meer weg te denken. Eind jaren zestig experimenteerde Rijkswaterstaat, vooral door toedoen van J.J.Leendertse, zie [1], uitgebreid
met 2D modellen.
Omdat in het 2D geval alleen over de, relatief ten opzichte van de lengteschalen, zeer
kleine diepte is geïntegreerd en gemiddeld, zijn er minder onzekerheden in het model.
Daar staat tegenover dat het verzamelen van alle relevante gegevens nog steeds een
omvangrijk en tijdrovend karwei is. Vooral de Deltawerken hebben voor een enorme
impuls voor het 2D pakket gezorgd.
Dankzij uitgebreide proeven met schaalmodellen, uitgebreide waarnemingen in zowel
schaalmodellen als de natuur en talloze numerieke exercities met het rekenhart van
WAQUA, zie bijvoorbeeld de vele WL rapporten uit de jaren 70 en 80 en het proefschrift van G.S.Stelling [2], is zoveel kennis verzameld dat in veel gevallen een probleem via uitsluitend computersimulaties geanalyseerd kan worden. Een positie die tot
voor twintig jaar absoluut niet voor mogelijk werd gehouden. Ook in andere disciplines vonden dergelijke revoluties plaats: een goed voorbeeld daarvan is de numerieke
weervoorspelling.
Er bestaan nu 2D modellen, toepassingen van het systeem of wel schematisaties van
bepaalde gebieden, van vrijwel geheel nat Nederland. De modellen zijn op ingenieuze
wijze aan elkaar gekoppeld. In figuur 3 is een aantal van deze modellen getekend. Eén
en ander is illustratief voor de wijze waarop van grof naar fijn wordt gewerkt. Door
het beschikbaar stellen van deze gehele trein van modellen van “Oceaan tot Grote
rivieren” wordt het doorrekenen van bepaalde ingrepen aanzienlijk eenvoudiger. De
schematisatie is immers al in grote mate van detail beschikbaar. Datzelfde geldt voor
de rand- en beginvoorwaarden en voor de diepteschematisaties. Deze modellen zijn
gekalibreerd en gevalideerd met beschikbare metingen en vaak kunnen de meetreeksen op standaardstations uit het opslagsysteem DONAR ([3]) direct worden vergeleken met de modelresultaten. Slechts de ingreep zelf hoeft te worden aangebracht om
een nieuwe simulatie te kunnen uitvoeren.
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Figuur 3: Modellen trein van Oceaan tot Nederlandse Binnenwateren

Al naar gelang de schalen van het te bestuderen probleem wordt met grotere respectievelijk kleinere modellen gewerkt. De modellen sluiten van grof naar fijn met een
factor drie verdichting naadloos aan elkaar. Een logische stap is uiteraard om in die
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gevallen waarin de dieptemiddeling niet meer geoorloofd is, in verband met de gewenste nauwkeurigheid, 3D modellen te ontwikkelen en in te zetten. De laatste jaren
is dit inderdaad op grote schaal gebeurd.
Zoals eens de 1D modellen een lange weg hebben afgelegd voordat ze in veel gevallen
voldoend nauwkeurige antwoorden konden geven en werden geaccepteerd als betrouwbaar, beginnen nu ook de 2D en 3D modellen steeds grotere betrouwbaarheid te
leveren. De praktische kennis van de problematiek is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Omdat de computercapaciteit steeds groter wordt zowel wat betreft de opslag
als de rekensnelheid lijkt het logisch om vast te stellen dat de opmars van de 2D en 3D
modellen nog lang niet ten einde zal zijn.
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De Ondiepwatervergelijkingen
Inleiding

Het pakket WAQUA_in_SIMONA heeft als basis een rekenhart waarin de ondiepwatervergelijkingen numeriek worden opgelost. In dit boek zal, zoals in de inleiding is
gezegd, verder geen speciale aandacht worden besteed aan numerieke methoden, noch
aan andere mathematische achtergronden. Voor een goede interpretatie van mogelijkheden en benodigdheden van WAQUA is het wel belangrijk enkele basisbegrippen te
introduceren. In dit hoofdstuk wordt daarom aandacht besteed aan:
de partiële differentiaalvergelijkingen
de beginvoorwaarden
de randvoorwaarden
de externe aandrijvende krachten

3.2

Begrippen

De vergelijkingen die de stroming van water in ondiepe gebieden beschrijven staan
bekend als de ondiepwatervergelijkingen. (Zie appendix 1 , zie ook de WAQUA Users
Guide [4]). Onder ondiep water worden gebieden verstaan, die gekenmerkt worden
door afmetingen die in de horizontale richtingen vele malen groter zijn dan in de
verticale richtingen. Een afleiding van de ondiepwatervergelijkingen kan worden
gevonden in Dronkers [5] en/of in Praagman [6].
De ondiepwatervergelijkingen zijn partiële differentiaalvergelijkingen, die voor elk
punt in een zeker gebied en op elk tijdstip aangeven wat de relatie is tussen de onbekende grootheden u, v en z. Daarbij zijn u en v de x- respectievelijk de y-component
van de over de diepte gemiddelde snelheid en is z de waterstand ten opzichte van een
zeker referentievlak. In die ondiepwatervergelijkingen komen ook nog diverse "bekenden" voor namelijk:
de diepte h
de versnelling van de zwaartekracht g
de bodemruwheid gerepresenteerd door de coëfficiënt van Chezy C
de oppervlakte wind W
de Eddy viscositeit n
Het begrip “bekende”, de aanhalingstekens geven dat al aan, moet hier niet al te letterlijk opgevat worden. Beschouw bijvoorbeeld de diepte. De diepte is theoretisch bekend maar moet praktisch gesproken bij toepassing nog wel daadwerkelijk bepaald
worden. Vaak is in minder bevaren gebieden van een zee alleen een ruwe schatting
van de diepte beschikbaar. Bedenk bijvoorbeeld dat op veel kaarten van zeegebieden
vooral de ondiepten correct zullen zijn weergegeven omdat die voor de scheepvaart
belangrijk zijn, maar de diepere gebieden veel minder betrouwbaar zullen zijn geregistreerd. Toch is de diepte van een gebied één van de belangrijkste grootheden. De
diepte bepaalt namelijk de weerstand die de stroming ondervindt. Grote diepten leiden
tot weinig weerstand, tot relatief kleine snelheden van het water, er is veel oppervlak
per eenheid van breedte beschikbaar, en tot een grote voortplantingssnelheid van de
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golfbewegingen in het water, terwijl omgekeerd kleine diepten tot veel weerstand,
relatief hoge watersnelheden en een geringe voortplantingssnelheid leiden.
De Chezy coëfficiënt C, die één van de maten is voor de bodemruwheid, is een diepte
afhankelijke grootheid die iets zegt over de bodemgesteldheid. Vaak is niet precies te
zeggen hoe groot C moet zijn en wordt C gebruikt als een afregel (“calibratie-“)
grootheid.
De wind W wordt als een schuifspanning op het oppervlak meegenomen en is afhankelijk van de ruwheid van het wateroppervlak. Deze ruwheid neemt toe naarmate er
meer, korte, golven op het wateroppervlak ontstaan.
De Eddy viscositeit of turbulente viscositeit is een grootheid die op een zeer vereenvoudigde wijze iets zegt over de turbulente wrijving in het water. Door deze wrijving
wordt turbulentie gegenereerd op die plaatsen waar de gradiënt in de snelheid het
grootst is, dit heeft onder andere tot gevolg dat er lokaal energie verloren gaat.
Partiële differentiaalvergelijkingen beschrijven hoe een aantal onbekenden (in dit
geval u, v en z ) in tijd en plaats veranderen. Nu is het zo, dat als u, v en z op zeker
tijdstip T0 gegeven zijn in het hele gebied van interesse, ze, op basis van de differentiaalvergelijkingen op alle latere tijdstippen berekend kunnen worden als de bekenden
h, g, C, W en n gegeven zijn en als op de randen van het gebied, randvoorwaarden
aanwezig zijn. Op zich zijn randvoorwaarden, en welk type randvoorwaarden een
lastig probleem, zie bijvoorbeeld Stelling [2]. Later in dit boek wordt, in hoofdstuk 9,
op het beschikbaar krijgen van nauwkeurige randvoorwaarden teruggekomen.
Het feit dat de onbekenden op tijdstip t = T0 bekend zijn wordt het bekend zijn van de
beginvoorwaarde genoemd. Vaak zal slechts een schatting van de beginwaarden
beschikbaar zijn. Gelukkig blijkt dit in de praktijk niet zo ernstig te zijn: bij een onnauwkeurige begintoestand zal het model er alleen wat langer over doen om op de
goede oplossing uit te komen, het "inspelen van het model”. Het is wel belangrijk om
te controleren of het model goed is ingespeeld. Dat kan bijvoorbeeld door het vergelijken van vergelijkbare tijdstippen uit opeenvolgende getijcycli.
Zoals gezegd, op de randen van het gebied zijn randvoorwaarden nodig. Globaal
gesproken zijn er twee typen randen te onderscheiden
“dichte” randen
”open” randen
Met dichte randen worden die plaatsen bedoeld waar het gebied van interesse grenst
aan het land: meestal de kust. Soms wordt deze randvoorwaarde ook toegepast op diep
water als het gerechtvaardigd is te veronderstellen dat het water slechts evenwijdig
aan deze rand stroomt. Op deze randen wordt aangenomen dat de snelheid loodrecht
op de kust nul is, immers er kan geen water door deze rand stromen. De open rand is
aanzienlijk moeilijker, hiermee wordt de gebiedsbegrenzing aangeduid, waar water
grenst aan water. Dit is een kunstmatige rand, door de gebruiker gekozen. Soms is in
die rand nog iets van de natuur te herkennen, bijvoorbeeld als de rand ligt op een
wantij zoals die bestaan bij de Waddeneilanden. In een dergelijk geval kan op grond
van de natuur nog iets algemeens over de randvoorwaarde gezegd worden. Meestal is
dit echter niet zo en moet, op de kunstmatige rand, een gemeten of geanalyseerde
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randvoorwaarde vastgelegd worden. Dit moet dan via metingen of via analyse van het
plaatselijke astronomische getij. Het astronomische getij is het getij dat wordt opgewekt door de invloed van de hemellichamen, voor de meeste plaatsen op aarde is dit
vrij nauwkeurig bekend, uit getijtafels of satelliet waarnemingen. Tegenwoordig
wordt vaak gewerkt met grootschalige modellen met daarin genest een gedetailleerd
model. De randvoorwaarden uit het detailmodel worden dan gegenereerd met hulp van
de resultaten van het grotere model. Een mooi voorbeeld van een dergelijke nesting,
tot in grote mate van detail doorgevoerd, is de modellentrein zoals in sectie 2.8 genoemd.
Al met al zorgen open randen vaak voor praktische problemen. Immers de gebruiker
moet bepalen of daar de waterstand, een debiet, een snelheid of een combinatie van
grootheden moet worden opgegeven en die grootheden vervolgens ook zien te bepalen
of te verkrijgen. In voorbeelden in de volgende hoofdstukken wordt nog op de problemen met het opdrukken van randvoorwaarden teruggekomen.

3.3

Discretisatie

SIMONA geeft een benadering van de functies u, v en z op het gebied van interesse
op een aantal discrete tijdstippen. Deze benadering wordt gevonden door het gebied
van interesse (het gaat om een 2-dimensionaal horizontaal watergebied, in WAQUA
wordt gemiddeld over de verticale richting) schematisch weer te geven met een rooster. In plaats van het volledige gebied wordt een verzameling van punten en vierhoeken die het gebied zo goed mogelijk weergeven, beschouwd. De hoeken van de vierhoeken zijn de roosterpunten. In plaats van een functie z die op het hele gebied van
interesse gedefinieerd is, gaat het bij de discretisatie om een functie die in elk roosterpunt de oorspronkelijke functie zo goed mogelijk benadert. Op dezelfde wijze worden
benaderende functies voor de snelheidscomponenten gezocht. Als N het totale aantal
roosterpunten is dan gaat het om een functie die in elk van die roosterpunten gedefinieerd is en een waarde heeft. In elke vierhoek wordt de oorspronkelijke functie dan
benaderd door een interpolatiewaarde op basis van de vier waarden in de hoeken.
In WAQUA wordt met verspringende ("staggering" genoemd) roosters gewerkt: in
figuur 4 is aangegeven hoe dit gaat. Er zijn aparte roosterpunten voor de diepte, voor
de waterstand en voor de u- en de v-snelheid. Samen vormen vier van deze punten één
roostercel met bijbehorende administratieve nummers. In de numerieke formules
wordt gebruik gemaakt van deze ordening van de roosterpunten. (Zie Stelling [2])
Er is niet veel verbeeldingskracht voor nodig om te bedenken dat een willekeurige
functie op een gebied beter benaderd wordt naarmate de vierhoekjes in het rooster
kleiner worden en het aantal, gebruikt om het totale gebied te beleggen, groter. Dan
wordt ook het aantal rekenpunten groter. En daarmee neemt de rekentijd toe die nodig
is om een bepaalde situatie door te rekenen.
Om een voorbeeld te geven: halveren van de zijde van een vierhoek leidt tot vier keer
het aantal punten waarin de onbekende functie berekend moet worden. Verviervoudiging van het aantal punten betekent daarom dat er ook vier keer zoveel rekentijd nodig
is om al die onbekenden te berekenen als de tijdstap op de oorspronkelijke grootte
gehandhaafd blijft. Vaak zal, uit numerieke overwegingen, de tijdstap ook verkleind
moeten worden als de plaatsstap verkleind is. Een gebruiker moet steeds een evenwicht zien te vinden tussen de gewenste nauwkeurigheid en de rekentijd. Globaal kan
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gezegd worden dat grove modellen (modellen die per vierhoek een groot gebied beslaan) gekenmerkt worden door het gebruik van weinig rekentijd, terwijl gedetailleerde modellen van hetzelfde gebied veel rekentijd vergen. Het belangrijkste criterium
voor het bepalen van de juiste tijdstap is het zogenaamde Courant criterium. Dat
criterium legt een relatie tussen de nauwkeurigheid van de getijvoortplantingssnelheid,
de plaatsstap en de tijdstap. In het algemeen wordt de tijdstap bepaald door de grootste
waterdiepte bij de kleinste maaswijdte. Dat is in het verleden een reden geweest om
over te gaan naar kromlijnige roosters. Deze roosters, die ook aan allerlei criteria
moeten voldoen, bieden de mogelijkheid om op diep water met grote mazen te werken
en op ondiep water met veel kleinere roosterafstanden. Zo kan de tijdstap beperkt
blijven en is er toch een zekere mate van detail mogelijk in een interesse gebied.

Figuur 4:
Definitie WAQUA rekenrooster. Let op de plaatsen waar openingen zijn gedefinieerd. Door de staggering liggen waterstandopeningen een halve
stap extra naar buiten t.o.v. snelheidsopeningen.
In veel gevallen worden modellen gebruikt om te voorspellen. Dus zal de rekentijd om
de onbekenden te berekenen aanzienlijk kleiner moeten zijn dan de gesimuleerde tijd.
Gelukkig hebben computers de neiging groter (qua geheugen) en sneller te worden,
zodat steeds nauwkeuriger modellen in een aanvaardbare tijd kunnen worden gedraaid.
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Evenals de benadering van de functie in de ruimte (plaatsdiscretisatie) wordt een
benadering van de functie in de tijd (tijddiscretisatie) gebruikt. Op basis van de functiewaarden op zeker tijdstip worden de functiewaarden op een tijdstip, één tijdstap
later, uitgerekend. Deze tijddiscretisatie zit te ingewikkeld in elkaar om daar hier
verder op in te gaan. Voor de liefhebbers zie [2].

3.4

Slot

In dit hoofdstuk is aangegeven wat er moet gebeuren om een probleem met WAQUA
op te lossen. Het komt, in woorden, ongeveer op het volgende neer:
Bepaal het gebied van interesse (dat is het gebied waar verschijnselen geanalyseerd
moeten worden)
Bepaal het gebied waarop de ondiepwatervergelijkingen opgelost moeten worden (dit
gebied wordt vaak veel groter gekozen dan het gebied van interesse om te zorgen dat
verstorende invloeden van kunstmatige randen weinig tot geen invloed op de analyse
zullen hebben en dat op de randen zo goed mogelijke randvoorwaarden beschikbaar
zullen zijn)
Maak een discretisatie van het gebied. Bepaal roosterpunten en rekencellen zodanig
dat voldoende nauwkeurigheid bereikt wordt in het gebied van interesse
Geef aan op welke randen welke randvoorwaarden zullen komen
Geef aan wat de beginvoorwaarden zullen zijn
Geef aan met welke diepte gerekend zal gaan worden
Geef aan met welke bodemruwheid gerekend zal worden
Geef aan met welke Eddy viscositeit gerekend zal worden
Geef aan met welke wind gerekend zal worden
Bepaal in welke locaties welke soort history-uitvoer bepaald moet worden
Bepaal op welke tijdstippen waterstandvelden, snelheidsvelden en concentratievelden
nodig zijn
Als de gebruiker dit allemaal heeft vastgelegd, zal dat op eenduidige wijze in de computer moeten worden ingevoerd waarna het model gereed is en er een berekening
gemaakt kan worden. Dat de gebruiker vaak veel moeite moet doen om al de benodigde gegevens te verkrijgen kan niet vaak genoeg gezegd worden, vooral ook omdat de
kwaliteit van die gegevens mede vastlegt hoe betrouwbaar het eindresultaat van de
berekening zal zijn. Slechte gegevens leveren per definitie onzin op!
Nadat de berekening is uitgevoerd en geconstateerd is dat het model werkt, moet, ook
al is de gebruiker overtuigd van de kwaliteit van de invoergegevens, worden nagegaan
of het model ook realistische antwoorden geeft. Daartoe is het vrijwel altijd noodzakelijk een vergelijking te maken tussen metingen en berekeningen.
Daarvoor is uitvoer van het model nodig. Die uitvoer kan door het model worden
gegenereerd in de vorm van tijdseries (“histories”) of in de vorm van velden (“maps”).
Uit het bovenstaande is ook duidelijk geworden dat de gebruiker door de grote hoeveelheid invoer veel mogelijkheden heeft om de uiteindelijke resultaten te beïnvloeden. Het is daarom zaak eerst net zolang het model aan te passen en af te regelen tot
een situatie is gevonden die als uitgangspunt voor verdere analyse kan dienen. Het
steeds iets veranderen van de resultaten door het aanpassen van de diverse parameters
van het model wordt het afregelen of calibreren genoemd. Dit afregelen moet altijd
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helemaal afgelopen zijn voordat met een aantal scenarioberekeningen wordt begonnen
op grond waarvan beleidsbeslissingen genomen worden.
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Good Modelling Practice
Inleiding

Bij het analyseren van problemen in het waterbeheer met de hulp van modellen uit
pakketten zoals WAQUA_in_SIMONA lopen opdrachtgever en opdrachtnemer nogal
wat risico’s. Het is te vaak voorgekomen dat er aan het eind van het samenwerkingstraject een probleem was gecreëerd in plaats van een probleem opgelost. In de afgelopen jaren is daar het nodige over geschreven en in dit hoofdstuk wordt aan de gesignaleerde gevaren enige aandacht besteed en een tipje van de sluier opgelicht. Wie zich
echt wil wapenen leest het handboek Good Modelling Practice [7].

4.2

Aanleiding en Normering

De aanleiding voor het op schrift stellen van de regels voor goed modelleren is de
ervaring uit de praktijk dat er nogal wat fout kan gaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in het traject van de offerteaanvraag tot en met de oplevering van de
resultaten van een op een model gebaseerde analyse.
Enkele redenen voor het foutlopen:
miscommunicatie: specialist (modelkenner) en generalist (projectleider) spreken een
andere taal en hebben vaak oog voor totaal verschillende zaken
verwachtingen: in de offertefase niet voldoend ver uitgewerkte vragen en probleemstellingen leiden er toe dat er bij oplevering mogelijk wel antwoorden zijn maar niet
op de echte vragen van de opdrachtgever
kennis: projectleider (generalist) heeft niet voldoende specifieke kennis en loopt tegen
grote problemen op met betrekking tot rekentijd en doorlooptijd van berekeningsruns
bluf: verschil tussen dat wat wordt aangeboden en dat wat het model werkelijk kan
taakafbakening: geen duidelijke verantwoordelijkheid voor deelonderzoeken waardoor
benodigde gegevens en geproduceerde uitkomsten niet goed op elkaar aansluiten
Op grond van deze en soortgelijke ervaringen is door een werkgroep van de STOWA
(Stichting van de Unie van Waterschappen) een norm opgesteld die moet bewerkstelligen dat een transparante en heldere communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt bereikt. In die norm is in een aantal stappen vastgelegd wat er dient te
gebeuren om de kwaliteit van het modelleerproces te bewaken en hoe ervoor gezorgd
kan worden dat de resultaten van het proces recht doen aan datgene wat door de samenwerkende partijen verwacht wordt.
In dit kader wordt aandacht gevraagd voor een aantal belangrijke controlepunten, voor
zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, die voor een goed verlopen van het proces
van essentieel belang zijn. Controle op wat er beschikbaar is en welke nauwkeurigheid
voor welke kosten gehaald kan worden is essentieel voor het welslagen van een project. Controleer daarom:
of het model de gestelde vraag überhaupt kan beantwoorden. Ga na of er naast de
modelanalyse ook alternatieve methoden zijn
over welk gebied wordt gesproken en of er hetzij een schematisatie beschikbaar is,
hetzij binnen een redelijke termijn een schematisatie te maken is. Ga na welke extra
kosten hier eventueel mee gemoeid zijn
over hoeveel scenario’s, hoeveel rekentijd, hoeveel doorlooptijd en hoeveel geld het in
totaal gaat en of dat allemaal acceptabel is qua doorlooptijd van het project en het
beschikbare budget
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hoe gevoelig het beoogde model is voor, kleine, verstoringen
of er iets bekend is over de gewenste nauwkeurigheid en of die nauwkeurigheid met
het voorgestelde model überhaupt is te halen en welke garanties er zijn dat het ook
daadwerkelijk gebeurt
of er betrouwbare praktijkmetingen beschikbaar, of te verkrijgen, zijn om te calibreren
en te verifiëren
wat, wanneer en met welke nauwkeurigheid gemeten moet worden. Kijk of dat haalbaar is en tegen welke kosten.
Tenslotte: Overleg als opdrachtgever en opdrachtnemer steeds over de kwaliteit van
elk onderdeel om de kwaliteit van het gehele project op het vereiste niveau te houden.
Zorg voor een goede rolverdeling, doe eventueel een pilot-project, dat is een soort
“prototype” - “ = droog zwemmen”- van wat er te verwachten is, definieer in het
projectplan tussenproducten en go / nogo punten.

4.3

Checklist

Voor de volledigheid volgt nog de originele checklist voor de opeenvolgende stappen
uit het GMP handboek. Uiteraard is elk project op zich staand en dus zal in het ene
geval de ene stap en in het andere geval de andere stap meer aandacht krijgen.
Activiteit /

Stap

Stap 1: Begin een logboek (en blijf het gebruiken)
Stap 2: Zet het modelproject op:
2.1 Beschrijf het probleem
2.2 Definieer het doel
2.3 Analyseer de context en maak afspraken over de verantwoording:
2.3.1 Context
2.3.2 Verantwoording / verantwoordelijkheden
2.4 Formuleer de eisen:
2.4.1 Kwaliteitseisen
2.4.2 Eisen aan expertise
2.4.3 Schatting benodigde capaciteit/menskracht
2.4.4 Communicatie en rapportage
2.4.5 Andere eisen
2.5 Maak een werkplan en begroting
Stap 3: Zet het model op:
3.1 Kies het begin: gegevensanalyse, systeembeschrijving of conceptueel model
3.2 Analyseer de gegevens
3.2.1 Bepaal welke basisgegevens nodig zijn om het model te maken en te draaien
3.2.2 Bepaal welke gegevens nodig zijn om het model te analyseren
3.2.3 Bepaal beschikbaarheid van gegevens en meta-data
3.3 Maak een systeembeschrijving
3.4 Maak een conceptueel model (in woorden):
3.4.1 Conceptueel model
3.4.2 Beschrijf de structuur

Uitgevoerd ?
Ja Ne Nv
e
t

24

Cursusboek WAQUA-in-SIMONA 2005, Gevorderden

3.4.3 Kies het soort model
3.4.4 Definieer de relaties tussen variabelen
3.4.5 Leg de aannames vast
3.4.6 Controleer het conceptuele model
3.5 Maak een keuze uit bestaande modelprogramma’s
3.6 Kies een discretisatie van het model in ruimte en tijd
3.7 Kies een numerieke aanpak
3.8 Implementeer het model
3.9 Verifieer het model
Stap 4: Analyseer het model:
4.1 Maak een plan van aanpak voor de analyse-activiteiten
4.2 Analyseer globaal het model
4.2.1 Doe een run met standaard invoer
4.2.2 Voer de globaal-gedrag-test uit
4.2.3 Controleer de massabalansen
4.2.4 Doe een robuustheidstest
4.3 Voer een gevoeligheidsanalyse uit
4.4 Voer een (formele) identificatie uit (als dat kan)
4.5 Calibreer het model:
4.5.1 Inleiding
4.5.2 Kies de te optimaliseren parameters
4.5.3 Bereken de optimale waarden
4.5.4 Analyseer de resultaten van de optimalisatie
4.6 Voer een betrouwbaarheidsanalyse uit
4.7 Valideer het model
4.8 Bepaal het geldigheidsgebied van het model
Stap 5: Gebruik het model:
5.1 Maak een plan van aanpak voor de simulatie-runs
5.2 Doe de uiteindelijke simulatie-runs
5.3 Controleer de resultaten
5.4 Is dit het nou?
Stap 6: Interpreteer de resultaten:
6.1 Beschrijf de uitkomsten
6.2 Bediscussieer de resultaten
6.3 Beschrijf de conclusies
6.4 Controleer of de doelstelling gehaald is
6.5 Vat de resultaten samen
6.6 Analyseer de gevolgen voor de onderzoeksvraag
Stap 7: Rapporteer en archiveer:
7.1 Rapporteer in de taal van de doelgroep
7.2 Maak de modelstudie reproduceerbaar (archiveer)
Checklijst Modellering (zie ook de bron: Good Modelling Practice [7] )
Voor sommige projecten zijn bepaalde stappen zelfs overbodig. Echter als leidraad bij
het begeleiden en uitvoeren van een project kan de lijst van grote dienst zijn!
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Naast de checklijst bestaat er ook een organisatiediagram waarin de diverse stappen
nog eens in een schema worden weergegeven. Dit staat eveneens in het handboek
GMP [7].
Beide, lijst en organisatiediagram, zijn goede hulpen bij de ontwikkeling en het gebruik van een betrouwbaar en nauwkeurig model.
In de afgelopen jaren is voor veel praktijkproblemen gebruikgemaakt van een numeriek waterbewegingmodel. Indien in het project ook stap 7: rapporteer en archiveer
is uitgevoerd, en in veel gevallen is dat zo, dan is er veel hulpmateriaal voorhanden
voor een volgende “nieuwe” toepassing.
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5 Het Model Kustzuid
5.1

Inleiding

Om de diverse aandachtspunten van het modelleringsproces te kunnen illustreren
wordt gebruik gemaakt van het Kustzuid model. In het Kustzuid model wordt een
“zeeschematisatie” van de twee zeearmen in Zeeland, de Ooster- en de Westerschelde
gecombineerd met een “rivierenschematisatie” van de rivier de Schelde. Het betreffende rooster, dat gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in België ligt, is weergegeven in figuur 5.
Het Kustzuid model is voor de cursus interessant omdat er een aantal karakteristieke
zaken in voorkomt dat illustreert welke problemen een modelleur kan verwachten bij
het bouwen en afregelen van een model.

5.2

Gebiedskarakteristieken

Eerder, einde hoofdstuk 3, is gesproken over de modellentrein (zie figuur 3), een serie
stromingsmodellen die de Nederlandse wateren en aangrenzende zeegebieden bedekt.
De modellen lopend van “Oceaan tot de Nederlandse binnenwateren” hebben een
zodanige onderlinge afstemming in de roosters dat er een naadloze overgang (verhouding 1 op 3) tussen de diverse modellen bestaat. Het Kustzuid model is in eerste instantie gebaseerd op een 1 op 1 uitsnede uit het Kuststrook model. De uitsnede omvat
de eerder opgezette separate uitsneden van Ooster- en Westerschelde uit het Kuststrook model en een strook van de Noordzee aansluitend aan deze gebieden. Via
nesting van respectievelijk het DCSM8 (Continental Shelf Model), het ZUNOmodel
en het Kustzuid model worden de modellen operationeel via RWS DZLD (Directie
Zeeland) / HMCZ (Hydro Meteo Centrum Zeeland) ingezet. Door de onderlinge
afstemming van de modellentrein modellen en het feit dat Kustzuid een één op één
uitsnede uit het Kuststrook model is, wordt bereikt dat er astronomische randvoorwaarden, dat zijn randvoorwaarden gebaseerd op jaarcijfers en gerepresenteerd in
astronomische componenten, beschikbaar zijn voor de buitenranden van Kustzuid.

5.3

Bestaansrecht

Na analyse van de verkregen resultaten van het eerste Kustzuid model is, door DZLD,
gevraagd een kwaliteitsverbetering van dat eerste Kustzuid model te realiseren opdat
het model op meerdere terreinen, vallend binnen de taakstelling van de RWS DZLD /
HMCZ, operationeel kan worden ingezet. Een model heeft pas bestaansrecht als op
grond van het model in werkelijk praktische situaties uitspraken kunnen worden gedaan in het kader van het beheer en onderhoud en het gebruik van de diverse waterwegen. In eerste instantie hadden de resultaten van Kustzuid niet voldoende kwaliteit
om het model op een dergelijke manier toe te kunnen passen. Daarom is getracht tot
kwalitatieve verbeteringen van het rekenrooster, de bodemschematisatie, de lokaal
voorgeschreven ruwheden en de externe randvoorwaarden te komen. Uiteraard tellen
aanpassingen pas als verbeteringen als dat in de berekende resultaten is te zien.
Inmiddels wordt het verbeterde model, nu Kustzuid 3 geheten, op diverse plaatsen
operationeel ingezet.
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Cursusmodel Kustzuid

Het gebruik van Kustzuid als cursusmodel wordt gemotiveerd vanwege de eerder
genoemde aanpassingen. Het gaat dan om
de aanpassing van het rooster en de bodemschematisatie in het Nauw van Bath en de
daarmee samenhangende problemathiek (een praktisch voorbeeld van overwegingen
bij het gebruik van de roostergenerator en het pakket Baseline) waarbij ook de koppelingsproblematiek, het koppelen van een rivierdeel met een estuarium- respectievelijk
kustzeedeel, een niet onbelangrijke rol speelt
de optimalisatie van de randvoorwaarden waarbij getijanalyse, Kalman filtering (zie
ook hoofdstuk 9 sectie 4 en hoofdstuk 14) en het gebruik van harmonische componenten uitgebreid aan de orde komen
Door de aanpak van deze verschillende aspecten wordt in dit praktische geval geïllustreerd hoe het “verbeterde” model stap voor stap ontstaat. In enkele van de volgende
hoofdstukken worden deze stappen behandeld.

Figuur 5:

Rooster van bodempunten Kustzuid (versie1), Layout.
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Het SIMONA Pakket
Inleiding

Omstreeks 1990 kwamen er bij het gebruik van waterloopkundige simulatiemodellen
nogal wat problemen naar boven. Problemen die direct verband hielden met het feit
dat de vele numeriek georiënteerde pakketten op verschillende plaatsen, door steeds
weer andere mensen en meestal zonder algemeen aanvaarde programmeernormen
waren ontwikkeld.
Als gevolg hiervan :
was de wijze van invoer voor elk pakket anders;
pasten de berekende resultaten van de verschillende pakketten niet bij elkaar;
waren veel op zichzelf staande operaties, zoals de voor- en nabewerking en de standaard oplosprocedures, elke keer opnieuw en op een andere wijze geprogrammeerd;
waren de verschillende pakketten qua programmatuur van zeer verschillende kwaliteit.
Om aan deze problematiek een eind te maken werd eind jaren tachtig de SI(mulatie)
MO(dellen) NA(tte Waterstaat) filosofie ingevoerd.
Er werd een algemene methodiek voor de invoer afgesproken (een KEYWORDS
georiënteerde invoer);
Er werd een algemene methodiek voor de uitvoer en de naverwerking afgesproken,
zodat resultaten van verschillende pakketten toch op dezelfde wijze verwerkt en geïnterpreteerd konden worden (het naverwerkingsprogramma WAQVIEW is hier een
voorbeeld van);
Alle nieuw te schrijven programmatuur werd aan strenge normen onderworpen (Zie
Normen SIMONA [8]).
Met deze afspraken werd beoogd dat onderhoudbaarheid en hergebruik van de programmatuur sterk zouden toenemen en dat dankzij de uniforme aanpak verschillende
pakketten eenvoudiger gekoppeld zouden kunnen worden.

6.2

WAQUA_in_SIMONA

Sinds WAQUA in SIMONA is opgenomen bestaat SIMONA uit een flink aantal
subpakketten. De voor WAQUA belabgrijkste zijn:
het voorbewerkingspakket WAQPRE,
het rekenprogramma WAQPRO,
de naverwerkingsprogramma’s: WAQVIEW, SDS2MAT en KALGUI.
In het volgende van elk een korte beschrijving :
De preprocessor WAQPRE, het voorbewerkingsprogramma :
WAQPRE is een programma dat een door de gebruiker geleverde invoerfile met
WAQUA “keywords” omzet in een voor de WAQUA processor WAQPRO geschikte
invoer.
Zonder te zeer in detail te treden iets over de opzet van de preprocessor. Het SIMONA
team heeft een programma geschreven (SIREFT) dat een groot aantal constructies van
“keywords” herkent en deze op eenduidige wijze vastlegt in een aantal arrays zonder
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dat de specifieke betekenis van de “keywords” wordt bekeken. SIREFT is een algemeen programma dat niet alleen voor WAQUA, maar voor willekeurig welk ander
pakket gebruikt kan worden. De ontwerpers van WAQUA-in-SIMONA hebben de
vereiste invoer in een zogenaamde REFERENTIETABEL vastgelegd die aan de eisen
van SIREFT voldoet en deze tabel via SIREFT in een binaire file omgezet.
De preprocessor WAQPRE leest de invoerfile van de gebruiker en vergelijkt de inhoud met de inhoud van die binaire file. Indien de invoerfile van de gebruiker correct
is (anders volgt een foutmelding) wordt de inhoud op speciale wijze opgeslagen in een
aantal SIMONA arrays. Vervolgens leest WAQPRE die arrays uit met behulp van een
aantal SIMONA tools (door dezelfde ontwerpers als boven ontwikkeld) en vult de
specifieke waarden in die nodig zijn om WAQPRO te kunnen draaien. Dit laatste deel
is uiteraard wel WAQUA afhankelijk. In dit deel kan een aantal tests worden uitgevoerd om na te gaan of de gebruiker correcte en zinnige invoer heeft gegeven.
De processor WAQPRO, het rekenhart van WAQUA:
WAQPRO berekent waterstanden, snelheden en indien door de gebruiker gevraagd
concentraties in door de gebruiker opgegeven locaties en schrijft resultaten weg naar
achtergrondgeheugen.
De organisatie van de arrays behorend bij een specifiek pakket is zo dat elk item via
een eenvoudig mechanisme weg te schrijven en terug te lezen is naar en van de
S(IMONA) D(ATA) S(TORAGE) file. (Zie voor meer informatie over de wijze van
opslag en de organisatie van die opslag de SIMONA programmers guide [10]).
De postprocessing pakketten WAQVIEW, SDS2MAT en KALGUI:
WAQVIEW is een interactief programma dat speciaal voor SIMONA is ontworpen en
dat resultaten die op de SDS-file staan direct kan lezen en visualiseren op het scherm.
Via speciale commando's kan de gebruiker plaatjes combineren en als hij tevreden is
met het resultaat dit naar een plotter en of printer sturen. WAQVIEW is geschikt om
zowel het verloop in de tijd in een zeker station (histories) als een momentopname in
een gebied (maps) te visualiseren en biedt ook de mogelijkheid resultaten met elkaar
te vergelijken door twee histories in één tekening te plaatsen.
Ook is het met WAQVIEW mogelijk een animatie van de snelheidsvelden, waterstandsvelden en/of concentratievelden (de "kaarten") op het scherm te vertonen.
SDS2MAT is een platform - onafhankelijk stuk gereedschap dat de resultaten op een
SDS file omzet in een serie voor MATLAB leesbare files. Het programma
SDS2MAT, maakt gebruik van een SDS2MAT.inp file, waarmee een selectie kan
worden gemaakt van de data die op de SDS file aanwezig is. Is SDS2MAT eenmaal
gedraaid dan kan de verwerking met het in MATLAB geschreven KALGU worden
gedaan.
KALGUI is een in MATLAB gebouwd, platform – onafhankelijk interactief naverwerkingsprogramma dat op een gebruikersvriendelijke wijze mogelijkheden biedt om
resultaten van een of meer simulaties te combineren respectievelijk te visualiseren.
Een ervaren MATLAB gebruiker heeft daarnaast nog steeds de mogelijkheid om zelf
MATLAB commando’s te gebruiken.
Naast deze drie programma's zijn er overigens veel meer hulpprogramma's.
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Twee belangrijke zijn.
1) De interaktieve prepreprocessor IPW (onder X-Windows): een hulpprogramma
dat gebruikt kan worden om een bestaande invoerfile interaktief zo aan te passen dat invoer voor een nieuw experiment wordt gemaakt. Bijvoorbeeld doordat
nieuwe locaties waar iets moet worden getekend of geprint, worden toegevoegd, of dat de diepte locaal wordt aangepast.
2) Het programma BASELINE waar hoofdstuk 8 geheel aan gewijd is.
Voor de (hulp-)programma's zijn handleidingen. WAQPRE en WAQPRO staan beschreven in de WAQUA users guide terwijl voor SDS2MAT, KALGUI, IPW en
WAQVIEW aparte handleidingen (vaak met on - line help via een willekeurige browser in html) beschikbaar zijn.

6.3

De Invoerfile SIMINP

In het basiscursusboek voor WAQUA_in_SIMONA (zie [9] ) is voldoende informatie
te vinden om een correcte invoerfile te produceren. In dit boek wordt aan de hand van
een basisinvoerfile voor Kustzuid nog even op de invoerfile teruggekomen.
Alvorens met de voorbeelden te beginnen enkele algemene opmerkingen over de
“keyword” structuur. Bij de bestudering van de voorbeelden is het uiteraard zeer
verstandig de handleiding van WAQUA steeds te raadplegen en na te slaan.
De invoerfile van WAQPRE is een gestructureerde ASCII file. De structuur is bepaald
door de eisen van WAQUA-in-SIMONA. Het is een blokstructuur:
elk blok kent subblokken;
elk subblok kent zo nodig subsubblokken enzovoort, tot zo'n rij eindigt met specifieke
informatie. Meestal gaat het dan om getalinformatie, soms om karakter informatie en
in een enkel geval om het zetten van een vlag.
Enkele regels:
Er is een hiërarchische volgorde die binnen een blok volledig vastligt.
Er geldt geen vaste volgorde voor keywords binnen blokken die op hetzelfde niveau
staan.
Een blok wordt gedefinieerd als alle informatie die volgt na een “keyword”.
Een “keyword” is altijd een combinatie van letters en under-scores.
In een “keyword” mogen pertinent geen getallen voorkomen. Getallen suggereren dat
een “keyword” eindigt en dat er data worden gegeven.
Als illustratie hieronder de invoerfile voor Kustzuid. Het is een eenvoudige invoerfile
dankzij alle include vormen , zie voor de betekenis van dergelijke mechanismen de
SIMONA PROGRAMMERS GUIDE [10].
De file is gemaakt met behulp van de IPW als submodel van het Kuststrook model.
Lees ook het commentaar dat op diverse plaatsen, ter verduidelijking, staat. De gebruiker kan uiteraard nog veel meer commentaar toevoegen om allerlei wijzigingen
direct in de file te kunnen administreren. In dit geval gaat het kennelijk om versie 3.
# SIMONA input file for SUBMODEL
# ---------------------------------------------------------------
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# Uitsnede uit Kuststrook fijn
# Kustzuid ( 1, 1) = Kuststrookfijn (694, 1)
# --------------------------------------------------------------SET NOECHO
IDENTification
WAQUA
EXPERIMENT='kustzuid_v3'
MODID='kustzuid_v3'
TITLE='kustzuid_v3'
OVERWRITE
DEPTH_CONTROL
ORIENTATION= 'pos_downwards'

MESH
GRID
AREA MMAX= 213 NMAX= 300
LATItude= 52.500000 LONGitude= 0.000000
ANGLEgrid= 0.000000 COOR_ID='RDV'
CURVILINEAR
RGFFILE='kustzuid_versie3.rgf'
POINTS
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.points_combi'
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.points_rivier'
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.rvw-points_combi'
CURVES
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.curves_combi'
BOUNDARIES
ENCLOSURES
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.encl'
OPENINGS
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.openings_combi'
BARRIERS
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.barriers_combi'
BATHYMETRY
GLOBAL
METH_DPS = 'MEAN_DPD'
DEPMULTIPL=1.000000
THRESHOLD=0.200000
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LAYOUT=1
DEPDEF= 6.00
LOCAL
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.bodem_combi'
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.bodem_rivier'
DRYPOINTS
DAMPOINTS
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.dampoints_combi'
CLOSEU
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.closeu_combi'
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.closeu_rivier'
CLOSEV
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.closev_combi'
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.closev_rivier'
GENERAL
DIFFUSION
GLOBAL
CONST_VALUES =
CDCON
=

30.00000
0.00000

PHYSical_parameters
GRAVity
=
9.8130
WATDENsity
= 1023.0
AIRDENsity
=
1.2050
# end general
FLOW
PROBLEM
TIMEFRAME
DATE =
' 1 JAN 2004'
TSTART =
480.0
TSTOP =
14400.0
TIMEZONE =
'MET' # WINTERTIME
METHODVARIABLES
TSTEP
=
1.00000
ITERCON
=
16
ITERMOM
=
8
CHECKCONT =
'WL'
ITERACCURACY =
0.00100
SMOOTHING
TLSMOOTH =
600.0
DRYING
CHECK_WL='YES'
DEPCRIT
=
0.10000
DUPWND
=
999999.00000
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FRICTION
GLOBAL
TICVAL
=
10.00000
FORMULA =
'Manning'
UDIREC
GLOBAL
CONST_VALUES =
0.02200
LOCAL
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.frictionU_combi'
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.frictionU_rivier'
VDIREC
GLOBAL
CONST_VALUES =
0.02200
LOCAL
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.frictionV_combi'
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.frictionV_rivier'
VISCOSITY
EDDYVISCOSITYCOEFF =
6.000
CROSS_DERIV =
'OFF'

BARRIERcoefficients
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.barcoef_combi'
FORCINGS
INITIAL
WATLEVEL
GLOBAL
CONST_VALUES = 1.00
BOUNDAries
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.bound-flow-hc_combi'
INCLUDE FILE='harmconst_kustzuidv3'
DISCHARGES
INCLUDE FILE='ts_schelle_rivier'
BARRIERS
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.barr-ini_combi'
CHECKPOINTS
LEVELSTATIONS
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.ckpt_level_combi'
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.ckpt_level_rivier'
VSECTions
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.ckpt_crossv_combi'
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TRANSPORT
PROBLEM
CONSTITUENTS
CO 1:
POLUTANT ='SALINITY'
PUNIT =' kg/m**3 '
SALINITY
CO 1
METHODVARIABLES
THETA= 0.500000
FORCINGS
INITIAL
CONSTITUENTS
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.trconst_combi'
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.trconst_rivier'
BOUNDaries
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.bound-tran_combi'
DISCHarges
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.dis-tran_rivier'
CHECKPOINTS
CONSTITUENT_STATIONS
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.ckpt_const_combi'
INCLUDE FILE='kustzuid_versie3.ckpt_const_rivier'
DENSITIES
CEQSTT
= 0.6980
TEMPWATER
= 10.0000
RHOREF
= 1.0000
DISPLAY
OUTLINES
INCLUDE FILE='kustzuid.outlines'
SDSOUTput
# MAPS
# TFMAPs = 28080.0, TIMAPs = 120.0, TLMAPs = 28800.00
HISTories
TFHISto = 480.0, TIHISto=

10.0

# Restart
#
TFRES = 174950. TIRES = 1440. TLRES = 174950.
# end sdsoutput
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PRINToutput
CONTROL
# print tijden voor velden:
TFRAMEStat=( 480.0 60.0, 14400.0 )
# end print
# IGNORE TRANSPORT
# einde invoer
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Rekenrooster en Generatie
Inleiding

Al vrij snel na de introductie van rechtlijnig WAQUA voor praktische problemen
bleek dat de natuur meestal erg grillig is vergeleken met de mooie rechte lijnen van de
WAQUA roosters. Traplijntjes langs de randen zijn niet echt wenselijk vanwege
allerlei lokale numerieke onnauwkeurigheden. Een oplossing waarbij zowel de interne
als de externe randen vrij nauwkeurig benaderd worden en lelijke numerieke effecten
minder kans krijgen, en waarbij detail waar dat nodig is, is aan te brengen terwijl op
andere plaatsen met veel grotere stapgrootte gewerkt kan worden, wordt geboden door
kromlijnige roosters. Kromlijnige roosters zijn per definitie niet noodzakelijk equidistant. De roosters moeten wel orthogonaal zijn, in die zin dat de hoeken van elkaar
onderling snijdende roosterlijnen negentig graden zijn. In de praktijk wordt de kromme lijn vervangen door van roosterpunt naar roosterpunt lopende lijnstukjes. Naarmate de hoeken tussen deze lijnstukjes meer afwijken van die 90 graden, wordt de numerieke onnauwkeurigheid in de berekening groter. Op een kromlijnig rooster gelden
aangepaste partiële differentiaalvergelijkingen. (zie de WAQUA Users Guide, sectie
3.3.2.2)
In wezen blijft het wel om dezelfde termen draaien, alleen zijn nu op diverse plaatsen
transformatiecoëfficiënten toegevoegd en vallen enkele kruistermen in geval van niet
orthogonaliteit niet weg. Omdat de kromlijnige versie van WAQUA standaard in
WAQUA_in_SIMONA is opgenomen hoeft een gebruiker die met kromlijnig wil
draaien, in vergelijking met wat nodig is voor de rechtlijnige versie, slechts een zeer
beperkt aantal extra handelingen uit te voeren.
In algemene zin kan roostergeneratie in praktische zin omschreven worden als het
proces waarbij met in achtneming van regels over gladheid en orthogonaliteit een
rekenrooster wordt ontworpen dat een compromis is tussen dat wat gewenst is en dat
wat haalbaar is. Het genereren van passende roosters in een geselecteerd gebied is ook
een belangrijk onderdeel van het totale simulatieproces omdat een te onnauwkeurige
schematisatie onherroepelijk tot resultaten leidt op grond waarvan geen conclusies
kunnen en mogen worden getrokken. In WAQUA (zie de handleiding voor verdere
informatie) kan worden gerekend met diverse roosters:
2D rechtlijnige roosters (eenvoudig te maken maar zelden nauwkeurig genoeg)
2D kromlijnige roosters (aangenomen dat het te schematiseren gebied in de horizontale afstanden x en y zo klein is dat de kromming van de aarde geen wezenlijke rol
speelt en dat het gebied als een plat vlak kan worden benaderd)
2D bolcoördinaten roosters (aangenomen dat de roosterlijnen langs lengte- en breedtelijnen liggen, eigenlijk rechtlijnig maar op een bol)
2D kromlijnig op de bol (geen vereenvoudigende aannames voor wat het gebied betreft)
In alle vier de gevallen gaat het om 2D roosters maar bij de eerste twee mogelijkheden
liggen alle punten in een plat vlak en bij de laatste twee gaat het juist om punten die
liggen op een gekromd vlak in de ruimte in dit geval een boloppervlak.
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De generatie van de roosters is een bewerkelijk proces. De meest eenvoudige gebieden worden handmatig van een rooster voorzien maar vrijwel elk praktijkprobleem
vraagt om zoveel specialistische kennis met betrekking tot
I. randen van het gebied
II. geulen en ondieptes in het gebied
III. lokale nauwkeurigheid
dat het gebruik van een roostergenerator gewenst is. Hiervoor wordt bij de RWS de
RGFGRID generator van het WL gebruikt. Zie voor informatie [11]. De generator
zorgt ervoor dat de roosters zo goed mogelijk, zie de opmerking over het compromis
aan het begin van deze sectie, aan de eisen van gladheid en orthogonaliteit voldoen.
De gebruiker geeft een schets van het te genereren rooster met behulp van splines, die
langs de randen en geulen worden gelegd. Via een iteratief proces van creëren, verfijnen en verleggen van lijnen wordt een passend rooster geconstrueerd dat voor de
verdere modelzaken wordt opgeslagen.

7.2

Generatie Rooster in Rivierbocht

In de handleiding van de roostergenerator staat beschreven welke mogelijkheden de
gebruiker allemaal heeft om een “optimaal” rooster te genereren. De generatie van het
rooster gebeurt in een aantal stappen. Als illustratie volgen in deze sectie de stappen
die doorlopen moeten worden om het gebied van figuur 6, een eenvoudige gestileerde
rivierbocht, van een passend kromlijnig rooster te voorzien. Vervolgens wordt een
voorbeeld gegeven van een wat ingewikkelder, maar wel veel voorkomend geval: een
splitsingspunt in een rivier.
Het gaat om de volgende stappen:
Stap 1: De gebruiker levert een file aan waarin de “achtergrondlijnen” staan, bijvoorbeeld lijnen die de plaatsen van gelijke hoogte met elkaar verbinden, of een verzameling lijnen waarmee zomer- en winterkades van een rivier worden weergegeven. Uiteraard zijn er voorschriften voor het formaat waarin de file moet worden aangeleverd.
In de handleiding van RGF-GRID is dat na te lezen. In het eerste voorbeeld zijn in die,
zogenaamde “landboundary-file” de lijnen uit figuur 6 weergegeven. Deze lijnen
representeren de “toekomstige” roosterlijnen van zomer en winterbed. Er wordt met
deze lijnen verder niets meer gedaan maar omdat ze steeds als ondergrond op het
scherm kunnen staan bij de roostergenerator kan dankbaar van hun ligging gebruik
gemaakt worden.
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Figuur 6: Geometrie van een gestileerde rivierbocht.
De lijnen zijn, om het niet direct al te moeilijk te doen, keurig volgens cirkels getrokken. Latere, wat realistischer, landboundaries zullen wel een ander beeld geven. De
gebruiker wil een rooster over het aangegeven gebied leggen en moet daartoe lijnen
aan de gridgenerator opgeven. Let wel, er kunnen veel meer lijnen in zo’n plaatje
staan dan wat de gebruiker voor de generatie zal benutten. In dit geval zullen alle
lijnen min of meer benut gaan worden omdat dan zomer- en winterbed in het rooster
worden opgenomen.
Stap 2: De generator gaat, op indicatie van de gebruiker, een eigen bestand van splines
aanleggen waarmee de lijnen die belangrijk zijn voor de generatie zo goed mogelijk
kunnen worden opgeslagen.
In figuur 7 zijn achtereenvolgens de eerdere vier lijnen in lengterichting door een
aantal splinepunten gemarkeerd: bedenk dat als er (te) weinig punten worden opgegeven, de spline onnauwkeurig zal zijn. Als de kromme voldoende nauwkeurig door de
punten wordt benaderd zal ook de spline een goede benadering zijn. Te veel punten
heeft ook een nadeel want berekeningen vragen dan relatief veel tijd. Is een lijn nogal
kronkelig dan is het vaak beter om te accepteren dat een aantal lokale kronkelingen,
die duidelijk qua afmetingen binnen de gewenste stapgrootte liggen, wordt genegeerd.
In figuur 7 is te zien dat nadat de vier lijnen in lengterichting van splinepunten zijn
voorzien, ook min of meer loodrecht op deze richting, dat is hier natuurlijk vanwege
de cirkels tamelijk eenvoudig, vijf lijnen als spline zijn aangegeven.Hiermee zijn nu
(5-1) X (4-1) = 12 “blokken” voor het te genereren rooster aangegeven.

39

Cursusboek WAQUA-in-SIMONA 2005, Gevorderden

Figuur 7: Rivierbocht met splinepunten, zowel in lengterichting (N-coordinaat)
als in de richting loodrecht daarop (M-coordinaat). Let op M loopt eerst in de NZ richting en later in de O-W richting.
Uit het vervolg zal blijken dat de gebruiker door de hier gemaakte keuze al een behoorlijke invloed op het uiteindelijke rooster heeft uitgeoefend. Alle blokken worden
namelijk op dezelfde wijze in roostercellen verdeeld: de gebruiker geeft voor alle
blokken, via één M en één N getal, op hoeveel stukken in de M-richting zullen worden
gekozen en hoeveel stukken in de N-richting. Om de gestructureerdheid van het rooster geen geweld aan te doen, worden deze aantallen door de generator voor alle blokken gebruikt. Wel kan er later zoals verderop zal blijken iets aan locale verfijning
worden gedaan.
Stap 3: De gebruiker geeft de M en N waarde op voor het aantal roostercellen. In
figuur 8 is een voorbeeld te zien voor M = 4 en N = 8. Elk blok van de oorspronkelijke twaalf blokken wordt dan in 4 maal 8 = 32 roostercellen verdeeld. De splines zijn
in figuur 8 ook afgebeeld en het is te zien dat in dit simpele geval de lijnen van de
“oorspronkelijke” rivier zeer nauwkeurig, beide lijnen vallen, althans voor het oog,
precies op elkaar, worden gevolgd.
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Figuur 8: Plaatje van de roostercellen: steeds 4 x 8. In deze figuur staan ook nog
de punten en de splines.

Figuur 9: Het basisrooster. Zelfde als figuur 8 maar nu zijn de hulppunten en de
splines weggelaten.
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Waar de stappen toe hebben geleid is in figuur 9 te zien: het rooster dat de rivier
beschrijft. Tijdens het proces kan de gebruiker de resultaten na elke stap opslaan zodat
daar later ook weer naar terug kan worden gegrepen.
Nu volgen nog twee stappen die er voor kunnen zorgen dat het rooster ook maaswijdtes heeft die naar het oordeel van de gebruiker “voldoende” zijn voor het op te lossen
probleem.
In figuur 10 is op een zeker gedeelte van de rivier het aantal cellen in lengterichting
aangepast. De gebruiker kan dit op eenvoudige wijze realiseren door aan te geven dat
er tussen twee aangeklikte punten een verfijning moet plaatsvinden. In de richting
loodrecht op de rivier kan hetzelfde worden gedaan, zie figuur 11.

Figuur 10: Locale verfijning: er zijn extra lijnen N=constant toegevoegd.
In bovenstaand plaatje is ter plekke van het interessegebied een extra verfijning in de
N-richting doorgevoerd. Er ontstaat nu wel een vrij ruwe overgang in de stapgrootte,
zeg maar zowel bovenstrooms als benedenstrooms van het verfijnde gebied.
Vervolgens kan nog een verfijning in de M-richting worden doorgevoerd. Let op dat
dergelijke verfijningen vanwege het gestructureerde karakter van het rooster, net als
boven in de N-richting, altijd helemaal doorlopen naar de rand. In het geval van de Nrichting blijft het bij deze rivier locaal maar in het geval van de M-richting gaat het
door het hele “rivier”-gebied. Als er ook nog een estuarium aan vast ligt, zoals in het
voorbeeld van Kustzuid, dan gaat een verfijning door tot op de buitenste zeerand met
alle gevolgen van dien.
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Figuur 11: Locale verfijning: er zijn extra lijnen M=constant toegevoegd.
In figuur 11 is het resultaat van de verfijning in de M-richting getekend. Er is een
aardig beeld ontstaan van hoe een rooster tot stand komt.
Als het rooster, zoals boven, vrijwel “af” is, kan nog een extra aanpassingsproces
worden gestart. Een iteratief proces waarbij het rooster georthogonaliseerd wordt en er
tevens voor gezorgd wordt dat de overgangen in stapgrootte niet te groot zijn. Dit
orthogonalisatie- en gladmaakproces wordt aangestuurd door diverse in te stellen
criteria.
Bij dit proces zijn twee opmerkingen belangrijk:
i) stel nooit erg strenge criteria in, immers het proces zal dan zeer lang moeten itereren om die gewenste nauwkeurigheid te halen. Tegelijkertijd zal het duidelijk zijn dat
het om schijnnauwkeurigheid gaat, omdat er nogal wat onnauwkeurigheid in de aangeleverde basisgegevens zit.
ii) denk goed na voor de ligging van de randpunten van het rooster verstoord wordt.
Vaak zijn randvoorwaarden in specifieke punten bekend en is het om die reden niet
handig de punten zo maar ter wille van het “gladstrijkproces” uit het rooster te verwijderen en/of te verschuiven.

7.3

De Roosteraanpassing van Kustzuid

De resultaten van het Kustzuid 1 model op de Westerschelde en vooral voor het gedeelte bij het Nauw van Bath waren in eerste instantie niet bevredigend. De hoofdgeul
vertoont op die plaats een sterke kromming, het gaat om een knik van vrijwel negentig
graden.(Zie ook figuur 12) In een eerste rooster is deze kromming weergegeven door
de hoofdgeul locaal van de M-richting naar de N-richting over te laten springen.
Daardoor kent het rekengrid een, uit het oogpunt van geheugenbeslag gunstige veran-
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dering van rekenrichting. Het is bekend (ervaringsregel) dat het met onveranderde
stapgrootte verspringen van rekenrichting verantwoordelijk is voor matige modelprestaties ter plaatse. Om deze zaken te verbeteren zijn twee mogelijke oplossingen te
kiezen:
i) het locaal verhogen van de resolutie, i.e. aanzienlijk kleinere stapgrootte gebruiken
ii) het “rechttrekken” van de geul binnen de matrix (dit wil zeggen dat de hoofdgeul
langs één gridlijn wordt getrokken en dat de rekenrichting niet meer verandert op de
bewuste plek)

Figuur 12:

De Westerschelde: een zeearm met een sterke
knik bij het Nauw van Bath.

Het verhogen van de resolutie kent in het geval van geneste modellen wel een probleem. Als een rooster in de richting loodrecht op de geul verfijnd wordt, zie ook de
vorige sectie, dan zal deze “verdichting” van de roosterlijnen zich door het hele model
tot op de rand voortplanten met alle gevolgen voor, onder andere, de ligging van de
randpunten. De naadloos in elkaar overgaande modellentrein, die erg belangrijk is
voor het doorgeven van randvoorwaarden, wordt dan bijvoorbeeld lokaal sterk verstoord en dat zal consequenties hebben voor de beschikbare randvoorwaarden op de
buitenrand, in dit geval de Noord-Zuid rand op de Noordzee. Echter het rechttrekken
van de geul binnen de matrix zal ook problemen kennen voor de ligging van de geul:
een “rechtgetrokken” geul zal altijd door de orthogonaliteitseis lokaal sterk afwijken
van de gewenste ligging.
Er is na rijp beraad gekozen voor de optie het rooster lokaal met een factor drie te
verkleinen maar alleen de Oost-West rekenrichting op de Westerschelde zodat er geen
problemen langs de Westelijke rand op de Noordzee ontstaan. In de figuren 13 en 14,
waarin plots van respectievelijk het oorspronkelijke en het lokaal verfijnde rooster, is
te zien hoe ter plaatse van de Nederlands-Belgische grens een verdichting met een
factor 3 is doorgevoerd.
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Figuur 13: Oorspronkelijke rooster Westerschelde bij locatie Bath

Figuur 14: Aangepast (lokaal verdicht factor 3) rooster bij Bath
Door de aldus doorgevoerde verdichting ontstaat tevens de mogelijkheid het model te
koppelen met het Belgische NeVla-model. Dit model kent een schematisatie van de
rivier de Zeeschelde die qua plaatsstap vergelijkbaar is met de lokale stap van het
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verdichtte Kustzuid model. Bij de situering van de randpunten van Kustzuid is vervolgens rekening gehouden met de aansluiting met NeVla zodat een koppeling van de
beide modellen op de Nederlands-Belgische grens eenvoudig te realiseren was.

7.4

Neveneffecten Locale Roosterverfijning

Er is een aantal ongunstige neveneffecten van lokale verfijning. Bij het ontwerp van
een rooster dient daarom altijd het totale roostergebied met alle eigenschappen beoordeeld te worden omdat anders lokaal een probleem wordt opgelost terwijl er daardoor
op een andere plaats nieuwe problemen bijkomen. Een voorbeeld hiervan is het geval
van een rooster dat een eiland omsluit. Het is dan zaak om goed op te letten bij het
bouwen van het rooster of niet op een onheuse wijze met de verschillende roosterlijnen wordt omgesprongen: als er N lijnen zijn aan de “onderkant” van het rooster
dan dienen er ook N lijnen te zijn aan de “bovenkant” van het rooster.

Figuur 15: Het rooster van het zeedeltamodel.
Voor uitleg van deze opmerking wordt het rooster van het Zeedeltamodel (Zie figuur
15) genomen. Let op de “open = witte” gebieden die tussen de rivieren liggen. Het
numerieke algorithme dat zorgt voor de doorrekenstappen van WAQUA is volledig
verweven met het gestructureerde karakter van de roosters voor WAQUA. Lijnen M =
constant en N = constant lopen door het hele rooster en zijn ook op die wijze belangrijk in de berekening: buren van cel (M,N) liggen op posities (M+1,N) , (M-1,N) ,
(M,N+1) , (M,N-1). Als er op zeker moment lokaal verfijnd wordt bijvoorbeeld in een
gedeelte van het Haringvliet maar als dit niet op dezelfde wijze wordt uitgevoerd op
de Nieuwe Waterweg dan is de onderlinge samenhang van het rooster volledig zoek.
Immers op de plek waar het eiland stopt is er dan een groot verschil in hetzij M, hetzij
N=constant lijnen.

46

Cursusboek WAQUA-in-SIMONA 2005, Gevorderden

Figuur 16: De invulling van de rekenmatrix van het Zeedeltamodel. De M coördinaat die op Zee van Noord naar Zuid loopt wordt in het plaatje langs de horizontale as gelegd. De N-coördinaat langs de y-as.
In het rekenproces wordt er steeds gekeken of twee roostercellen die naast elkaar
liggen beide meedoen aan de berekening en zo ja dan worden allerlei relaties gebruikt
die er normaliter ook zijn tussen twee aan elkaar grenzende compartimenten water. Bij
een verkeerde wijze van verfijnen worden echter cellen naast elkaar gelegd die in
werkelijkheid kilometers uit elkaar liggen met alle nare consequenties van dien. Als
illustratie een paar plaatjes.
In het eerste plaatje, dat is figuur 16, is te zien dat een verfijning met extra lijnen die
bijvoorbeeld alleen in het Haringvliet wordt uitgevoerd, zal leiden tot het opschuiven
van de onderste tak ten opzichte van de takken die erboven liggen met allerlei vreemde gevolgen.
In het tweede plaatje, figuur 17, dat is de matrix van het KustZuid model, is te zien dat
Kustzuid geen problemen zal hebben als lokaal een tak van de Ooster- of Westerschelde wordt verfijnd: er is geen relatie tussen beide takken en als er maar licht blijft
tussen beide poten in de matrix dan zullen er geen fouten ontstaan door gekke sprongen in het rekenproces.
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Figuur 17: Matrixvulling van het Kustzuidmodel
De matrix geeft op deze wijze bekeken veel informatie over de mogelijkheden van het
rooster. Op grond van de matrix is vast te stellen of er lokaal verfijnd kan worden en
of er lokaal een stuk aan het rooster geplakt kan worden zonder dat er allemaal gekke
neveneffecten ontstaan of dat er überhaupt geen ruimte voor is. Vaak wordt het inspecteren van de matrix vergeten en worden “verfijn”- acties uitgevoerd die op voorhand al afgewezen zouden kunnen worden. Los daarvan kan ook gekeken worden wat
de gevolgen zijn van een verfijning op de rekentijd: een kleinere maaswijdte leidt al
gauw tot een toename van de rekentijd. In één van de volgende hoofdstukken zal
blijken dat er op de combinatie stapgrootte en lokale diepte gestuurd kan worden:
grotere stapgroottes in het diepere gebied en kleinere stapgroottes in de buurt van
ondieptes. Bij roostergeneratie is dit te gebruiken.

7.5

Aandachtspunten Roostergeneratie

Met betrekking tot roostergeneratie geldt een aantal vuistregels. Voor een goed model
is het van belang dat de stroming, de voortplantingssnelheid, de waterhoogte en het
debiet, in dit geval aangedreven door enerzijds de golf vanuit de Noordzee en anderzijds de rivierafvoer vanuit België zo goed mogelijk gerepresenteerd worden.
Voortplantingssnelheid hangt nauw samen met de diepte en in het geval van een
deltagebied met de breedte en de ligging van de lokale geulen. In de praktijk zijn
randen altijd “glad” waaraan door de eisen met betrekking tot de stapgrootte slechts
gelimiteerd kan worden voldaan. Met deze zaken moet bij de roostergeneratie rekening worden gehouden. Tevens zijn er voor het ontwerpen van kromlijnige roosters
enkele eisen, ervaringsregels, waaraan rekenroosters in elk geval moeten voldoen om
nauwkeurige simulaties te kunnen uitvoeren.
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De variatie in maaswijdte in beide richtingen voor aan elkaar grenzende roostercellen
dient in het interval van 0.8 tot 1.25 te liggen: Een verhouding naar boven en naar
beneden van circa 20 % is toegestaan. In de praktijk wordt hier vaak toch tegen gezondigd, wat tot onacceptabele resultaten kan leiden. In incidentele punten kunnen
hogere waarden worden toegestaan, maar dan dient de gebruiker zich bewust te zijn
van het feit dat de resultaten, zeker lokaal, door zo’n actie worden beïnvloed.
De hoek die roosterlijnen onderling maken in een rekenpunt dient niet meer dan circa
5 graden, of circa 5 % af te wijken van de gewenste 90 graden. Hiervoor geldt dezelfde opmerking als boven, incidentele afwijkingen in bijvoorbeeld randpunten kunnen
worden toegestaan maar beïnvloeden zeker de lokale resultaten.
Tegen deze regels wordt zoals opgemerkt, vaak uit praktische overwegingen, nogal
eens gezondigd. Rekenresultaten moeten, onder andere hierom, dan ook met de nodige
terughoudendheid worden bekeken.
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Baseline: Geografische Informatie
Inleiding

Zodra op basis van schetsen van de belangrijkste randen en geulen een rooster op een
gebied gegenereerd is, is de vraag welke “exacte”dieptecijfers bij de dieptepunten
horen en hoe deze te verkrijgen. Deze getallen liggen niet voor het oprapen en de
gebruiker moet bij het opzetten van een model daarom rekening houden met de nodige
werkzaamheden om dieptecijfers te kunnen genereren. Vrijwel altijd moeten verschillende bestanden worden gecombineerd en vaak zijn deze bestanden op verschillende
wijzen aan een vaste diepte gerelateerd daarnaast zal voor elke roosterlocatie op de
een of andere manier een dieptegetal gegenereerd moeten worden. Aanvankelijk
gebeurde dit allemaal handmatig. Inmiddels is bij de zoete wateren de nodige expertise met betrekking tot het gebruik van het pakket baseline. De vraag is in hoeverre
baseline meer algemeen ook voor de zoute wateren kan worden benut. In de nu
volgende secties een min of meer integraal verhaal van Meander advies.

8.2

Dieptecijfers via Baseline

Het gebruik van ruimtelijke gegevens en GIS-technieken is niet meer weg te denken
bij het modelleren van watersystemen in Nederland. Grote hoeveelheden gegevens
kunnen in relatief korte tijd verwerkt worden. Om de toepassing en verdere ontwikkeling van GIS-technieken in goede banen te leiden, is sinds halverwege jaren ’90 Baseline in ontwikkeling.
Baseline is een ArcInfo-database en applicatie voor de opslag, het raadplegen, bewerken en presenteren van gegevens. Baseline wordt gebruikt bij het maken van schematisaties van stromingsmodellen. Tijdens het schematiseren worden met behulp van de
applicatie diverse, voor de stromingsmodellen benodigde invoerbestanden aangemaakt
(voor WAQUA en SOBEK, en sinds kort ook voor Delft3D).
De database en applicatie zijn ontwikkeld in opdracht van RWS RIZA. Baseline is
ontwikkeld met de Arc Macro Language (AML), de standaard macrotaal van ArcInfo.
Daarnaast maakt Baseline gebruik van FORTRAN applicaties zoals Baswaq. Baswaq
zorgt voor de conversie van Baseline (GIS) bestanden naar invoerbestanden voor
WAQUA / Delft3D.
In Baseline zijn procedures opgenomen voor eenduidige opslag van gegevens. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat gegevens dubbel worden opgeslagen.
Daarnaast wordt bij gebruik van Baseline een hoge mate van reproduceerbaarheid van
schematisaties verkregen.
Voor conversie van ontwerpen in GIS naar WAQUA (en SOBEK) neemt Baseline een
belangrijke plaats in. De applicatie zorgt voor de vertaling van GIS bestanden naar
invoerbestanden voor WAQUA (en SOBEK). Baseline vereist een bepaalde structuur
en opbouw van bestanden. Deze is beschreven in Dataprotocol Baseline 4.0 (Van der
Braak, Hartman, 2005).
Baseline zal één van de gereedschappen worden waar het ‘Beheer en Onderhoud van
gebiedsschematisaties’ mee moet worden uitgevoerd. In de volgende stappen een
beschrijving van wat er zoal komt kijken bij het vullen van een Baseline database.
Om de gegevens in Baseline-invoer om te zetten worden er tal van aannames en criteria gehanteerd. Deze aannames en criteria zijn voorgeschreven in het Dataprotocol

50

Cursusboek WAQUA-in-SIMONA 2005, Gevorderden

Baseline 4.0 (Van der Braak, Hartman, 2005). In onderstaande subparagrafen wordt
hierop ingegaan.
Baseline heeft een beperkte importfunctionaliteit. Het vullen van een Baseline database is geen eenvoudige opgave. Het pakket ontbeert eenvoudigweg de functionaliteit
hiervoor. Om deze omissie te omzeilen zijn er in de markt een aantal bypasses ontwikkeld die over het algemeen een sterk persoonlijk gebonden karakter hebben. In
onderstaande subparagraaf zal een van deze bypasses worden behandeld.

8.3

Baseline Model Actualisator

Voor het vullen van een Baseline database is bij Meander de Baseline-ModelActualisator (BMA) beschikbaar (Weidema, 2004). Deze AML-programmatuur is
overigens ook bij RWS RIZA Arnhem vrij verkrijgbaar en heeft de volgende functionaliteiten:
· het semi-geautomatiseerd selecteren van gegevens uit DTB-Nat*), AHN*);
· Top10vector*);
· toekennen van maaiveldhoogtes aan plassen;
· bepalen van kruin-, links- en rechtshoogten (overlaten);
· bepalen teenhoogtes van hoogtelijnbestanden;
· aanmaken van erase-contouren;
· aanmaken van erase- en toevoeglijsten;
· uitvoeren van de Baseline-protocolverificatie, enz.
*) In bovenstaande opsomming worden een aantal afkortingen gehanteerd. In bijlage 4
is hiervoor een verklarende woordenlijst opgenomen.
De in deze paragraaf beschreven werkwijze is in het stroomschema van Figuur 3.1 schematisch weergegeven.

Invoer
Van de van Top10vector en DTB-Nat afkomstige gegevens kan met de BMA met
behulp van allerlei codes (zie Hoefsloot e.a., 2002; Smit, 2000), allerlei lijnen, punten
en vlakken worden geselecteerd op basis waarvan Baseline-basisgegevens aangemaakt
kunnen worden.
Grenzen
De BMA maakt alleen grenzenbestanden aan waarmee later geknipt en geplakt kan
worden, de zogenaamde erase-contouren. Dit zijn polygonen die een gebied beschrijven die moet worden weggeknipt.
De coverage winbed dat wordt gebruikt om de rekenroosterbegrenzing van een
WAQUA-model te bepalen en tevens wordt het gebruikt om het hoogtemodel te begrenzen, moet handmatig worden aangemaakt of afgeleid van het WAQUAroosterbestand.
Hoogtelijnbestanden
Hoogtelijnbestanden zijn binnen Baseline gedefinieerd als lijnen met hoogtepunten
die op de lijnen zijn gelegen en de knikpunten en krommingen in de lijnen weergeven.
Het betreft hier dus geen contourlijnen of isohoogtelijnen.
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Met de BMA kunnen punten worden geselecteerd die maaiveldvormen beschrijven. Er kunnen
bijvoorbeeld uit equidistante roosters punten worden geselecteerd op basis van hun significantie voor het beschrijven van de topologie van een bodemoppervlak.

invoer

plakken
top10vector
kaartbladen

selecteren
lijn-, vlakelementen

grenzen

mozaïeken
AHN

VIP

handmatig
koppelen hoogtepunten
aan hoogtelijnen

hoogtelijnen

hoogtepunten

oppervlaktewater

riviergeometrie

ruwheden

protocol
check

invoer
geschikt
voor
Baseline

Stroomschema voor de procedure binnen de Baseline-modelactualisator (BMA)
Met de BMA kunnen ook lijnen worden geselecteerd uit o.a. Top10vector en DTBNat gegevens en vervolgens met behulp van punten, een GRID of een TIN gecombineerd worden tot hoogtelijnbestanden volgens het Baseline-formaat.
Als de bestanden eenmaal in Baseline-formaat staan moeten de gegevens met de in
Baseline aanwezige conversietool definitief in een Baseline-database gezet worden.
Hoogtepuntbestanden
Bestanden van diverse herkomst (AHN, DTB-Nat, WAQUA-bodem punten) kunnen
met behulp van de BMA worden omgezet naar hoogtepuntbestanden in Baselineformaat. Baseline maakt voor het maken van bodemhoogtes gebruik van de TINprocedure. TIN staat voor Triangulated Irregular Network, oftewel het trianguleren
van een netwerk van ruimtelijk onregelmatig verdeelde punten. TIN is een ideale
interpolator, wat wil zeggen dat waarden die je invoert ook als zodanig terugkomen in
het aangemaakte hoogtemodel. Zo komen WAQUA-bodempunten ‘onaangepast’ weer
terug in het door Baseline gemaakte bodembestand.
Plassen
Met de BMA is het mogelijk om plassen in Baseline-formaat te maken. Op basis van
lijnen die de omtrek van een plas beschrijven en gegevens die het hoogtemodel kunnen representeren wordt een gemiddelde plasrandhoogte bepaald.
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Ruwheidsbestanden
Met de BMA zijn voor de ruwheidbestanden allerlei polygonen en lijnen uit
Top10vector- en DTB-Nat bestanden op basis van een selectie van codes te trekken.
Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan plassen, gebouwen, pijlers, etc.
Met behulp van de BMA is te controleren of de gegevensformaten aan het Baselineprotocol versie 3.3 voldoen. Binnen Baseline 4.0 dat tijdens het schrijven van dit
rapport beschikbaar is gekomen is een controletool voor bestanden die aan het Dataprotol Baseline 4.0 ingebouwd. Tevens kan met behulp van Baseline 4.0 gegevens
met Baseline 3.3 formaat importeren.

8.4

Aanmaken Afgeleide bestanden

Met behulp van Baseline kunnen de volgende afgeleide bestanden worden aangemaakt:
· TIN, triangulatie van ingevoerde diepte- c.q. hoogtegegevens voor efficiënte
interpolatie naar rekenrooster;
· overlaten die overstroombare kades en dijken in het winterbed representeren;
· ruwheidvlakken die de bodemruwheid representeren op basis van de beschikbare
ecotopen beschrijving (weiland, bossage, en dergelijke);
· coverages die het rooster beschrijven door omzetting van het RGF-bestand (roosbp_p, roos-bp_v, roos-mn_l, roos-u_v, roos-v_v, roos-ws_p, roos-ws_v)
Deze afgeleide bestanden dienen om invoerbestanden voor WAQUA aan te maken.

Dit schema laat de
stappen zien die
uitgevoerd moet
worden om
WAQUA invoerbestanden te maken
via Baseline.
Dit zijn allemaal
basisbestanden die
via Baseline moeten worden aangemaakt.

Baseline stroomschema

8.5

Controle WAQUA-schematisatie

Voor de controle van de aangemaakte invoerbestanden kan een voorlopige simulatie
invoer (siminp) worden aangemaakt met een aantal dummy waarden. Deze invoer kan
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Figuur 18: Bodem, overlaten en schotjes rond de Eemmonding

Figuur 19: Ruwheden en overlaten rond de Eemmonding
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met behulp van de Waqpre preprocessor worden gecontroleerd wat uiteindelijk resulteert in een binaire SDS-file met de complete schematisatie.
Met behulp van de applicatie Waqview van RWS kan vervolgens een visuele controle
uitgevoerd van de gemaakte WAQUA-schematisatie.
Naast WAQVIEW kan ook ArcGIS worden gebruikt voor het visualiseren van naar
WAQUA geconverteerde gegevens. Bij het draaien van Baswaq worden namelijk ook
op een WAQUA-rooster geschematiseerde gegevens terugvertaald naar Baseline.
Hierboven zijn als voorbeeld twee met ArcGIS gemaakte figuren toegevoegd.

8.6

Omzetting van WAQUA naar Baseline

Voor het ‘zoete’ beheersgebied zijn voor (vrijwel) alle WAQUA-modellen wel Baseline-schematisaties beschikbaar. Dit betekent dat het hiervoor beschreven proces van
actualiseren van de Baseline-gegevens gevolgd kan worden. Voor het ‘zoute’ beheersgebied is de situatie anders; voor (vrijwel) geen enkel WAQUA-model is een
Baseline-schematisatie beschikbaar. Een goed uitgangspunt bij het van scratch af aan
opzetten van een Baseline-schematisatie is het aanwezige WAQUA-model. Hieronder
wordt beschreven welke elementen uit het WAQUA-model kunnen worden gebruikt
in de Baseline-schematisatie en met welke beperkingen rekening moet worden gehouden. Voor bijna alle hieronder beschreven conversies van WAQUA naar Baseline is
programmatuur beschikbaar. Vervolgens wordt er kort in gegaan op een case van het
Lauwersmeer.
Bodemwaarden
Het omzetten van de bodemwaarden is een eenvoudige actie. Voor ieder roosterpunt is
één bodemwaarde beschikbaar en deze waarde kan als (x, y, z)-punt worden bewaard.
Deze (x, y, z)-waarden kunnen vervolgens, via een tussenstap in GIS, in Baseline
worden geïmporteerd en omgezet naar een hoogtemodel.
Overlaten
Overlaten kunnen eenvoudig worden omgezet naar Baseline-formaat inclusief de
kruin- en drempelhoogten. Wel moet worden nagedacht over het vertalen van diagonale overlaten. Normaal gesproken lopen overlaten over de randen van de rekencellen
en worden één diagonale overlaat gepresenteerd door twee rechte overlaten. Omdat
het echter de bedoeling is om de overlaten zo goed mogelijk in Baseline-formaat om
te zetten zou overwogen kunnen worden om diagonale overlaten ook als diagonale
lijnen (dus rechtstreeks van hoekpunt naar hoekpunt, niet over de randen van de rekencellen) te vertalen. Waarschijnlijk ontstaat dan een betere representatie van de
oorspronkelijke data.
Ruwheden
Bij het terugvertalen van de ruwheden is het vooralsnog waarschijnlijk het eenvoudigst om per rekenpunt twee ruwheidwaarden te geven, een U- en V-ruweid. Deze
waarden kunnen eenvoudig uit het WAQUA-model worden bepaald. Er zal wel moeten worden beslist of Baseline de ruwheden rechtstreeks (dus bijvoorbeeld als Manning-waarde) moet opleveren of indirect (via de area-files en de ruw.karak tabel). In
het laatste geval moet onderzocht worden hoe de juiste ruwheidwaarden via de areafiles kunnen worden doorgegeven.
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Schotjes
Schotjes zijn in WAQAU afkomstig van drie verschillende bronnen, namelijk als
uitbreiding op de rekenroosterbegrenzing (schotrrb), als representatie van hoogwatervrije elementen (schothwvl) en als weergave van locaties waar ten gevolge van de
ruwheidcode een cel drooggezet moet worden (schotarea).
Bij het vertalen van WAQUA-schotjes naar Baseline-gegevens is de eenvoudigste
methode om alle schotjes op te nemen als hoogwatervrije-elementen. Dit voorkomt
moeilijkheden bij het terugvertalen van schotjes t.g.v. van de ruwheidcode en het
betekent dat de vertaling van de rekenroosterbegrenzing (zie hieronder) iets eenvoudiger blijft. Voor het uiteindelijke WAQUA-model maakt het niet uit wat de herkomst is
van de schotjes.
Rekenroosterbegrenzing
De rekenroosterbegrenzing (rrb) uit WAQUA kan eenvoudig worden vertaald naar
een begrenzing in Baseline. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de buiten- als
binnenpolygonen in de rrb. Een bijzonder element in de rrb betreffen de schotjes.
Vanwege de eisen die WAQUA stelt aan een rrb kunnen sommige (vooral kleinere
details) niet goed worden weergegeven met de rrb. Bij de vertaling van het winbed uit
Baseline naar de rrb van WAQUA wordt hiermee rekening gehouden door de rrb uit te
breiden met schotjes.
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Voorbeeld rekenroosterbegrenzing
Wanneer bekend is welke schotjes in het WAQUA-model een representatie vormen
van de rrb (zie hierboven) is het mogelijk (maar niet triviaal) om de rrb van WAQUA
te corrigeren met de juiste schotjes. Hiervoor is echter nog geen programmatuur beschikbaar.
Kunstwerken
Kunstwerken worden in WAQUA altijd langs een roosterlijn gelegd. Dit betekent dat
er, om te komen tot een weergave in het WAQUA-model, concessies gedaan zijn ten
opzichte van de oorspronkelijke ligging van het kunstwerk. De gebruiker moet zich
dus bewust zijn van de risico’s die er kleven aan het rechtstreeks vertalen van een
kunstwerk uit het WAQUA-model naar een kunstwerk in Baseline. De feitelijke vertaling is eenvoudig. Wel moet worden nagegaan in hoeverre Baseline eigenschappen
van het kunstwerk nodig heeft (afmetingen, hoogtes etc.) en of deze eigenschappen uit
het WAQUA-model kunnen worden bepaald.
Controlepunten
Controlepunten in het WAQUA-model kunnen eenvoudig omgezet worden naar
Baseline. Wel geldt dat de nauwkeurigheid van de ligging van het controlepunt afhankelijk is van de grootte van de cellen. Bij grote cellen wordt de exacte ligging van het
‘echte’ controlepunt minder nauwkeurig. Zeker wanneer een terugvertaald controlepunt gebruikt wordt bij een vergelijking met meetgegevens dient de gebruiker zich
bewust te zijn van mogelijke onnauwkeurigheden.

Cross-secties
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Cross-secties in het WAQUA-model kunnen eenvoudig omgezet worden naar Baseline. Het aspect van exacte ligging speelt hier een minder grote rol dan in het geval van
de controlepunten.

8.7

Case: Omzetting van WAQUA-model Lauwersmeer

Er is een case uitgevoerd voor een WAQUA-model van het Lauwersmeer. Onderstaand enkele kanttekeningen.
Omzetten van het rekenrooster
Met behulp van Baseline is het mogelijk om een WAQUA-rekenrooster om te zetten
naar rooster coverages. Deze rooster coverages zijn nodig bij de conversie van gegevens van Baseline naar WAQUA. In onderstaande figuur is een representatie van het
rooster in GIS te zien.

Representatie rekenrooster in GIS
Omzetten van bodemgegevens
Voor de omzetting van bodemgegevens vanuit een WAQUA-model naar Baseline is,
het buiten Baseline om, relatief eenvoudig om x, y, z-gegevens in een GIS te krijgen.
Eenmaal in GIS is het in Baseline-formaat zetten van een dergelijk bestand eenvoudig.
Opgemerkt dient te worden dat in de ‘zoute’ modellen vaak met omgekeerde bodemhoogtes (bijv. T.o.v. NAP.) wordt gerekend. Voor Baseline is het van belang dat
hoogtegegevens, als bijvoorbeeld NAP. wordt gebruikt, dan ook daadwerkelijk in
NAP. worden gerepresenteerd. Onderstaand figuur is een representatie van de bodem
in GIS.
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Representatie bodempunten in GIS
Omzetten van andere gegevens
Naast een toelevering met het WAQUA-model van het Lauwersmeer, zijn ook x, y, z
gegevens van wegen toegeleverd. Deze gegevens zijn via Baseline eenvoudig op te
nemen in het hoogtemodel. In de case is dit gedaan door de wegen zo op te nemen dat
ze alleen in het hoogtemodel terugkwamen. In riviertoepassingen is het gebruikelijk
wegen als overlaten te implementeren, maar aangezien het model van de Lauwersmeer
ook met TRIWAQ, dat niet kan omgaan met WAQUA-overlaten, doorgerekend moet
worden is voor de eerste optie gekozen.
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Representatie wegen in GIS
Andere gegevens als kunstwerken, barriers, controlepunten, etc. zijn niet naar Baseline omgezet. Het is namelijk sterk aan te raden om hiervoor de brongegevens te gebruiken. Baseline heeft namelijk als eigenschap geografisch goed gerepresenteerde
gegevens op een willekeurig rooster te kunnen projecteren.
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Representatie overige elementen in GIS
Overeenkomsten en verschillen zoet en zout
De overeenkomsten tussen een ‘zoet’ en een ‘zout’ model zijn de schematisatie van
het MESH-gedeelte en het modelleren van het waterbewegingsdeel (FLOW).
Er zijn meer verschillen:
In de SIMONA-invoer dient een aantal extra items (keywords) te worden opgenomen
om te komen tot een model met transport (waar zout er één van kan zijn):
·

Toegevoegd dienen te worden: een initieel zoutveld, concentratie waarden op
de open randen en bronnen, diffusie en een turbulentie model. In geval van
TRIWAQ (kunnen) genoemde onderwerpen per laag worden opgegeven.

·

Vooral een goed initieel zoutveld kan van groot belang zijn, omdat het de inspeeltijd van een model aanzienlijk kan verkorten.

Herkomst van gegevens
De bodemgegevens in Nederland worden voornamelijk bij RIKZ – Haren verkregen
in de vorm van x, y, z gegevens met een onderlinge afstand van 20 x 20 meter. Gegevens uit andere landen worden in een heel palette van variaties toegeleverd. Er zijn
hier vele conversies voor nodig met allerlei zelfgeschreven conversietools.

8.8

Baseline en IPW ?

Baseline wordt door RIKZ gezien als een middel voor projectie van geografische
informatie op een bestaand rekenrooster. Baseline levert echter geen complete model-

61

Cursusboek WAQUA-in-SIMONA 2005, Gevorderden

invoer. IPW is gereedschap om modelinvoeren die geaccepteerd worden door de batch
preprocessor te actualiseren.
Beide producten hebben een andere toepassingsscope en (bijna) geen overlappende
functionaliteit. Beide tools hebben eerder een duidelijk complementair karakter.
“Waar we ons vooral op moeten richten is wat beide pakketten kunnen in combinatie
met elkaar en wat vervolgens nog blijft steken in een grijs gebied dat door geen van
beide wordt bestreken. In het kader van dit rapport wordt dan automatisch de aandacht getrokken naar de opzet van het getijdenmodel alwaar het fenomeen ‘open
rand’ meestal iets meer behelsd dan het definiëren van twee locaties aan beide oevers,
zoals dat bij riviertoepassingen het geval is. IPW kent een ‘rudimentaire’ functionaliteit voor randdefinitie. Toepassing van Baseline voor een zout (getijden) model is
uitsluitend toepasbaar op die onderdelen die zout / zoet identiek worden afgehandeld
zoals bodemschematisatie, points, curves, barriers, weirs enz.”
Het implementeren van functionaliteit voor zoutvelden in Baseline is heel goed mogelijk. Met de huidige functionaliteit zou er enigszins gekunsteld al het een en ander
kunnen worden gedaan.
“Teneinde dubbele functionaliteit te voorkomen is ons streven vooral het onderwerp
‘randdefinitie’ in IPW een volwaardige status te geven. Qua uitvoer structuur wordt
IPW op het niveau van Baseline getild (met een enkel zijspoor voor die onderdelen die
in Baseline niet worden ondersteund)”.
Projecties en referentievlakken
“Ten aanzien van de wel ondersteunde onderdelen zou iets gezegd moeten worden
m.b.t. generatie van bodemschematisaties vanuit informatie t.o.v. ruimtelijk variabele
referentievlak.”
Baseline is ontwikkeld in het geografische informatiesysteem ArcInfo. Hiermee kan
een willekeurige projectie omgerekend worden naar een andere. Tevens kan er met
referentievlakken worden omgegaan. Het is alleen geen functionaliteit die in Baseline
‘ onder de knop’ zit.
Door Baseline ondersteunde keywords
“Tevens dient een duidelijk overzicht gepresenteerd te worden welke onderdelen
(keywords) Baseline nu precies ondersteunt en of deze ondersteuning geheel of gedeeltelijk compleet is.
Het Dataprotocol Baseline 4.0 wijdt er onderstaande paragraaf aan:
Voordat de conversie naar WAQUA uitgevoerd kan worden, maakt de gebruiker een
schematisatie aan op de locatie <gebied>/<variant>/<WAQUA>/<roosternaam>. In
deze schematisatie worden automatisch de volgende mappen aangemaakt: berekeningen, bodem, initieel, invoer, locaties, overlaten, randen, ruwheid, schotjes en uitvoer.
In bovenstaande mappen staan de uitvoerbestanden naar WAQUA. Met deze bestanden kan de WAQUA-modelleur een WAQUA-model opbouwen. In de map invoer
staan een aantal coverages en een groot aantal .asc en .gen bestanden. De .asc en .gen
bestanden zijn bestanden die tijdens de conversie aangemaakt en gebruikt worden. De
gebruiker heeft geen invloed op deze bestanden. Om deze reden zullen deze bestanden
hier ook niet uitgebreid besproken worden. De coverages in de map invoer zijn zogenaamde terugconversies naar ArcInfo van de gegenereerde WAQUA-invoerbestanden.
De gebruiker kan deze coverages inlezen in een GIS en daarmee de conversie resulta-
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ten bekijken en eventueel vergelijken met de bronbestanden. De terugconversie wordt
dus uitgevoerd voor een controleslag.
Hieronder is een tabel gegeven met daarin de uitgevoerde WAQUA-bestanden, de
map waarin het bestand te vinden is, een omschrijving per bestand en indien aanwezig
de bijhorende terugconversie-coverage.
Tabel Overzicht keywords in Baseline
Naam WAQUA uitvoer
bestand
rrb.<runid>
schotrrb-u.<runid>

Map

Omschrijving

Coverage

randen
schotjes

rrbw_v
srrbbw_l

Meetp.<runid>
uitvloc.<runid>

locaties
locaties

Rekenrooster begrenzing
Schotjes uit rekenrooster begrenzing
Meetlocaties
Uitvoerlocaties

bronput.<runid>
rivkmp.<runid>
cross-p.<runid>
cross-l.<runid>
kunstwerk-p.<runid>
kunstwerk-l.<runid>
overlaat.<runid>
area-u.<runid>
area-v.<runid>
schotarea-u.<runid>
schotarea-v.<runid>
bodem.<runid>
Water.<runid>
schothwvl-u.<runid>
schothwvl-v.<runid>

locaties
locaties
locaties

Bronnen en putten
Rivierkilometer (punten)
Rivierkilometer (lijnen)

meetpbw_p
uitvlocbw_
p
bronpbw_p
rivkmbw_p
rivkmbw_l

locaties

Kunstwerken

kunwkbw_l

overlaten
ruwheid
ruwheid
schotjes

Overlaten
Area in u (ruwheid)
Area in v (ruwheid)
Schotjes uit ruwheid

ovlbw_l
ruwlbw_l

bodem
initieel
schotjes

Bodemhoogte
Waterhoogte
Hoogwatervrije lijnen (schotjes)

bodemh_p
-

schotrrb-v.<runid>

shwvlbw_l

Positionering van een barrier
“Vergelijk in dit kader het positioneren van een barrier. (Eigen interpretatie). Het
dimensioneren van de barrier dient door de gebruiker te geschieden.”
Baseline positioneert de barrier op het WAQUA-rekenrooster, maar administratieve
gegevens over de barrier worden niet door Baseline geadministreerd. Baseline zou
hier eenvoudig voor kunnen worden uitgebreid en bijvoorbeeld kunnen aansluiten op
de bestaande gegevenstandaarden. IDsW (InformatieDesk standaarden Water,
http://www.idsw.nl/) bijvoorbeeld, is verantwoordelijk voor het beheer en de verdere
uitbouw van de gegevensstandaard water, Aquo.
Conclusies en aanbevelingen
De conclusies vallen uiteen in twee verschillende delen.
1) Algemene conclusies
Baseline zoals het nu is, is van weinig nut voor de generatie van een Noordzee-model.
Dit komt omdat Baseline te weinig functionaliteit bezit om tegemoet te komen aan de
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wensen van een doorgewinterde WAQUA-specialist. Het aanmaken van een hoogtemodel met Baseline is beperkt tot één oplossing, namelijk TIN. De realiteit van schematiseren is veel complexer en vraagt om een veel flexibelere manier om een
WAQUA-bodem te genereren. Voor het bedienen van Baseline heb je een beperkte
GIS-kennis nodig, voor het vullen van een Baseline-database heb je een GIS-specialist
nodig.
GIS is een ideaal medium om gegevens op te slaan ten behoeve van waterbewegingsmodellen, zoals WAQUA. Alleen Baseline is te beperkt van opzet om aan de minimale eisen van dataopslag, manipulatie en beheer te doen.
Baseline is een applicatie die gebruik maakt van een subset aan functionaliteit die een
GIS als ArcInfo Workstation te bieden heeft, en tot op heden eigenlijk alleen toegespitst op toepassing binnen de rivierenhoek.
Baseline is ontwikkeld in een programmeertaal die nog door een beperkt aantal personen in de Nederlandse waterwereld wordt beheerst. Met de geplande overgang naar
een nieuwe architectuur en programmeeromgeving kan de afhankelijkheid van een
beperkte groep mensen worden verminderd.
Antwoorden op enkele vragen
- Wat zijn de elementen in de bouw van een WAQUA-schematisatie met Baseline?
o
wat is standaard?
o
wat zijn bypasses?
In hoofdstuk drie en vier worden deze vragen beantwoord.
- Tegen wat voor zaken loopt men aan tijdens het ontwerp van een model?
Deze vraag is moeilijk eenduidig te beantwoorden. De ervaring is dat je altijd zaken
tegenkomt die je al eerder bent tegengekomen, maar dat er toch elke keer weer nieuwe
zaken aan het licht komen die dienen te worden getackeld.
- Hoe gaat Baseline om met referentievlakken? Zoals LAT voor zeegebied en NAP
voor kustgebied en estuaria?
Het is alleen geen functionaliteit die in Baseline ‘ onder de knop’ zit, maar binnen GIS
via standaardfunctionaliteit is op te lossen.
- Hoe verwerkt Baseline x, y, z gegevens?
Baseline verwerkt niet standaard x, y, z gegevens in ASCII-formaat. Via een door
Baseline voorgeschreven formaat zijn x, y, z-gegevens in te lezen. Makkelijker is het
om het in GIS zelf te doen en daarna een conversie te doen naar Baseline-formaat.
- Hoe zet je een deel van een roostercel droog?
Met behulp van schotjes en/of ruwheidcodes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pijlers
van een brug. Deze worden via de ruwheden als representatie van hoogwatervrije
elementen meegenomen.
Algemene bevindingen
Bij het omzetten van een WAQUA-schematisatie is het beter om uit te gaan van brongegevens zoals te destilleren uit AHN, DTB-NAT, Top10vector, etc. dan gegevens als
bijvoorbeeld barriers “terug te vertalen” naar een GIS als Baseline.
Het Beheer & Onderhoud van Baseline biedt kansen om via de beoogde verbeteringen
in service, afhandeling van fouten, wensen, enz. een applicatie te maken die beter is
toe te rusten voor toepassingen in het ‘zout’. Het is aan te raden om hiervan gebruik te
gaan maken.
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Controle WAQUA-schematisatie
Voor de controle van de aangemaakte invoerbestanden is een voorlopige simulatie
invoer (siminp) aangemaakt met dummy waarden voor een aantal invoerparameters.
Deze invoer is met behulp van de Waqpre preprocessor gecontroleerd en dit heeft
uiteindelijk geresulteerd in een binaire SDS-file met de complete schematisatie.
Met behulp van de applicatie WAQVIEW van RWS is vervolgens een visuele controle
uitgevoerd van de gemaakte WAQUA-schematisatie. In figuren 18 en 19 zijn als voorbeeld twee met ArcGIS gemaakte figuren van de Eemmonding toegevoegd.

8.9

Bodemschematisatie Kustzuid

In het geval van Kustzuid is de bodemschematisatie gebaseerd op diverse bestanden.
Achtereenvolgens zijn:
lodingbestanden beschikbaar van zowel Ooster- als Westerschelde. Deze bestanden
beschrijven naast diepten ook hoogten. De bestanden zijn van recente datum (2004)
die waar nodig kunnen worden aangevuld met data uit 2002/2003.
voor (het Belgische deel) de rivier de Schelde stroomopwaarts tot Schelle, data beschikbaar, die via het WL Borgerhout kunnen worden betrokken.
voor het gedeelte van het Nederland Continentale Plat zijn data beschikbaar van de
Dienst der Hydrografie
voor het Noordzeegedeelte voor de Belgische kust, “de Vlaamse Banken”, zijn data
beschikbaar via de Hydrografie & Hydrometeo afdeling Waterwegen Kust – AWZ
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
De bestanden zijn niet alle op dezelfde manier gemeten, er is zowel gewerkt met een
reductievlak als met N.A.P. en er zijn cijfers ten opzichte van GLLWS (gemiddeld
laaglaagwaterspring). Ook de resolutie is nogal verschillend: de Ooster- en Westerscheldebestanden kennen bijvoorbeeld een resolutie van 20 bij 20 meter terwijl voor
de Vlaamse Banken de bathymetriegetallen een onderlinge afstand van 250 tot 350
meter hebben. Kortom er moeten de nodige slagen uitgevoerd worden om een bij
elkaar passend systeem van dieptecijfers te verkrijgen.
Hier een aantal opmerkingen over en welke acties allemaal voor kunnen komen en
waarop gelet moet worden.

8.10

Toepassing Baseline voor Voorbeeld

In dit deel zou in de toekomst een praktisch voorbeeld van het toepassen van Baseline
voor het genereren van dieptecijfers in een “zout” voorbeeld moeten komen en daarna
als toegift tevens het aanpassen van locale cijfers of blokken met de IPW.
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Randvoorwaarden
Inleiding

Er zijn om een berekening te kunnen maken nogal wat grootheden nodig. Enerzijds op
de open randen van het gebied, waar de relatie wordt gelegd met de waterbeweging
elders, en anderzijds in de interne punten van het gebied aan het begin van de berekening en bijvoorbeeld op een aantal locaties waar kunstwerken liggen of bronnen en
putten. Ook is kennis van de wind in het gebied vereist. Er wordt daarom onderscheid
gemaakt tussen externe en interne randvoorwaarden. In sectie 9.2 wordt aandacht
geschonken aan de externe, in sectie 9.3 aan de interne randvoorwaarden.

9.2

Externe Randvoorwaarden

Al eerder is iets gezegd over de verschillende randen van een gebied. In het geval van
dichte randen, dat zijn randen die liggen op de computational boundary, is de voorwaarde dat de snelheidscomponent loodrecht op die rand nul is. Daarmee is de kous
af, de randvoorwaarden zijn eenduidig en de gebruiker heeft daar geen keuzes. Het is
een vergelijkbare situatie als bij het plaatsen van schotjes in het inwendige gebied: er
stroomt geen water door het schotje.
Bij open randen zijn er diverse mogelijkheden om randvoorwaarden op te drukken en
in deze sectie wordt hier aandacht aan besteed. Het gaat om de plaats van de randvoorwaarden, het type van de randvoorwaarden en de vorm waarin randvoorwaarden
kunnen worden opgegeven. Later zal ook nog aandacht worden besteed aan mogelijkheden om randvoorwaarden te “verbeteren”. (Zie hoofdstuk 14). Per sectie gaat het
om de volgende onderwerpen. In sectie 9.2.1 gaat het over de keuze van de plaats van
de rand, in sectie 9.2.2 staat een korte opsomming van de types die gebruikt kunnen
worden en welke combinaties randvoorwaarden het meest succesvol zijn en in sectie
9.2.3 staan opmerkingen over de wijze waarop de randvoorwaarden kunnen worden
opgegeven of moeilijker gezegd kunnen worden gerepresenteerd.

9.2.1

Plaats van de Rand

De plaats waar de rand ligt is nogal bepalend voor de oplossing van het probleem
waaraan gewerkt wordt. Het is belangrijk dat de gebruiker zich vooraf realiseert dat
een niet juist gekozen plaats van de rand er voor kan zorgen dat het gestelde probleem
niet geanalyseerd en zeker niet opgelost kan worden.
De algemene stelregel is dat de randen voldoende ver van het gebied van interesse
verwijderd moeten zijn om met enige betrouwbaarheid iets over het probleem te kunnen zeggen. Dit betekent dat in het geval van een niet genest model de open rand van
het model buiten de invloedssfeer van het te onderzoeken fenomeen moet liggen.
Immers als de rand te dicht bij het gebied van interesse ligt dan zal het berekeningsresultaat zwaar beïnvloed worden door de randverschijnselen. In het geval van een
genest model ligt dit wat anders omdat dan de buitenranden van het grootste model de
bepalende randen zijn en die zullen vrijwel altijd voldoende ver weg liggen. Door in
de grotere modellen de eventuele ingreep die bestudeerd moet worden wel mee te
nemen, zijn de uit de berekening beschikbaar komende randvoorwaarden, op de juiste
wijze beïnvloed. Daarnaast geldt dat rondstromingen door de rand, die vooral veroor-
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zaakt worden door een foutief gekozen randverdeling, voor “ruis” op de resultaten
zorgen. Rondstromingen dienen daarom voorkomen te worden.
Naar aanleiding hiervan twee algemene regels:
i) Leg een open rand hetzij langs, hetzij loodrecht op een stroomlijn. Op deze manier
is de kans op rondstroming door de rand gering.
ii) Vermijd, in geval van zeemodellen, de omgeving van de zogenoemde amphidromische punten. Een amphidromie is een punt waar de stroming zich omheen beweegt
en dat zelf, als het ware, in het oog van de ronddraaiende stroming ligt. Een open rand
in de buurt van, of zelfs min of meer door, een amphidromie vereist een zeer nauwkeurige beschrijving van de lokale getijbeweging.

Figuur 20: Lijnen van gelijke fase (in radialen) van de M2 component. Vanuit
amphidromieën “vertrekken faselijnen” of “komen faselijnen aan”. De amphidromiën zijn door de kleurveranderingen duidelijk te localiseren.
Twee praktijksituaties die bij deze vuistregels betreffende randproblemen passen:
Om de uitstroom van de zoetwaterbel uit de Nieuwe Waterweg en daaraan gekoppelde
processen te analyseren is het nodig en verstandig een zodanig groot gebied te schematiseren, dat de zoetwaterbel een aantal getijden buiten de invloedssfeer van de open
randen blijft. In het geval van het Zeedelta model is daarom de open zeerand circa 30
km uit de kust gekozen.
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Figuur 21: Lijnen van gelijke amplitude. Eenheid in meters. M2 component.
Constateer dat de amphidromieën op dezelfde posities liggen als bij de faselijnen.
Op de Noordzee zijn, zie ook bovenstaande figuren, diverse amphidromische punten.
Zoals uit de plaatjes blijkt wordt de getijbeweging westelijk van Den Helder beïnvloed
door een tweetal amphidromiën (één ten westen van de kust van Noord Holland en
één ten westen van de Deense kust). Modellen van de zuidelijke Noordzee met een
open rand van Den Helder naar bijvoorbeeld Cromer (Engeland) hebben in het verleden niet tot bevredigende uitkomsten geleid door het ontbreken van voldoende informatie (metingen!) om de randvoorwaarden in de buurt van die amphidromiën afdoende te beschrijven. Een noordelijker gesitueerde rand biedt veel meer kans op succes!
Uiteraard heeft het kiezen van de rand en dus van het modelgebied gevolgen voor de
aantallen roosterpunten en de rekentijden. De gebruiker dient zich wel te realiseren dat
fouten in de randen funest zijn en dat er later geen mogelijkheid is deze door bijvoorbeeld een kleinere plaats- en of tijdstap te corrigeren: een eenmaal foute rand blijft een
foute rand.

9.2.2

Indeling Type Randvoorwaarden

Als op een eenmaal vastgelegde rand grootheden moeten worden voorgeschreven zijn
er de volgende belangrijke aandachtspunten:
Punt 1: Hoeveel steunpunten worden op de rand gelegd?
Punt 2: Welke randvoorwaarden kunnen worden opgelegd?
Punt 3: Welke randvoorwaarden zijn beschikbaar (of eventueel te verkrijgen via een,
vaak zeer dure, meetcampagne) en welke komen in aanmerking om te worden gebruikt?
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Ad Punt 1: Het aantal steunpunten op de rand bepaalt mede de nauwkeurigheid van
het randsignaal en daarmee de nauwkeurigheid van het model. De keuze voor de
randverdeling wordt vooral sterk beïnvloed door de beschikbare informatie. Bij geneste modellen dienen de steunpunten afgeleid te worden uit de getijbeweging die is
berekend met het toeleverende model. Vaak is het niet nodig om alle beschikbare
informatie over te zetten. Het heeft geen nut een hele serie randpunten te definiëren in
een gebied waar nauwelijks variatie optreedt.
In dit kader is een verwijzing naar de “vorm” van de randvoorwaarde zinvol. Een
randvoorwaarde die wordt ingevoerd in de vorm van tijdreeksen in een beperkt aantal
basispunten, en die voor tussenliggende steunpunten van lineaire interpolatie gebruikmaakt is per definitie, zeker als de onderlinge afstand van de basispunten groot is
in vergelijking met de onderlinge afstand van de steunpunten, nogal onnauwkeurig.
Vaak kan een veel beter resultaat worden verkregen door de tijdreeksen eerst om te
zetten naar Fourierreeksen en vervolgens per frequentie over de Fourierreeksen te
interpoleren. Indien de randvoorwaarden worden afgeleid uit een groter genest model
dan is er meestal wel voldoende materiaal beschikbaar om eventueel met lineaire
interpolatie van tijdreeksen te werken. Echter in het geval van meetreeksen waarbij er
per definitie weinig meetpunten zullen zijn en navenant een veel grotere afstand tussen steunpunten en meetpunten, zal interpolatie via de diverse frequenties van de
Fourierwaarden een veel gladder en stabieler resultaat geven.
Ad Punt 2: Op een open rand kunnen, de volgende grootheden, worden voorgeschreven (WAQUA heeft daar mogelijkheden voor)
‘vel’
: de snelheid (velocity)
‘wl’
: de waterstand (waterlevel)
‘disch’
: het debiet (discharge)
‘Riemann’
: een Riemann type (weakly-reflective)
‘disch-ad’
: debiet met automatische distributie
‘QH’
: debiet-waterstand combinatie
Er gelden wel enkele beperkende voorwaarden met betrekking tot randvoorwaarden.
Zo kunnen randen alleen horizontaal (lijn N=constant), vertikaal (lijn M=constant) of
onder een hoek van 45 graden (lijnen evenwijdig aan of loodrecht op de lijn N=M etc)
lopen. Meer locale voorwaarden, die vaak in verband met het voorkomen van rekentechnische problemen staan en daarom in acht dienen te worden genomen, staan in de
WAQPRE handleiding. Formeel zijn alle zes randvoorwaarden typen te gebruiken en
in combinatie, maar er zijn nogal wat gebruiksregels te geven op grond waarvan een
aantal combinaties moet worden vermeden dan wel juist geprobeerd.
Een eerste belangrijke regel is: probeer op verschillende plaatsen verschillende types
op te leggen. Het blijkt bijvoorbeeld dat een bak met alleen maar open randen en op al
die randen een voorgeschreven waterstand, al snel zal exploderen. Kennelijk kunnen
onregelmatigheden, zeg maar kleine fouten die door afrondingen van getallen en
dergelijke in elke berekening voorkomen, in dat geval niet “ontsnappen”, met alle
gevolgen van dien.
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Een andere regel is: probeer, indien enigszins mogelijk, op de instroomrand een debiet
op te leggen. Door de combinatie van Q en H wordt een grotere mate van flexibiliteit
verkregen en daarom is die wijze van berekenen minder gevoelig voor verstoringen.
Een veel waargenomen eigenschap van modellen is dat interne verstoringen die het
model “uitlopen” op de open randen teruggekaatst worden het model in. Denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van een translatiegolf in het geval van een bewegende
barrier. Het “reflecterende” karakter van de rand leidt tot sterke fluctuaties in het
model met vaak instabiliteit als gevolg. Een mogelijkheid dit te ondervangen is om
“zwak-reflecterende” randen (type Riemann invariant) toe te passen. Dit type is een
combinatie van waterstand en stroomsnelheid met een correctie voor de lokale diepte.
In formule:
u – h * sqrt( g / d ) of u + h * sqrt( g / d )
u staat hierbij voor de stroomsnelheid, getransformeerd naar de locale rekenrichting, h
is de hoogte van de locale waterkolom ( diepte + waterstand ) en het + of – teken
wordt bepaald door de combinatie van de plaats van de rand en de oriëntatie van de
matrix. (Zie ook de WAQUA handleiding [4]). Let op: omdat het bij de Riemann
randvoorwaarden om een combinatie van de snelheid met de waterstand gaat zijn
dergelijke randvoorwaarden eigenlijk alleen maar te gebruiken in het geval van een
genest model: in die situatie zijn alle variabelen in het grote model beschikbaar en kan
dus een combinatie van de waarden in het kleine model gebruikt worden.
Een laatste opmerking betreft de toepasbaarheid van de zonet genoemde Riemann
randvoorwaarden. Omdat in dit geval gedeeld wordt door de lokale diepte zullen
allerlei zaken aan de haal gaan als de variatie in de waterstand in de orde van grootte
van de diepte komt. Ze zijn alleen toepasbaar op diep water. Het gebruik van Riemann
randvoorwaarden in de buurt van droogval kan dus nooit goed gaan! Wel is tot nu de
combinatie van Riemann randvoorwaarden met Kalman filtering een uitstekend werkende combinatie gebleken.
Ad Punt 3: In het geval van geneste modellen zijn op de diverse open randen alle
opties in principe mogelijk, behalve voor het eerste overkoepelende model waarvoor
vaak het astronomisch getij wordt genomen. In dat geval wordt vaak gekozen voor een
combinatie van een waterstandsrand met een snelheidsrand.
Hoe gek het ook mag klinken, vaak is het raadzaam wat te experimenteren met bepaalde combinaties en op grond van de verkregen resultaten voor een specifieke combinatie te kiezen. Bij riviermodellen wordt vrijwel altijd aan de bovenstroomse rand
een debiet opgelegd terwijl aan de benedenstroomse rand vaak met een waterstand of
een QH relatie wordt gewerkt.
Aandachtspunt bij een debiet- en/of snelheidsrand is het teken. Vergelijkbaar als bij
toepassing van Riemann randvoorwaarden bepaalt de positie van de rand in het rekenrooster of instroming positief of negatief dient te worden ingevoerd.
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Wijze van Representeren Randvoorwaarden

Randvoorwaarden kunnen op nogal wat verschillende manieren worden opgegeven.
Binnen WAQUA zijn mogelijkheden voorzien voor het opgeven van tijdreeksen,
Fourierreeksen en Harmonische reeksen. Voor het speciale geval van QH openingen
wordt gebruik gemaakt van QH tabellen, hierbij staat in de tabel welk product van
waterstand en debiet bij elkaar hoort. In deze sectie wordt enige aandacht aan de
verschillende vormen besteed. In de handleiding [4] staat bij WAQPRE beschreven
hoe de randvoorwaarden voor elk van deze gevallen aangeleverd dienen te worden.
Indien op de juiste wijze opgegeven zorgt WAQUA voor de correcte verwerking van
de randvoorwaarden, ongeacht de vorm, op de verschillende randpunten.

9.2.3.1

Tijdreeksen

Bij tijdreeksen wordt de grootheid, bijvoorbeeld de waterstand (snelheid, debiet), op
zekere locatie voorgeschreven met behulp van de waarde van de grootheid en het
tijdstip waarop die waarde geldt. Dit kan zowel via een equidistante als een nietequidistante reeks in de tijd. (Met andere woorden vaste stapjes in de tijd, aan te geven
door een starttijd TSTART, een stoptijd TSTOP en de stapgrootte DT, of variërende
stapjes in de tijd aan te geven door waardes, elk gevolgd door een tijd.) Als de gebruiker een aantal getijden wil doorrekenen waarbij de randvoorwaarde steeds op dezelfde
wijze fluctueert zal de reeks steeds herhaald moeten worden. De waarden voor tussengelegen punten worden via lineaire interpolatie bepaald.

9.2.3.2

Fourierreeksen

Een Fourierreeks is eigenlijk een speciaal geval van een tijdreeks. Bij een fourierreeks
geeft de gebruiker per steunpunt aan door de waarden van amplitudes, fases en frequenties hoe de betreffende grootheid waterstand (snelheid, debiet) in de tijd kan
worden berekend. De frequenties zijn gekoppeld aan de in de invoer opgegeven referentiedatum (middernacht, dat is 0.00 uur). Fourier randen worden gehanteerd als een
“cyclisch” randsignaal gewenst is, bijvoorbeeld bij het doorrekenen van transportverschijnselen. Bijkomende voordelen van het gebruik van Fourier zijn de reductie van
de invoer en (zie boven in sectie 9.2.2) de randinterpolatie per frequentie. Gebruik van
Fourier biedt de mogelijkheid het berekende signaal onbeperkt te herhalen.

9.2.3.3

Harmonische Reeksen

Bij toepassing van het type Fourier bepalen lengte en complexiteit van de geanalyseerde tijdreeks welke frequenties dienen te worden ingevoerd. Ook zijn deze frequenties uitsluitend te relateren aan één reeks.
Dit in tegenstelling tot het gebruik van harmonische constanten waarbij een set van
vaste frequenties, die gerelateerd is aan de invloed op het getij van de verschillende
hemellichamen, gehanteerd wordt voor alle locaties. Het astronomisch getij (doodtij –
springtij variatie) in elke locatie is vastgelegd door die frequenties en de bij die locatie
behorende amplitudes. WAQUA herkent 195 namen van frequenties zoals ‘M2’ (frequentie van het tweemaaldaags getij gekoppeld aan de maan), ‘S2’ (idem voor de
zon). De fasen van de diverse constanten zijn gekoppeld aan 1 januari 1900 om 0.00
uur. Door toepassing van knoopfactoren kunnen de harmonische constanten herleid
worden tot een astronomisch signaal voor elke gewenste periode. Ter bepaling van
betrouwbare constanten is het noodzakelijk te beschikken over langdurige reeksen van
waarnemingen (1-12 maanden). Daar sommige frequenties zeer dicht bij elkaar liggen
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dient op basis van het Raleigh getal bepaald te worden of de berekende constanten
“betrouwbaar” zijn.
In feite zegt het Raleigh getal iets over het nog kunnen onderscheiden van twee verschillende componenten. Bij een voldoend lange reeks zullen twee signalen uit elkaar
gehaald kunnen worden. Vaak wordt volstaan met een kortere reeks en worden bepaalde constanten bij elkaar opgeteld. Zie voor meer informatie de handleidingen van
pakketten die de constanten uitrekenen, zoals bijvoorbeeld het HATYAN pakket [15].
In de handleiding staan de verschillende voorwaarden uitgelegd en via deze voorwaarden kan bepaald worden of een berekening zinvol is of niet.
Ter vergelijking: de door de Basisinfo (dienst RWS die getijvoorspellingen voor de
komende vijf jaar per locatie langs de Nederlandse kust uitgeeft) uitgegeven getijvoorspellingen zijn gebaseerd op een set van 95 constanten, bepaald uit waarnemingen
van de afgelopen vijf jaar.

9.2.3.4

QH Tabellen

In WAQUA is ook voorzien dat de gebruiker een combinatie van waterstand en debiet
op kan geven. Vooral in de rivierenhoek is dit vaak een “benedenstroomse” randvoorwaarde die zoals het gebruik heeft geleerd stabiliserend werkt. In dit geval wordt
in een tabel opgegeven hoe de waterstand en het debiet zich tot elkaar verhouden, bij
elke waterstand wordt een debiet gegeven, of omgekeerd, bij elk debiet wordt een
waterstand gegeven. Aangezien het hier om een tabel gaat met een eindig aantal waarden zal voor tussenliggende waarden geïnterpoleerd en voor de er buiten liggende
waarden geëxtrapoleerd moeten worden.

9.3

Interne Randvoorwaarden

De in sectie 9.2 beschreven externe randvoorwaarden betreffen voorwaarden op de
fysieke randen van het gemodelleerde gebied. Daarnaast kan ook over randen worden
gesproken in het gebied. Enerzijds zijn er voorwaarden aan de grond, het type bodem
heeft invloed op de stroming. Dit fenomeen is het onderwerp van sectie 9.3.1. Aan de
bovenkant grenst het watergebied aan het compartiment lucht en de daar heersende
wind heeft, soms zelfs een zeer grote, invloed op de waterbeweging. Dit is het onderwerp van sectie 9.3.2. In het gebied, maar dan zeer locaal kan de gebruiker via barriers
en bronnen extra randvoorwaarden opdrukken. Barriers zullen al naar gelang de manier waarop er gebruik van wordt gemaakt de stroming meer of minder beïnvloeden.
Dit wordt behandeld in sectie 9.3.3. Tenslotte zorgen bronnen voor toe- en of afname
van de hoeveelheid water en/of de concentratie van een bepaalde stof op zekere locatie. De mogelijkheid van bronnen is onderwerp van sectie 9.3.4.

9.3.1

Bodemwrijving

De mate van weerstand die de waterstroming van de bodem ondervindt wordt gemodelleerd via experimentele formules. De Chézy coëfficiënt die in de betreffende term
in de mathematische vergelijkingen voorkomt kan binnen WAQUA worden gespecificeerd maar ook op diverse wijzen worden berekend. Beter is het om in alle situaties
van een benadering te spreken, immers het is op grond van enkele specifieke gevallen
dat een geschatte waarde voor de coëfficiënt voorhanden is, die vervolgens in algemenere toepassingen gebruikt wordt.
De mogelijkheden zijn:
i) een opgegeven waarde voor C in elke locatie in het hele gebied
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ii) berekening op basis van de formule van Manning
(ook locatieafhankelijk: de locale diepte speelt een rol)
iii) berekening op basis van de White-Colebrook formule
(ook diepte afhankelijk en voorts de Nikuradse waarde)
De oorsprong van de verschillende experimentele formules heeft iets te maken met de
toepassingen. De eerste twee vormen, constante Chézy en berekening via Manning,
zijn ontwikkeld voor toepassingen in estuaria en kustzeeën, terwijl de laatste, WhiteColebrook met Nikuradse, vooral in de rivierenhoek tot wasdom is gekomen. Vooral
de bepaling van de Nikuradse waarden voor verschillende ondergronden heeft geleid
tot een gedetailleerd spectrum van toepassingen voor stromingen over en door verschillende vegetatietypes zoals dat zich bijvoorbeeld voordoet in vol- en leegstromende uiterwaarden.
Gezien het feit dat steeds vaker modellen worden gebouwd waarin zeegebieden, estuaria en rivieren zijn verwerkt is WAQUA uitgebreid met de mogelijkheid om per gebied een andere Chézy berekening toe te passen.
De reden dat gecombineerde modellen werden gebouwd is overigens weer dat de
kwaliteit van een model sterk afhangt van de randcondities en dat door modellen te
combineren mogelijk een hoeveelheid randproblematiek kan worden voorkomen. In
feite is dit één van de redenen geweest om de mogelijkheid te scheppen verschillende
ruwheid berekeningen in één model toe te laten.
Voorbeelden van dergelijke modellen:
·
·

Het Noordelijk Deltabekken Model: in dit model wordt een zeegebied gekoppeld aan een rivierengebied, het zeegebied wordt gemodelleerd met Manning
en het rivierengebied met White-Colebrook / Nikuradse.
De Nautilus modellentrein: gaande van de Atlantische Oceaan naar de Nederlandse Kust worden achtereenvolgens Chézy (Continental Shelf en Zuidelijke
Noordzee), Manning (Kuststrook) en White-Colebrook / Nikuradse (Noordelijk Deltabekken) gebruikt voor de ruwheid.

Op grond van de ervaringen, gebruik:
· een vaste Chezy waarde als de diepte beduidend groter is dan de waterstandsvariatie,
· White-Colebrook als diepte en waterstand van vergelijkbare grootte zijn,
· Manning in het overgangsgebied van de vorige twee.

9.3.2

Wind

In de ondiepwatervergelijkingen, de mathematische beschrijving van de waterbeweging, komt een term voor die de invloed van de wind op de waterbeweging representeert. Deze kan binnen het model op verschillende wijzen verwerkt worden. In
WAQPRE worden twee mogelijkheden geboden om die windterm voor te schrijven:
· een uniforme wind, de wind is alleen afhankelijk van de tijd en niet van de
plaats
· een wind die varieert in tijd en ruimte
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Figuur 22: Plot van een niet-uniform windveld zoals voorspeld door het KNMI.
Duidelijk is te zien dat de wind behoorlijk varieert over het gebied.
In geval van uniforme wind wordt een richting van de wind gegeven (hoek), een
snelheid (speed) en een stresscoëfficiënt (Cd). Op grond van deze gegevens wordt de
waarde van de windterm bepaald waarbij de gehanteerde formules hun dienst hebben
bewezen in een aantal karakteristieke gevallen.
In de tweede optie wordt de mogelijkheid geboden de ruimtelijke variatie van de wind
en de luchtdruk in de berekening mee te nemen. De windgegevens kunnen via een
apart rooster worden ingevoerd waarna het WAQUA programma zorgt voor een
conversie naar het specifieke WAQUA rooster.
Het is niet toegestaan uniforme en variërende wind tegelijk in één berekening op te
nemen.
Het hanteren van ruimtelijk variabele wind- en drukvelden wordt toegepast indien het
te modelleren gebied van een aanzienlijke geografische omvang is (zie figuur 22).
Echter ook bij het modelleren van een gebied als het IJsselmeer is een ruimtelijk
variabel windveld van groot belang, de wind is daar namelijk de enig drijvende kracht.
Met een globale wind is het resultaat van de berekening kwalitatief onvoldoende.
Algemeen kan gesteld worden dat in alle modellen die operationeel ingezet worden
svwp (Space Varying Wind and Pressure) gebruikt moet worden. Operationele modellen worden vooral beoordeeld op het kunnen voorspellen van extreme situaties. Ook
wordt steeds meer aandacht besteed aan de resolutie van de svwp files, de op de
Noordzee gehanteerde wind- en drukvelden worden ten behoeve van gebruik in klein-
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schalige modellen geschaald ten einde resolutie van rekenrooster en windrooster beter
met elkaar in overeenstemming te brengen. Tenslotte wordt aan het in de velden verwerken van een land / zee masker veel aandacht geschonken. Dit omdat geldt dat de
invloed van wind op de waterbeweging op zee veel groter is dan op een rivier doordat
wind op het land veel weerstand ondervindt van bebouwing en bebossing.
In de operationele hoek wordt gewerkt met wind- en drukvelden afkomstig van het
KNMI. Deze velden kunnen binnen de SIMONA programmatuur worden geconverteerd naar binnen SIMONA bruikbare SDS windfiles. Het programma WAQWND dat
hiervoor benut wordt kan met diverse formaten, resoluties en frequenties uit de voeten. Naast de verschillende randvoorwaarden is, bij tegenvallende modeluitkomsten,
ook wind een verdachte grootheid.

9.3.3

Barriers

Evenals de wind is een barrier (stuw, kering) een wat vreemde randvoorwaarde. Op
zekere locatie wordt de waterbeweging extra gestuurd door een kunstwerk dat in het
gebied is aangebracht. Met behulp hiervan wordt de stroming in hetzij de u-, hetzij de
v-richting beperkt. Daarnaast biedt een barrier de mogelijkheid de openingsgrootte op
te geven via een in te stellen hoogte (schuif), breedte en diepte (dorpel). Er is bovendien de optie dit allemaal tijdens de berekening aan te passen en te sturen waardoor
een realistische benadering van de werkelijkheid kan worden verkregen. Het sturen
kan zowel via een tijdreeks als via een tabel. Het is daardoor mogelijk een barrier
volledig automatisch, als het ware gekoppeld aan opgegeven voorwaarden in de invoer, aan te sturen. In WAQUA is het mogelijk een hele rij van barriers (“linebarrier”) te definiëren.
Het bewegen van de barriers kan zowel in de breedte, in de hoogte als in de diepte
door de gebruiker worden gestuurd. Hetzij door tijdreeksen aan te leveren waarbij de
beweging onafhankelijk van de berekende waterbeweging plaatsvindt, hetzij triggerfuncties te definiëren waardoor de bewegingen afhankelijk van de berekende waterbeweging worden. Een triggerfunctie is een samenstel van één of meer voorwaarden
die online bepalen, bijvoorbeeld op basis van de waterstand of het debiet op zekere
locatie, of en hoe de dimensies van de barrier gevarieerd dienen te worden.
Als voorbeeld van de mogelijkheden die hierbij aanwezig zijn kan het lozingsprogramma LPH 84, ontwikkeld voor het sluizencomplex in het Haringvliet, worden
genoemd. Afhankelijk van het debiet door de stuw bij Tiel wordt op het moment dat
de waterstand in het bekken hoger is dan de waterstand aan de zeezijde de schuif
geopend, zodra de condities veranderen en een andere toestand ontstaat, wordt de
schuif gesloten. De condities kunnen overigens per barrier worden gevarieerd.
Onderstaand een stukje van een stuurtabel voor de Haringvlietsluizen:
#*********************************************************
#
# SPUI SCENARIO LPH84, HARINGVLIETSLUIZEN
#
#
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# Barrier stuurfile voor ZEEDELTA: sill_depth initial = 5.50
#
#------------------------------------------------------------------------------------# Deze file bestaat uit 3 onderdelen:
#
# a) bar_times
#
# b) barriers met ini waarden en conditions
#
# c) bar_tables met hefhoogte afh van parameter (debiet Waal)
#
#
# Barrier tabellen:
#
# a) Per schuif verschillend volgens de RIZA zaagtand
*
#
*
# b) Werkelijke breedte is 960 m, hier is gerekend met de
*
#
Zeedelta-Rijmamo breedte in het grid van 984 m
*
#
*
# c) Berekening als volgt:
*
#
*
#
1) breedte = 984/17 * aantal schuiven
*
#
2) hefhoogte = oppervlak/breedte
*
#
3) aantal schuiven (zaagtand) en opening volgens
*
#
RIZA werkdocument 92.119X, bijl 2
*
#
4) triggering door waterstanden voor en achter barrier
*
#
5) opening bepaald door parameter debiet Waal:
*
#
6) relatie Waaldebiet en opening volgens ZWENDL
*
#
gebruikersdocumentatie, Bijlage 30.06,
*
#
Tabel met Qbr Waal-Maas-Lek-opening Haringvlietsluizen
*
#
7) Gate_height = hefhoogte - 5.50 m
*
#
*
#
*
#*********************************************************
bar_times
tfbar = 240.
tibar =
0.5
tlbar = 999999.
barriers
B 3: sill_depth initial = 5.50
gate_height initial = -5.60
velocity = 0.005
barrier_width initial = 1.00
global
TB18 discharge C 111
condition
if level(P5001,P5002) gt 0.00 then
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TB3 discharge C 111
else
TB18 discharge C 111
endif

# Open
# Dicht

bar_tables
TB3:
#sill gate width param
( 5.50 8.00 1.0 -12800 )
( 5.50 8.00 1.0 -6420 )
( 5.50 0.60 1.0 -6125 )
( 5.50 -1.80 1.0 -5840 )
( 5.50 -2.35 1.0 -5555 )
( 5.50 -2.70 1.0 -5265 )
#-------------------------------------------------------------#
enz
#-------------------------------------------------------------( 5.50 -5.60 1.0 -1040 )
( 5.50 -5.60 1.0 -1010 )
( 5.50 -5.60 1.0 -935 )
( 5.50 -5.60 1.0 -860 )
( 5.50 -5.60 1.0
0)

#

TB18
sill gate width param
( 5.50 -5.60 1.0 -12800 )
( 5.50 -5.60 1.0
0)

Voorbeeld deel (één van de in totaal 17 barriers) stuurtabel Haringvlietsluizen.
Open en dicht wordt in het bovenstaande voorbeeld gedirigeerd door de triggerpunten
P5001 en P5002, respectievelijk in het Haringvliet en op zee (hier wordt naar de
waterstand gekeken) en door het Debiet op de Waal (curve C111).

9.3.4

Bronnen

Ook bronnen zijn interne randvoorwaarden. In WAQUA zijn er mogelijkheden voor
discharges (sources) in de invoer. De bronnen kunnen worden gegeven als puntbron
en als lijnbron. De manier van aansturen gaat ook hier via op te geven tijdreeksen.
Voor het speciale geval van TRIWAQ kan in de invoer worden opgegeven dat een
bron op hoogte, dus in een bepaalde laag, instroomt.
Bronnen worden vooral gebruikt in Transport (en dan vooral zout-) berekeningen.
Speciaal rivierafvoeren, met een omvang die geen significante invloed heeft op de
waterbeweging maar wel op de saliniteitsconcentratie, worden via het fenomeen
“bron” geschematiseerd. Als voorbeeld van gebruik van de bronoptie: in het Kuststrookmodel worden de spuisluizen van IJmuiden en het IJsselmeer via bronnen toegevoegd.
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Randsignaal voor Kustzuid

Het Kustzuid model is onderdeel van de Nautilus modellentrein. De modellentrein is
een verzameling van waterbeweging modellen bedoeld voor het operationeel voorspellen van waterstanden. Het Kustzuid model is genest binnen het Zuidelijk Noordzee model. Het uitgangspunt bij de eerste opzet was een genest model te voorzien van
een randsignaal vanuit het bovenliggende model. Echter zoals eerder gememoreerd, de
kwaliteit van een model wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de randvoorwaarden. De kwaliteit van het toeleverende model (ZuNo) is niet toereikend om
de gewenste nauwkeurigheid in Kustzuid te bereiken. Terwijl naarstig wordt getracht
het ZuNo model op een hoger plan qua kwaliteit te brengen is besloten het Kustzuid
model vooralsnog niet aan te sturen met directe overdracht van een berekend signaal
vanuit ZuNo. Vooral het astronomisch deel van het ZuNo signaal behoeft verbetering.
Binnen de Nautilus modellentrein is Kalman filtering (zie hoofdstuk 14) een techniek
die wordt gehanteerd om modelfouten te elimineren. Dit is uitstekend toepasbaar in
het geval van een hindcast. In het geval van een forecast wordt de duur van het filtereffect (vanuit de hindcast) bepaald door de looptijd van de getijgolf in het model.
Ter illustratie: in het Continental Shelf model is Wick één der stations in de Kalman
configuratie. De looptijd van de getijgolf van Wick naar de Zuidelijke Noordzee (lees
Nederlandse kust) bedraagt uren. Het ‘naijleffect’ is daarmee aanzienlijk. Het ‘naijleffect’ van een Kalman filter in het Kustzuid model is vanwege de geografisch gezien
geringe omvang van het model zeer snel uitgewerkt.
Voor het Kustzuid wordt het randsignaal daarom anders opgebouwd. Het Zuidelijk
Noordzee model levert de opzet. Het astronomisch deel van het randsignaal is éénmalig bepaald (en geoptimaliseerd), geanalyseerd en in de vorm van 95 constanten vastgelegd. Bij operationeel gebruik van het model wordt het astronomisch deel van het
randsignaal verkregen door een synthese van die 95 constanten, vermeerderd met de
opzet uit ZuNo.
De optimalisatie is als volgt uitgevoerd :
voor het Kustzuid model is een (TRIWAQ) Kalman filter berekend voor optimalisatie
van de randvoorwaarden, de configuratie is samengesteld uit een aantal offshore
stations, referentieperiode 2004 astronomisch, randsignaal vanuit model Zuidelijke
Noordzee,
met toepassing van het filter is een steady state som uitgevoerd voor het jaar 1999,
referentie astronomisch,
de Kalmina software geeft de mogelijkheid de gefilterde randvoorwaarden met het
programma GETSER uit de SDS file op te vragen,
de ‘getser’ reeksen zijn met het programma Hatyan geanalyseerd en omgezet naar de
SIMONA layout.
Via deze techniek worden de tekortkomingen in een forecast teruggebracht naar
hoofdzakelijk de opzet. Onderstaand een vergelijking tussen berekend (comp) en
gemeten (obs) astronomisch getij, zowel voor Amplitude als Fase, voor een tweetal
Kustzuid stations: West Kapelle en Hansweert.
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Tabel: Vergelijk berekening en waarneming West Kapelle
Amplitude
Comp
A0
SA
SM
Q1
O1
M1C
P1
K1
3MKS2
3MS2
MNS2
2ML2S2
NLK2
MU2
N2
NU2
MSK2
MPS2
M2
MSP2
LABDA2
2MN2
T2
S2
K2
MSN2
2SM2
SKM2
NO3
2MK3
SO3
MK3
3MS4
MN4
2MLS4
M4
3MN4
MS4
MK4
2MSN4

obs

0.5

-3.0

7.4
2.6
4.1
10.3
0.7
2.8
6.7
1.8
3.4
2.4
1.0
3.6
10.7
24.6
7.4
0.9
1.8
151.0
0.5
5.1
10.6
3.0
41.0
11.1
3.1
3.6
1.1
0.9
2.6
0.9
2.0
1.9
4.4
1.0
13.1
1.9
8.5
2.4
1.3

8.0
3.3
4.2
10.6
1.0
2.6
6.9
1.3
2.5
2.3
1.6
3.4
10.5
25.9
8.3
1.2
2.5
154.3
1.1
4.5
11.6
2.3
42.8
12.0
2.5
3.1
1.6
1.2
2.5
1.3
2.1
1.9
4.5
1.5
14.0
1.7
9.4
2.6
1.4

Fase
comp

obs

220.8
57.0
131.8
187.9
157.5
348.6
359.0
276.9
272.5
148.6
329.2
9.3
163.1
24.7
29.1
237.7
85.3
52.6
110.3
82.3
251.1
109.3
108.4
114.7
305.1
329.6
349.0
108.2
151.8
215.6
289.7
169.8
69.6
262.9
93.7
274.1
155.0
163.1
343.6

214.1
31.0
138.8
192.5
165.0
355.0
3.8
280.3
281.8
139.8
325.2
345.7
165.1
26.1
23.1
249.6
90.2
53.7
97.6
72.2
253.9
102.9
109.7
110.7
316.3
341.0
349.3
106.6
151.6
221.0
291.9
174.6
72.4
240.0
97.3
278.4
158.1
162.8
349.6
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3MNS6
2NM6
4MS6
2MN6
2MNU6
M6
MSN6
2MS6
2MK6
3MSN6
2SM6
3MN8
M8
2MSN8
3MS8
2(MS)8
M10
3MSN10
4MS10
3M2S10
5MS12

1.0
1.4
1.0
4.7
1.2
8.4
1.8
8.1
2.2
2.0
1.8
1.7
2.2
1.5
3.1
1.3
0.3
0.5
1.6
0.4
0.7

1.0
1.3
1.4
4.7
1.6
9.0
1.8
9.0
2.2
2.0
1.7
2.0
2.8
1.5
3.9
1.4
1.1
1.2
1.9
1.1
1.0

159.4
20.8
173.2
58.8
51.7
82.0
123.4
133.4
140.4
327.2
199.5
46.9
76.1
111.8
119.6
181.4
81.8
104.4
148.3
174.1
126.8

151.6
28.9
166.8
53.5
38.8
80.4
120.3
132.6
137.1
329.5
197.9
55.8
86.3
114.6
135.9
196.1
114.1
135.8
158.5
214.9
151.0
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Hulpelementen Schematisatie
Inleiding

In de waterloopkundige praktijk zal het voorkomen dat een model een gebied beschrijft waarin een dijk een rol speelt. Met dijk wordt bedoeld een verbinding van A
naar B die ervoor zorgt dat er “links” en “rechts” van die verbinding water staat met
een significante diepte maar waarbij de waterstand “links” en de waterstand “rechts”
formeel niets met elkaar te maken hebben. WAQUA is uitgerust met hulpelementen
die er in dat geval voor kunnen zorgen dat de praktische situatie redelijk wordt benaderd. Het gaat hier om schotjes en dampunten waarmee dijken en afsluitingen kunnen
worden gesimuleerd.

10.2

Schotjes

Met de hulp van schotjes kan de modelleur voorschrijven dat in bepaalde punten hetzij
de u- hetzij de v-snelheid nul is. Dit betekent dat in de berekening er geen relatie meer
wordt gelegd tussen de twee aan het snelheidspunt grenzende waterstandpunten maar
dat er met betrekking tot het bergend vermogen van de betreffende roostercellen niets
veranderd. Er is als het ware een harde rand midden in het water gelegd. Als voorbeeld kan gedacht worden aan een dijk zoals de afsluitdijk waaromheen een model is
gebouwd dat bijvoorbeeld Waddenzee en IJsselmeer bestrijkt. Een model dat een
karakteristieke stapgrootte heeft die aanzienlijk groter is dan de breedte van de dijk. In
zo’n model is er een wezenlijke belemmering van de uitwisseling van water tussen
Waddenzee en IJsselmeer. Tegelijkertijd is de dijkbreedte vergeleken met de stapgrootte te gering om als een soort landtong in het model te worden opgenomen omdat
er dan een veel te groot watervolume wordt weggenomen. In dat geval moeten de
schotjes worden benut.

10.3

Dampunten

In het geval van dampunten worden juist wel hele roostercellen uit de berekening
genomen. Dampunten worden als permanente droge punten aangegeven. Voor de
berekening betekent dit dat een waterstandpunt droog zal staan en dat de snelheid in
alle vier er omheen liggende snelheidspunten op nul wordt gezet. Door een aantal
dampunten achter elkaar te leggen kan een dam van respectabele lengte worden geconstrueerd. Om op het voorbeeld van de Afsluitdijk terug te komen: als de stapgrootte van het in de vorige sectie behandelde model een stuk kleiner is en in de buurt van
de dijkbreedte ligt dan moet juist met dampunten gewerkt worden waardoor een realistisch watervolume wordt verwijderd.
Hieronder twee plaatjes die afkomstig zijn uit een dergelijke analyse bij de Nieuwe
Waterweg.
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Figuur 23: Layout van de Rotterdamse Haven en de Maasvlakte. Onderwerp van
diverse analysestudies.

Figuur 24: Schematisatie rondom de Beerdam in de Nieuwe Waterweg. Hier kan
met dampunten en schotjes de werkelijkheid “dun” (blauw) en “dik” (bruin)
benaderd worden.
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Ook voor de bestudering van een “extra aan de zee te onttrekken gebied” zijn dampunten en schotjes handige gereedschappen. Verschillende mogelijke vormen van een
kunstmatig eiland of schiereiland kunnen worden doorgerekend met de hulp van
respectievelijk dampunten en schotjes op de gewenste locatie.
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Transportberekeningen
Inleiding

De modellering van transport van constituents (in het water opgeloste stoffen) gebeurt
in WAQUA_in_SIMONA met behulp van een transportvergelijking van het convectie-diffusie type. Binnen WAQUA bestaat de mogelijkheid de toevoer van constituenten te regelen via bronnen. (zie ook het stuk over bronnen voor de waterbeweging,
sectie 9.3.4) Het aansturen van het transportdeel via het hoofdkeyword TRANSPORT
is binnen WAQUA/TRIWAQ optioneel. De gebruiker dient de verschillende constituenten die tijdens de berekening gevolgd moeten worden een volgnummer te geven.
Hierbij is voor zout een aparte plaats ingeruimd omdat zout als enige constituent,
althans binnen het pakket, ook invloed uit kan oefenen op de waterbeweging. Door
een zoutgradiënt wordt een aanvullende drijvende kracht ingebracht. De gebruiker
geeft één en ander aan via het aparte hoofdkeyword DENSITIES waarmee via de
“toestandsvergelijking” (equation of State) de waterbeweging kan worden beïnvloed.
Net als bij de waterbeweging moeten bij het transport beginvoorwaarden en randvoorwaarden worden opgegeven. De wijze van opgeven van deze voorwaarden en het
gebruik van keywords is op zich niet anders dan bij de waterbeweging. Wel is het
verkrijgen van realistische randvoorwaarden vrijwel altijd erg moeilijk.
In de transportvergelijking staan termen die de verandering van de massa van de
betreffende grootheid, het advectieve transport van de grootheid, het diffusieve
transport van de grootheid en de bijdrages door bronnen en putten aan de concentratie
van de grootheid beschrijven. Het numerieke schema waarmee de vergelijking wordt
gediscretiseerd en opgelost, is een A(lternating) D(irection) I(mplicit) methode. Dit is
een onvoorwaardelijk stabiele methode waardoor bij de keuze van de stapgrootte voor
de berekening alleen op nauwkeurigheid gelet hoeft te worden. Het cel Péclet getal en
het Courant getal zijn maten die vaak een rol spelen in stabiliteitsbeschouwingen.
Aangezien de methode onvoorwaardelijk stabiel is, spelen zij hier wat dat betreft geen
rol. Echter voor een goede nauwkeurigheid is het wel van belang beide in de gaten te
houden. Er wordt bij berekeningen naar gestreefd het Péclet getal onder de 2 te houden en tegelijkertijd het Courant getal onder de waarde 10. (Zie voor verdere informatie de WAQUA Users Guide).
Het belang van de verschillende, boven genoemde, termen is, ondanks de vele uitgevoerde en geanalyseerde praktische en realistische berekeningen, nog niet volledig
vastgesteld. In een aantal analyses, neergelegd in RIKZ rapporten, is nagegaan welke
invloed welke term heeft, door resultaten van berekeningen waarbij achtereenvolgens
termen zijn uitgeschakeld, met elkaar te vergelijken. Dit soort vergelijkingen geeft een
indicatie van het belang maar is zeker geen bewijs dat de waargenomen verschijnselen
en daarmee het belang van de bestudeerde termen in alle situaties hetzelfde zullen
zijn. De invloed van de turbulentiemodellering is op overeenkomstige wijze geanalyseerd.
In de volgende secties wordt dit aan de hand van een paar voorbeelden van uitgevoerd
onderzoek nader geïllustreerd, eerst voor 2D, daarna voor 3D transport.
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2D: Zout/Zoet berekeningen Verticaal Gemiddeld

In deze sectie een enkele opmerking over een uitgevoerde 2D Zout/Zoet berekening
en de gevoeligheid van de concentratie voor de diffusiewaarde.

Figuur 25: Zout concentratie in de Nieuwe Waterweg en haar omgeving. Uniforme diffusie van 50 M * M / Sec. Al snel (zie het blauwe gebied) is de zoutconcentratie laag.

Figuur 26: Zout concentratie in Nieuwe Waterweg en omgeving. Plaatsafhankelijke diffusie. Op sommige plaatsen is zelfs 1500 M * M / Sec gebruikt. Zout
dringt veel verder binnen dan in de eerste berekening met lagere, namelijk 50,
diffusie.
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De twee figuren laten zien wat de invloed van wel/niet draaien aan de diffusieknop is.
Vanwege dit effect en het feit dat het dan vooral de modelleur is die de zaak via het
afregelen vastlegt, is het verstandiger 3D met een turbulentiemodel te rekenen. In dat
geval wordt de uitwisseling door het model zelf berekend en is het resultaat minder
afhankelijk, althans voor dit aspect, van de toch min of meer willekeurige ingrepen
van de modelleur.

11.3

3D Zout/Zoet Berekeningen

Het aansturen van TRIWAQ gaat, zoals boven al gemeld, op vergelijkbare wijze als
bij WAQUA. Vrijwel alle “keywords” zijn gelijk. Er zijn enkele essentiële verschillen. Speciaal voor de modellering van turbulentie komt er het één en ander om de
hoek. Turbulentiemodellering gebeurt door de opgave van een aantal grootheden in
een turbulentiemodel dat in het geval van TRIWAQ als een extra blok parameters is
toegevoegd. Ook het met lagen kunnen rekenen vraagt de nodige extra voorzieningen
zoals waar en hoe de lagen gedefinieerd dienen te worden, welke begin- en randvoorwaarden voor het gelaagde model in acht moeten worden genomen. Ook wordt er
gewerkt met een aantal extra termen (de “anti-creep termen) om ongewenste en onrealistische verticale menging van concentraties, zo nodig, af te zwakken.
Voor een goede benadering van het transport van zout en andere opgeloste stoffen is
de weergave van turbulentie van essentieel belang. In TRIWAQ wordt bij 3D berekeningen altijd, eventueel via default variabelen, gebruik gemaakt van een k- epsilon
turbulentie model.
Het enige verschil met WAQUA qua rooster is dat er bij TRIWAQ ook een verdeling
van de verticaal bij is gekomen! Evenals bij de uitbreiding van WAQUA met het
transport zal een ervaren WAQUA gebruiker weinig problemen kennen om de 3-D
optie TRIWAQ te gebruiken.
Voor de volledigheid wordt vermeld dat bij het omzetten van een WAQUA invoer
naar een TRIWAQ invoer de volgende invoerparameters in elk geval gewijzigd moeten worden:
Verander onder het “keyword” IDENTIFICATION de term WAQUA in TRIWAQ;
Verander onder het “keyword” MESH onder AREA het aantal lagen in de verticaal
(via de parameter KMAX);
Voeg het “keyword” TRANSPORT toe (indien dat er nog niet was) en daaronder
TURBULENCE_TRANSP met de “keywords” ENERGY en DISSIPATION.
Daarnaast is het gebruikelijk en vooralsnog ook raadzaam de eddy of turbulente viscositeit op 1 te zetten en de diffusie vooralsnog eveneens terug te brengen tot een waarde
van 1.
In de volgende secties wordt kort ingegaan op een aantal onderzoeken naar de gevoeligheid van het TRIWAQ pakket met betrekking tot respectievelijk anti-creep, turbulentie en diffusie. De rapporten waarop deze stukjes zijn gebaseerd staan alle vermeld
in de literatuurlijst. (Zie [16], [17], [18])

11.3.1 Effect Anti-creep termen
3D berekeningen zijn voor een groot deel nog in een experimenteerstadium. Eén van
de keuzemogelijkheden is het wel of niet meenemen van de anti-creep termen. Voor
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TRIWAQ is ervoor gekozen deze termen default in de berekening mee te nemen. In
([16]) wordt een test beschreven waarbij de invloed van deze termen geanalyseerd is.
In TRIWAQ wordt het domein waarop gerekend wordt in verticale richting verdeeld
in een aantal lagen. De scheiding tussen twee opeenvolgende lagen wordt een laaginterface genoemd. De verdeling is zodanig dat het vrije wateroppervlak en de bodem
samenvallen met het eerste en het laatste laaginterface. Bovendien is het aantal lagen
constant over het gehele gebied. Een combinatie van lagen met variabele (als percentage van de totale diepte) en vaste dikte behoort ook tot de mogelijkheden (zie voor
details [16]).
Voordelen van deze laagaanpak zijn:
1. beschrijving en implementatie van randvoorwaarden bij bodem en wateroppervlak is eenvoudig en nauwkeurig
2. de flexibiliteit met betrekking tot de verdeling van de laag interfaces over het
gebied. In de buurt van de bodem kan het rooster verfijnd worden om de relatief steile gradiënten van horizontale snelheden goed te kunnen beschrijven,
terwijl in andere delen van het gebied kan worden volstaan met een grofmazig
rooster.
De genoemde aanpak heeft echter ook een belangrijk nadeel. Er worden krommingstermen geïntroduceerd in de diffusie van de concentratie van een constituent. Deze
anti-creep termen zijn bedoeld om het effect van “artificial creep”, dat wil zeggen
kunstmatige stroming die een niet realistische verticale menging tot gevolg kan hebben, te onderdrukken. Deze termen kunnen tamelijk dominant zijn bij relatief grote
bodemgradiënten. (Zie Figuur 27).
Enerzijds is de toevoeging van anti-creep termen in het numerieke model noodzakelijk, bijvoorbeeld bij het rekenen aan zoutindringing in het Haringvliet en de monding
van de Nieuwe Waterweg, om zodoende ongewenste opmenging van zout te voorkomen. Anderzijds zijn deze anti-creep termen van nature lastig omdat ze vergelijkbaar
zijn met anti-diffusie. Hoewel relatief klein en lokaal kunnen ze in sommige gevallen
toch destabiliserend werken. Bovendien leidt de evaluatie van de anti-creep termen tot
significant meer rekentijd.

Dh
rDv
artificial creep
z
r+
x
Figuur 27:Kunstmatige stroming van grote (r+) naar lage dichtheid (r-)
zonder extra vertikale diffusitiviteit (Dv).
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Aan de hand van een gevoeligheidstudie met het 3D Zeedelta (versie 7) model is anticreep onderzocht. Er is gekeken naar het effect van de verwaarlozing van de anticreep termen. Met het Zeedelta model is een simulatie uitgevoerd van de driedimensionale structuur van de waterbeweging en het zouttransport op basis van een
schematisatie van de Voordelta, het mondingsgebied van de Waterweg en het Haringvliet. De nauwkeurigheid van de modelresultaten is bepaald door vergelijking met
beschikbare metingen (meetproef 1997).
Op basis van resultaten van het gevoeligheidsonderzoek is nagegaan in welke situaties
de anti-creep termen essentieel zijn en in welke niet. Op grond van die resultaten zou
ook een richting van verbetering kunnen worden bepaald door na te gaan welke extreme situaties niet goed kunnen worden behandeld. Vervolgens zou kunnen worden
besloten in die situaties de anti-creep termen niet volledig of in het geheel niet mee te
laten doen. De extreme situaties waar dit optreedt zijn waarschijnlijk toch situaties
waarin TRIWAQ niet nauwkeurig is. Er wordt dan een extra onnauwkeurigheid geïntroduceerd om meer robuustheid en rekensnelheid te bereiken.
Er zijn in het kader van dit experiment drie berekeningen uitgevoerd met het 3D Zeedelta (versie 7) model voor de simulatie van de meetproef 1997. In de eerste twee
berekeningen zijn de anti-creep termen in het gehele gebied geëvalueerd op basis van
respectievelijk de standaard aanpak en een techniek van Stelling en Van Kester. Bij
deze laatste methode wordt de nogal bewerkelijke berekening van de verschillende
anti-creep termen expliciet uitgevoerd. In de derde berekening zijn de anti-creep
termen weggelaten (ook wel de POM-aanpak (Princeton Ocean Model genoemd). Met
behulp van het Basisanalyse pakket zijn de modelresultaten geanalyseerd.
Het 3D Zeedelta model is een driedimensionaal numeriek water- en zoutbewegingsmodel van de Hollandse Kust en het Noordelijk Deltabekken. Dit model is vervaardigd op basis van de vernieuwde 2DH-versie van het Zeedelta model dat is gecalibreerd voor de periode augustus-november 1998 en geverifieerd voor de periode
januari-maart 1998. Er heeft géén calibratieslag plaatsgevonden in het 3D Zeedelta
model. Het kromlijnig rekenrooster van het Zeedelta model is een uitsnede van het
recentelijk ontworpen Supermodel waarin de roosters van zee- en riviermodellen zijn
gekoppeld tot een rooster voor nat Nederland. Het Zeedelta model kent landinwaarts
een begrenzing ter plaatse van de stuw bij Hagestein in de Lek, loopt stroomopwaarts
tot Tiel in de Waal en gaat tot aan de stuw bij Lith in de Maas. Aan de zeezijde liggen
de begrenzingen op ca. 60 km uit de kust tussen Zandvoort en het Brouwershavense
Gat. Het model heeft 470 ´ 1538 roosterpunten waarvan er 155.000 actief zijn (vulgraad van 22%).
De simulaties met het 3D Zeedelta model zijn uitgevoerd op de TERAS supercomputer van SARA. Hiervoor is gebruik gemaakt van de B+O versie van TRIWAQ met
domein decompositie (zie hoofdstuk 13) met vertikale verfijning. Het model is handmatig opgedeeld in 15 subdomeinen waarbij rekening is gehouden met een zo goed
mogelijke, “optimale”, load-balancing.

88

Cursusboek WAQUA-in-SIMONA 2005, Gevorderden

De resultaten van de berekeningen zijn grafisch uitgezet tegen de beschikbare meetgegevens lopend in de tijd van 9 maart 1997 0:00 uur tot en met 15 maart 1997 22:20
uur. Ze zijn ook vergeleken met de meetdata in kwantitatieve zin. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van het pakket Basisanalyse.
Voor de beschrijving van de modelparameters van het Zeedelta model, de meetcondities van de meetproef 1997 en de beschikbare metingen en het gebruik van het pakket
Basisanalyse wordt verwezen naar het rapport [16].
De anti-creep methodes worden aangeduid als:
std
pom
svk

standaard aanpak anti-creep zoals in TRIWAQ is geïmplementeerd
Prinecton Ocean Model, weglaten van anti-creep termen in std-aanpak
Stelling en Van Kester methode met “expliciete” bepaling termen

De modelresultaten worden hieronder vergeleken voor waterstand, stroomsnelheid en
saliniteit. Aangezien de RMS-waarde de totale fout representeert (som van de gemiddelde en toevallige fouten) worden uitsluitend de RMS-waarden beschouwd.

Waterstanden
De anti-creep methodiek heeft géén effect op de waterstanden. De RMS-waarde blijkt
voor alle drie methodes nagenoeg gelijk te zijn, de waarde is circa 10 cm.
Stroomsnelheden
De anti-creep methode heeft effect op de stroomsnelheden. Slechts in diepe putten
blijkt de stroomrichting gevoelig voor de anti-creep aanpak. Zo bedraagt de afwijking
in de stroomrichting ten opzichte van de metingen in Boei 3 Noord op diepte 1.0 m
NAP bij de std-aanpak 44.9 graden (evenzo voor de svk-aanpak), terwijl die van de
pom-aanpak 47.2 graden bedraagt. Het is echter algemeen bekend dat de stroomrichting een zeer gevoelige parameter is. Daarom kan geconcludeerd worden dat de anticreep aanpak géén wezenlijk effect heeft op zowel grootte als richting van de stroming.
Saliniteiten
Net als bij de stroomsnelheden zijn relatief kleine verschillen waargenomen tussen de
metingen en de resultaten verkregen met de std-aanpak en de pom-aanpak en wel
uitsluitend in enkele putten in het binnengebied van het Haringvliet. Het maximale
geconstateerde verschil bedraagt ongeveer 0.20 ppt. Zie de Figuren X (std) en X
(pom). De overall RMS-waarde is voor beide aanpakken gelijk en bedraagt 2.7 ppt.
Bovendien, en dat is heel belangrijk, zijn er vrijwel géén verschillen geconstateerd
tussen de std- en svk-aanpak onderling.
In de beschreven test zijn er géén significante verschillen tussen de drie geanalyseerde
anti-creep technieken geconstateerd. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is
dat de stroming getij-gedomineerd is waardoor lokale effecten zoals dispersie en
diffusie relatief weinig bijdrage leveren aan de totale waterbeweging en het zouttransport. De anti-creep termen zullen vooral in zwak dynamische systemen een be-
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langrijke rol spelen. Concrete voorbeelden van dergelijke systemen in Nederland
waarbij effecten van het getij géén of nauwelijks een rol spelen zijn het Grevelingenmeer en het Veerse meer. Voor die gevallen zullen dus vergelijkbare proeven moeten
worden genomen om iets meer over de invloed van de anti-creep termen te kunnen
zeggen.
Voor wat betreft de performance van de verschillende methoden blijkt de svk-aanpak
de duurste te zijn, terwijl de pom-aanpak het goedkoopste is. (Zie Tabel 11.1.) Dit is
geheel in lijn der verwachting.
Methode

Rekentijd (geïndiceerd
t.o.v. de std-aanpak)
std (standaard
1.00
pom (zonder anti-creep)
0.55
svk (Stelling/Van Kester)
1.14
Tabel 11.1 Performance (rekentijden) van verschillende anti-creep methoden.
De SIMONA-gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn keus met betrekking tot het al
dan niet meenemen van de anti-creep termen kenbaar te maken. Uit de aangehaalde
resultaten blijkt dat het, tenminste in een aantal gevallen, wenselijk is anti-creep niet
mee te nemen. Hierdoor kan in die gevallen kennelijk flink wat rekentijd worden
bespaard. Dit is vooral zinvol voor getijgedomineerde stromingssituaties. Voor zwak
dynamische systemen is het vooralsnog raadzaam om de anti-creep termen wel mee te
nemen in de berekeningen.

11.3.2

Effect Turbulentie Coëfficiënten

De gebruiker kan invloed uitoefenen op het te gebruiken k-epsilon turbulentie model.
Indien niets wordt gespecificeerd dan wordt een default keuze gemaakt (algebraïsch
nulde orde model). Via diverse subkeywords kunnen de empirische constanten die het
k-epsilon model bepalen opgegeven worden. Turbulentiemodellering is voor zowel
het transport van opgeloste stoffen als voor het transport van zout in gebieden waar
bijvoorbeeld zoutgradiënten een wezenlijke rol spelen, van essentieel belang. Daarom
moet er met argusogen worden gekeken naar resultaten van dieptegemiddelde modellen.
Voor het voorspellen van waterkwaliteitsprocessen in de Nieuwe Waterweg en het
Haringvliet wordt veelal met 3D modellen gewerkt. Een voorbeeld van zo’n 3D model
is het Zeedelta-model dat, zoals reeds gezegd, de Voordelta, het mondingsgebied van
de Nieuwe Waterweg, het Haringvliet en de bovenstroomse rivieren Lek, Maas en
Waal omvat. Zoals eerder gememoreerd is 3D rekenen nodig om de invloed van zoutgradiënten op de waterbeweging zo goed mogelijk mee te nemen. Gestratificeerde
gebieden zijn in Nederland bijvoorbeeld te vinden in de Maasmond en de Nieuwe
Waterweg en in het Rijnuitstromingsgebied langs de Hollandse kust.
Bij het berekenen van de stratificatie speelt het turbulentiemodel een cruciale rol. Er
bestaan vele typen turbulentiemodellen. Het k-epsilon model is er één van en het is al
geruime tijd met redelijk succes in gebruik. Dit model is ook geïmplementeerd in
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TRIWAQ en het bepaalt de verticale uitwisselingscoëfficiënten voor impuls en zout.
Brontermen hierin zijn de verticale snelheidsschering, de bodemwrijving en het verticale dichtheidsverschil. De eerste twee genoemde bronnen worden met behulp van het
berekende ensemble-gemiddelde van de stroomsnelheden bepaald, terwijl de laatstgenoemde bronterm, de buoyancy-flux, wordt berekend via het ensemble-gemiddelde
van de zoutgradiënten. Diverse theoretische en numerieke onderzoeken van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat de buoyancy-term de onderdrukking van turbulentie
als gevolg van gelaagdheid op een voor onze toepassingen acceptabele wijze weergeeft.
Het k-epsilon model bevat een aantal sluitingscoëfficiënten waarvan de waarden
worden bepaald op basis van de voorwaarde dat het model moet voldoen aan homogene standaardstromingen. Indien stratificatie een rol speelt dan dient, strikt genomen,
te worden onderzocht of deze coëfficiënten al dan niet worden beïnvloed door dichtheidsverschillen. De verwachting is dat de coëfficiënten die aan dichtheidsvariaties
onderhevig zijn een gunstige invloed hebben op de saliniteitsconcentraties en mogelijk
ook op de modelresultaten. Hiermee wordt mogelijk de voorspellende waarde van het
k-epsilon model vergroot. Als alternatief kan met behulp van een gevoeligheidsonderzoek de invloed van de turbulentieparameters op de saliniteitsverdeling worden
bestudeerd en kan als resultaat de bijdrage aan de modelonnauwkeurigheid zo gekwantificeerd worden. Natuurlijk is het, indien nodig, mogelijk coëfficiënten bij te
stellen om tot een optimaal resultaat te komen.
Op basis van de resultaten van twee Nautilus-studies, te weten het gevoeligheidsonderzoek met het MOHA model en het onderzoek naar de reproductienauwkeurigheid
van het Rijmamo-grof model, is geconstateerd dat één van de sluitingscoëfficiënten
van het k-epsilon model, te weten cm , géén noemenswaardige verschillen in de modelresultaten oplevert. Dit is verrassend aangezien cm rechtstreeks de turbulente viscositeit en daarmee de verticale uitwisseling van impuls en zout beïnvloedt. Bovendien
is in de literatuur bekend dat de cm-parameter door dichtheidsverschillen zou moeten
worden beïnvloed en daarom niet als constante kan worden beschouwd.
In de studie beschreven in [18] is op grond van het literatuuronderzoek en een gevoeligheidsonderzoek aangegeven waarom de waarde van cm de modelresultaten niet
beïnvloedt én welke turbulentiecoëfficënt(en) als calibratieparameter(s) voor de Nederlandse toepassingen kan (kunnen) worden beschouwd. De conclusies, de meer
geïnteresseerde lezer wordt naar het rapport [18] verwezen, die zijn getrokken, luiden:
Van de standaard waarde van cm = 0.09 voor het k-epsilon model hoeft niet te worden
afgeweken, aangezien cm géén invloed heeft op de mate van gelaagdheid. De verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat zowel de productie van turbulente energie als
gevolg van de snelheidsschering als de buoyancy-flux in dezelfde mate veranderen
wanneer cm varieert. Als gevolg hiervan blijft het flux Richardson getal onveranderd.
Voor een gedetailleerde prognostische berekening van de zoutindringing in bijvoorbeeld de Nieuwe Waterweg is het Prandtl-Schmidt getal
het meest geschikt als
calibratieparameter.
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Ten behoeve van de calibratie dient een zo goed mogelijke keuze voor
gemaakt te
,
en een
worden. In dit project zijn drie keuzes doorgerekend, te weten
variabele
welke afhankelijk is gesteld van het gradiënt Richardson getal op basis
de beste resulvan de Munk-Anderson formule. Het blijkt dat de simulatie met
taten oplevert. De Munk-Anderson formule geeft een significante overschatting in de
mate van verticale menging.
Hoewel getracht is een optimale schatting te maken voor , zou een andere waarde
lijkt een goede keuze te zijn.
mogelijk tot betere resultaten kunnen leiden.
Op middellange termijn is het uitbreiden van de door RIKZ ontwikkelde programmatuur WAQAD met de automatische aanpassing van het ruimtelijk variërende PrandtlSchmidt getal
aan te bevelen. Deze automatische aanpassing geschiedt op basis
van de zg. adjointmodellering. Hiervoor dient ook de SIMONA-TRIWAQ programmatuur te worden aangepast om de mogelijkheid tot het ruimtelijk variëren van
te
realiseren.
Op lange termijn is het wenselijk de modellering van zout-stratificatie te laten baseren
op het k-epsilon model met daarin een interne golven model in plaats van parametrisering met het Prandtl-Schmidt getal. De interne golfformulering dient dan uiteraard
voldoende getoetst te zijn.

11.3.3

Effect Locale Verfijningen in 3D

Er is een studie uitgevoerd om een kwantitatieve beoordeling te geven van de performance van het 3-dimensionale waterbewegingsmodel Zeedelta (genaamd fijn versie
8). Op basis van meetgegevens uit drie verschillende periodes (verschillende karakteristieke afvoeren) en berekende resultaten met versie 7 en versie 8 van het Zeedeltamodel kan worden geconcludeerd dat:
Voor de drie genoemde periodes reproduceert het Zeedelta (v8) model de waterstanden goed met uitzondering van de bovenstroomse rivier stations. De modelgemiddelde
standaardafwijking bedraagt ongeveer 8.5 cm voor zowel de gemiddelde als lage
rivierafvoer situatie en ruim 20 cm voor de hoge rivierafvoer situatie. De stroomsnelheden en saliniteiten worden redelijk tot goed gereproduceerd met een betrouwbaarheid van respectievelijk gemiddeld 15 cm/s en 3 ppt.
Uit de vergelijking tussen Zeedelta (v7) en Zeedelta (v8) blijkt dat beide modellen op
zich vergelijkbaar presteren. Echter versie 8 vertoont, in tegenstelling tot versie 7,
géén onregelmatigheden in de modelresultaten zoals rondstromingen nabij open zeeranden en ‘spijkers’ in de waterstandreeksen. In feite is het binnengebied van het
model oostelijk van Hoek van Holland en oostelijk van de Haringvlietsluizen volledig
overeenkomend met versie 7. Het rekenrooster in het zeegebied van het model is
enigszins veranderd, onder andere in het gedeelte ten noorden van Hoek van Holland
(hogere resolutie) en het gebied ten zuiden van de Maasvlakte (deels andere oriëntatie
en deels hogere resolutie). Deze locale aanpassingen zijn kennelijk verantwoordelijk
voor het uiteindelijke positieve resultaat.

11.4

Transport berekening Parameter Invloed

In deze sectie kort aandacht voor een praktisch onderzoek dat wederom is verricht met
het 3D Zeedeltamodel. Het blijkt dat er conclusies zijn te trekken voor het specifieke
onderzochte geval. Maar ook blijkt dat zoveel parameters een rol spelen, waarvan hier
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een aantal wordt bekeken, dat algemene conclusies, in elk geval op dit moment, nog
een stap te ver zijn.
Voor het Zeedeltamodel (versie v7) model is de gevoeligheid van waterstanden en
saliniteiten voor de combinatie van de formuleringen van Manning en WhiteColebrook voor de ruwheid, de ruwheid in de monding van het Haringvliet, de afvoercoëfficiënten en de wind, onderzocht. Ook is in hetzelfde onderzoek een vergelijking
gemaakt tussen de resultaten van Zeedelta (v7) en die van Rijmamo (versie v4a). Dit
met als doel na te gaan in hoeverre de reproductiekracht van het Zeedelta (v7) model,
waarin een aantal wijzigingen is aangebracht ten opzichte van het Rijmamo (v4a)
model, is toegenomen.
De conclusies van het onderzoek, meer geïnteresseerde lezers worden naar het rapport
[17] verwezen, en de in dat rapport opgenomen verwijzingen:
In vergelijking met de toepassing van elk van de afzonderlijke ruwheidsformuleringen
geeft een combinatie van Manning en White-Colebrook een verbeterde reproductie
van de waterstanden.
De bodemruwheid in de Voordelta is zeer bepalend voor de nauwkeurigheid van de
reproductie van het zoutgehalte op het Haringvliet-bekken.
De gevoeligheid van de afvoercoëfficiënten neemt af naarmate de afstand tussen het
sluizencomplex en de open randen van het model op zee groter wordt. Met andere
woorden: naarmate de randen verder op zee worden gekozen zijn de afvoercoëfficiënten minder bepalend.
De waarde van de afvoercoëfficiënt hangt nauw samen met de hydraulische vormgeving van de Haringvlietsluizen. Dit komt de inzetbaarheid van het Zeedelta (v7) model in een operationele omgeving ten goede.
Hoewel een groot deel van de windinvloed in de zeerandvoorwaarden is verdisconteerd is het toch noodzakelijk voor een goede reproductie van de saliniteit in het Haringvliet om het model door een ruimtelijk variërende wind aan te sturen.
Voor de situatie tijdens de meetproef van maart 1997 is het model in staat de optredende waterstanden te reproduceren waarbij gemiddeld over het gehele model de
RMS-waarde 9 cm bedraagt. Tevens worden de stroomsnelheden en het zoutgehalte in
het Noordelijk Deltabekken met een betrouwbaarheid van respectievelijk gemiddeld
18.5 cm/s en 2.6 ppt gereproduceerd. Dit is goed te noemen.
De resultaten van het Zeedelta (v7) model blijken kwalitatief en kwantitatief vergelijkbaar met de resultaten van het Rijmamo (v4a) model. In tegenstelling tot het Rijmamo (v4a) model is dit Zeedelta model ook geschikt voor het genereren van operationele voorspellingen van waterstanden, stromingen en saliniteiten.

11.5

Conclusies

In dit hoofdstuk zijn resultaten besproken van diverse sommen waarbij steeds een
term of een aantal termen werd uitgeschakeld. Het blijkt dat de invloed van die termen
soms wel en soms niet verwaarloosbaar is: er is nog veel werk te doen voordat alle
moeilijkheden van deze modelbouw en modeltoepassing volledig doorgrond zullen
zijn!
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Droogval
Inleiding

In Nederland zijn nogal wat interessante kustgebieden zoals in de Waddenzee en in de
Zeeuwse zeearmen waar tijdens eb grote delen van het gebied van interesse droogvallen. In WAQUA is de mogelijkheid aanwezig droogvallen te simuleren, waarbij verschillende criteria gebruikt kunnen worden. Recent is WAQUA uitgebreid met een
aantal extra opties. Omdat er "discreet" gewerkt wordt zal droogval altijd inhouden dat
"opeens" een gehele vierhoek in het rooster droogvalt en ook dat "opeens" een gehele
vierhoek van het rooster weer in de berekening wordt opgenomen. De dieptegetallen
spelen bij dit proces een belangrijke rol. Vooraf zij erop gewezen dat het van groot
belang is dat de onderlinge afstand van bemonsterde dieptepunten en de stapgrootte in
het numerieke rooster getallen zijn die enigszins in elkaars buurt liggen. Bij te grote
verschillen is het goed representeren van het gebied door het numerieke rooster een
hachelijke zaak en kunnen komberging van numeriek model en de werkelijkheid
zover uit elkaar liggen dat er grote verschillen optreden in gedrag. Bijvoorbeeld kan
een doorlopend te “diep” genomen gebied resulteren in een te grote voortplantingssnelheid met alle gevolgen van dien. Het kiezen van de juiste droogvalmethodiek is
daarom een hachelijke en moeilijke zaak.
In de volgende secties enkele kanttekeningen bij de methodiek en een illustratief
voorbeeld.

12.2

Droogval Methodiek

In het volgende een korte introductie over de optie droogval zoals beschikbaar in
WAQUA.Er zijn nogal wat keuzemogelijkheden en het kost ongetwijfeld enige tijd
voordat een gebruiker een zekere expertise zal bezitten.
Het droogvallen en onderlopen in WAQUA/TRIWAQ wordt bepaald door drie aspecten, te weten:
locaties van de bodemdieptes ten opzichte van de posities in het rekenrooster,
bepaling van dieptecijfers in roosterpunten anders dan de eerdergenoemde locaties
criteria voor het weghalen van een roosterpunt cq. roostercel uit de berekening als
gevolg van droogval resp. het terugzetten van het roostpunt cq. roostercel als gevolg
van onderlopen.
WAQUA en TRIWAQ maken gebruik van een versprongen (“gestaggered”) rekenrooster. In een verspringend rooster wordt een cel gedefinieerd door vier bodemdieptepunten welke als hoekpunten voor die cel fungeren en die een waterstandspunt in het
centrum omkaderen. Voor de berekeningen zijn naast dieptecijfers in de bodempunten
ook dieptes in zowel de snelheidspunten als de waterstandspunten nodig. In de huidige
WAQUA versie kunnen de dieptecijfers hetzij in de dieptepunten (oude optie) hetzij
in de waterstandspunten (nieuwe recent toegevoegde optie) worden gegeven. De
diepte in een snelheidspunt wordt in het rekenhart, in beide gevallen, berekend door
middeling van de waardes uit de twee aangrenzende bodemdieptepunten dan wel de
twee aangrenzende dieptes in waterstandspunten. Dit betekent in de u-punten door
middeling van het erboven en eronder gelegen dieptepunt en in het geval van v punten
juist door middeling van het er links en rechts van gelegen dieptepunt of precies omgekeerd. Daarnaast zijn er voor de berekening van dieptes in de middens van rooster-
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cellen, dat zijn de waterstandspunten, meerdere formules geïmplementeerd. Op basis
van de vier omliggende dieptepunten kan door de gebruiker voor het waterstandspunt
worden genomen:
het maximum,
het gemiddelde of
het minimum
van de dieptes in de vier omliggende snelheidspunten, die dus zelf ook weer gemiddelden zijn. De gebruiker kan één van deze formules met de optie IDRYFLAG selecteren, resp. via de waarde 0, 1 of 2. Via de, door de gebruiker opgegeven waarde van
IDRYFLAG, wordt gecontroleerd of het betreffende waterstandspunt droog dan wel
nat is. Er is overigens ook nog een vierde optie waarbij er géén controle in waterstandspunten zal plaatsvinden (IDRYFLAG=3). De keuze van IDRYFLAG heeft dus
invloed op het proces van droogvallen en onderlopen, een proces dat op haar beurt de
loopsnelheid van de golf en de komberging van het gebied beïnvloedt. Vaak wordt om
de loopsnelheid goed te benaderen de max optie gekozen, wat mogelijk tot een overschatting van de komberging van het gebied zal leiden.
Na de berekening van de waterstand wordt voortdurend gecontroleerd of de bodem in
een waterstandspunt “onder water” blijft; zo niet, dan wordt de cel drooggezet, door
tijdelijk vier schotjes te plaatsen. Dit proces wordt bepaald door de DEPC parameter,
welke een minimale waterdiepte voorstelt die bepalend is voor het al dan niet toepassen van de droogvalprocedure. De roosterpunten worden uit de berekening genomen
bij een waterdiepte kleiner dan 0.5 * DEPC. Bij verdere daling van de waterstand
blijft als het ware een waterschijf achter met een diepte van maximaal 0.5 * DEPC.
Wanneer in een cel de waterdiepte ter plaatse van het snelheidspunt kleiner is dan 0.5
* DEPC dan wordt een schotje alleen in het betreffende snelheidspunt geplaatst. Het
terugplaatsen van de cel of het snelheidspunt geschiedt wanneer de waterdiepte groter
is dan DEPC.
In een recente implementatie is het nodige aan de verschillende opties toegevoegd. De
dieptes in de vier lokaties van een cel (waterstands-, u- en v-snelheids- en dieptepunten) worden opgeslagen in vier aparte arrays, waarvoor de systematische naamgeving
DPS, DPU, DPV en DPD wordt gebruikt. Er is een nieuwe formule voor de diepte in
waterstandspunten toegevoegd (“MAX_DPD”). Daarbij wordt het maximum van de
dieptes in de vier hoekpunten (DPD), in plaats van in de vier zijdes (DPU, DPV) zoals
boven aangegeven, van de cel gebruikt. Dit levert iets grotere dieptes op. De oude
max-optie (IDRYFLAG=0) wordt nu “MAX_DPUV” genoemd.
Het is mogelijk gemaakt om de dieptes DPS te specificeren in de inputfile in plaats
van DPD (opties DPS_GIVEN versus DPD_GIVEN). Het wordt hiermee gemakkelijker om de komberging van een gebiedsschematisatie af te stellen (“te tunen”). Verder
vergemakkelijkt deze aanpak de schematisatie van relatief kleine features van de
werkelijke geometrie. Geultjes en dijken kunnen nu met één roostercel worden weergegeven. In de eerdere benadering waren tenminste twee cellen nodig.
Voor de berekening van dieptes in snelheidspunten zijn eveneens nieuwe formules
toegevoegd. De eerste is als minimum van de dieptes in naastgelegen waterstandspunten (optie “MIN_DPS”) en leidt tot de zogenaamde “tegelaanpak”. De tweede is als
gemiddelde van de dieptes in waterstandspunten en heet “MEAN_DPS”. De traditionele methode wordt nu “MEAN_DPD” genoemd.
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Tenslotte zijn de opties voor configuratie van het droogvalalgoritme iets verfijnd. De
schakeloptie IDRYFLAG werd vroeger ook gebruikt om de droogvalcontroles in
waterstandspunten uit te schakelen (IDRYFLAG = 3), hiervoor is nu de aparte optie
CHECK_WL ingevoerd. De grensdiepte DUPWND voor toepassing van de upwindmethode voor berekening van natte doorstroomoppervlakken is vervangen door een
schakeloptie UPWIND_ZETA. En als laatste is de grenswaarde DEPCRIT voor
droogvallen en onderlopen, vervangen door twee aparte waardes
THRES_UV_FLOODING en THRES_WL_FLOODING. De eerste wordt in controles in snelheidspunten gebruikt, de tweede is voor controles in waterstandspunten
bedoeld.
Al met al kent droogval een forse verzameling van oudere en nieuwere opties. Voor
details en achtergronden over de problematiek van het droogvallen en onderlopen en
de verbeteringen ervan, zie [19].

12.3

Toepassing Droogvallen

Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn dat de gebruiker nogal wat mogelijkheden tot
zijn beschikking heeft. In feite is droogval een voorbeeld van een afregelmechanisme
geworden. Onderstaand een eerste plaatje voor het Oostwadmodel waarvoor in een
analyse fase de verschillende opties zijn doorgerekend. Met rood is het resultaat van
het oude droogval algorithme en met zwart dat van één van de nieuwe opties getekend.

Figuur 28: Snelheid in een station in de buurt van Delfzijl. Duidelijke verschillen
maar ook zwart is nog tamelijk onrustig.
In deze eerste figuur zijn de verschillen op zich zonneklaar. Het gaat er nu niet om
welke opties gebruikt werden, maar meer om te illustreren dat de gebruiker door zijn
keuze nogal wat invloed heeft. Welke optie de beste is, is in algemene zin zeker nog
niet te zeggen.
Het interessegebied van het Oostwad model bestrijkt het gedeelte van de Waddenzee
ten oosten van het Terschellinger wantij tot en met het Eems-Dollard gebied. De
plaats van de open zeeranden is zover zeewaarts gekozen dat de randvoorwaarden

96

Cursusboek WAQUA-in-SIMONA 2005, Gevorderden

zomin mogelijk beïnvloed kunnen worden door de buitendelta’s en door de veranderingen in het Waddengebied. Hierdoor kan de stroming vanuit de Noordzee naar de
Wadden en vice versa goed weergegeven worden. Binnen de Wadden is de westelijke
rand op het Terschellinger wantij gelegd en de oostelijke rand op het wantij van het
eiland Juist. Hier wordt gebruik gemaakt van het eerder gememoreerde voordeel dat
de snelheden op de wantijen verwaarloosbaar klein zijn.
Voor de goede weergave van het globale stromingspatroon is een 500 m rechthoekig
rekenrooster toegepast dat voldoende fijnmazig is. In west-oost richting zijn er 400
roostercellen terwijl in zuid-noord richting 270 roostercellen aanwezig zijn. Zie onderstaande figuur.

Figuur 29. Het rechthoekige rooster van het Oostwad model.
Voor de volledigheid enkele karakteristieken over de gegevens die gebruikt zijn bij de
bouw van het Oostwad model.
De bodemschematisatie is gemaakt aan de hand van de volgende lodingen:
Lodingen 1985 voor stroomgebieden en buitendelta’s van Eems en Eems-Dollard,
Ooster-Eems gat en Friese gat.
Lodingen 1984 voor stroomgebieden en buitendelta’s van Pinkegat, Schild, Lauwers
en Eilanderbalg.
Lodingen 1975/1979 voor stroomgebied en buitendelta van Borndiep.
Het model kent zes randen waarvan de randvoorwaarden als volgt gedefinieerd zijn:
Op de drie open zeeranden worden waterstanden in termen van Fourier componenten
voorgeschreven op basis van meting van 8 en 9 juni 1971.
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Binnen de Wadden worden op de wantijen van Terschelling en Juist snelheidsrandvoorwaarden opgelegd. Onder gemiddelde astronomische omstandigheden zonder
opzet blijken de snelheden verwaarloosbaar klein te zijn. Derhalve is ervoor gekozen
om de snelheden op deze randen op nul stellen.
In de monding van Eems (bij Pogum) is een waterstandsrandvoorwaarde opgelegd
eveneens op basis van metingen van juni 1971.

Figuur 30: Snelheid in een station in de buurt van Delfzijl. Duidelijke verschillen
en zwart heeft nu een veel natuurlijker (realistischer?) verloop.
De simulatieperiode is vanaf 7 juni 1971 10:00 uur in de ochtend tot en met 9 juni
1971 15:00 uur in de middag. De gebruikte tijdstap is 2.5 minuut.
De gemiddelde Manning-waarde is 0.0225 sm-1/3. In het lokaal zeegat van Eems is de
Manning-waarde verlaagd tot 0.018 sm-1/3.
De horizontale viscositeitswaarde is gesteld op 7 m2/s.
Er zijn zeven verschillende droogvalopties doorgerekend. Van de invloed van de
droogvalopties getuigen de figuren 28, 30 en 31 waarin de verschillen staan aangegeven voor de snelheid in een locatie in de buurt van Delfzijl zoals gemeten en de snelheid zoals berekend bij een bepaalde droogvaloptie.
De belangrijkste conclusies van het experiment met het Oostwad model zijn, conclusies die overigens niet zondermeer overzetbaar zijn naar een willekeurig ander model:
Het nieuwe droogval algoritme laat duidelijk een gladder en rustiger verloop zien van
het onderlopen en droogvallen. Ongewenste effecten als slingeringen en spijkers
worden door het nieuwe algoritme beter onderdrukt, de berekeningen zijn stabieler
geworden. De modelresultaten kunnen worden verbeterd door een andere methode
voor bepaling van de dieptes in snelheidspunten te kiezen, namelijk op basis van
dieptes in waterstandpunten in plaats van dieptepunten. In het geval van het Oostwad
model wordt bijvoorbeeld de tegelaanpak aanbevolen.
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Het is echter niet zonder meer vanzelfsprekend om de dieptes in waterstandspunten te
definiëren. Het proces van droogvallen en onderlopen kan daardoor ook worden verslechterd. Alleen wanneer de smalle geulen met één celbreedte moeten worden weergegeven of wanneer de komberging directer moet worden aangestuurd kan worden
overwogen om de bodem op te geven in waterstandspunten in plaats van dieptepunten.

Figuur 31: Snelheid in locatie omgeving Delfzijl: wederom duidelijke verschillen
en weer een rustiger verlopende zwarte kromme.
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Domeindecompositie
Inleiding

Doordat steeds grotere problemen qua gebied werden aangepakt en omdat de stap van
twee naar drie dimensies werd gemaakt, waren de lange rekentijden en de beperkte
geheugens van de computers al snel een probleem voor de waterloopkundige berekeningen. In de loop der jaren is daar op vele manieren iets aan gedaan. Maar bij elke
versnelling en/of vergroting van de geheugencapaciteit werden de problemen die
aangepakt gingen worden ook groter. Dit proces is nog niet ten einde. Eén van de
methoden die door deze problematiek versneld is ontwikkeld, is het gebruik van Domein Decompositie. Er is een standaardversie operationeel binnen SIMONA. In deze
versie zijn opties voor verticale Domein Decompositie en horizontale Domein Decompositie beschikbaar.
Domein Decompositie is een soort van parallel rekenen: er wordt op meerdere processoren gewerkt waardoor de doorlooptijd van het probleem wordt teruggebracht tot
acceptabel geachte tijden. In SIMONA betekent Domein Decompositie dat het door te
rekenen gebied wordt verdeeld in een aantal domeinen en dat per domein een apart
rooster wort gebruikt. De roosters voor de verschillende domeinen kunnen verschillen
qua aantal lagen (“verticaal”) of qua roosterafstand (“horizontaal”). Ook de combinatie van beide, dus zowel in de horizontaal als in de verticaal, is in het SIMONA pakket
mogelijk.
Alhoewel de verschillende domeinen op verschillende processoren kunnen worden
doorgerekend hoeft dat niet en kan met één processor worden volstaan. Ook is het op
zich mogelijk om de verschillende domeinen op hun beurt elk weer parallel door te
rekenen. Kortom: domein decompositie en parallel rekenen zijn wezenlijk onafhankelijke technieken. Er is een aparte handleiding voor Domeindecompositie beschikbaar
[20]. In dit hoofdstuk wordt, voor de volledigheid, kort op enkele karakteristieken
ingegaan en wordt iets gezegd over welke problemen op welke wijze kunnen worden
omzeild. Er wordt verder geen aandacht besteed aan de specifieke kenmerken en
achtergronden van het proces dat zorgdraagt dat alle subgebieden en hun suboplossingen goed met elkaar communiceren en dat er uiteindelijk ook voor zorgt dat er één
oplossing voor het totale gebied beschikbaar is. In de handleiding [20] en de daar
staande verwijzingen wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed.
Bij horizontale domeindecompositie wordt het probleem ruimtelijk in een aantal
subgebieden geknipt. Er wordt naar gestreefd dat elk gebied qua rekenactiviteit een
ongeveer even zwaar beslag legt op de beschikbare rekencapaciteit. Bij verticale
decompositie wordt het aantal lagen per gebied aangepast met dezelfde intenties.

13.2 Optie Verticaal
In de invoerfile wordt op de plek waar het aantal lagen (zie optie vertical in de
WAQPRE handleiding) moet worden opgegeven symbolisch aangegeven dat met
domeindecompositie zal worden gewerkt. In aparte files wordt per deeldomein een
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zogeheten area-file toegevoegd waarin wordt beschreven hoe de opdeling in deeldomeinen is. Hiervoor kan het hulpprogramma VISIPART ([21]) worden gebruikt.
Onderstaand een schematische voorstelling van een deel van het gebied waar op verschillende plaatsen een verschillend aantal lagen wordt gebruikt.

Figuur 32: Schematisch voorbeeld Verticale Domeindecompositie
Na afloop van de berekeningen wordt één globale SDS file aangemaakt waarin de
resultaten voor het totale gebied zijn opgeslagen. In deze SDS file staan resultaten
voor het maximaal gebruikte aantal lagen over het hele gebied. Als in de berekening
minder lagen zaten zijn via interpolatie tussenliggende waarden toegevoegd. Dit
suggereert iets meer nauwkeurigheid dan er in werkelijkheid is.
De verticale optie is vooral van belang bij zout-zoet berekeningen waarbij locaal
sterke gradiënten bestaan. Voorbeelden in de Nederlandse situatie zijn het uitstroomgebied bij de monding van de Nieuwe Waterweg en het overgangsgebied Waddenzee
IJsselmeer.

13.3

Optie Horizontaal

In het geval van horizontale domeindecompositie levert de gebruiker meerdere invoerfiles met in elke invoerfile een rekenrooster voor een gedeelte van het totale domein.
Welk deel wordt meegenomen in welke invoerfile wordt door de gebruiker opnieuw
via een area-file aangegeven. Op deze wijze is het tamelijk eenvoudig om een deelgebied van een bestaand rooster te verfijnen. In de siminp file en via de daarin opgenomen areafiles wordt aangegeven welk deel verfijnd moet worden doorgerekend en
welk deel niet.
Onderstaand twee figuren waaruit blijkt hoe een gedeelte van de Maas bij Grevenbicht
via een DDHOR actie met lokale verfijning zou kunnen worden doorgerekend.
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Figuur 33: Rooster met diepte voor de Maas bij Grevenbicht

Figuur 34: Rooster voor Maasdeel met lokale DDHOR verfijning.

13.4

Koppeling in de Praktijk

Het koppelen van verschillende domeinen aan elkaar gebeurt via een koppelrand.
Deze koppelrand moet locaal aan een aantal wiskundige voorwaarden voldoen en die
voorwaarden staan vermeld in de DD handleiding.
Daarnaast blijkt dat het verstandig is om de koppelrand loodrecht op de stromingsrichting en loodrecht op de kust of rivieroever te kiezen. In feite is dit eenzelfde soort
ervaringsregel als bij de zeemodellen waar gelet moet worden op rondstroming door
de rand. Ook is het belangrijk om op lokale kunstwerken te letten: schotjes en overla-
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ten moeten in twee subdomeinen zo gekozen zijn dat daardoor geen vreemde artificiele effecten kunnen optreden, zorg ervoor dat ze precies doorlopen op de koppelrand.
Met gebruikmaking van DDHV wordt momenteel gewerkt aan:
1. koppelen Noordelijk Delta Bekken model aan het Rijntakken model, met deze
koppeling ontstaat in potentie een basis die het mogelijk moet maken na aansluitend koppelen met Maas model en IJssel- en IJsselmeer model online berekeningen te maken van alle Nederlandse hoofdwateren,
2. binnen de Atlantis / Nautilus modellentrein gaat DDHV zijn intrede doen, terwijl nu ieder model in vergrofde vorm een onderdeel is van een voorliggende
schakel in de trein, wordt in het kader van versie 6 van het DCSM model gewerkt aan een DDHV versie van de modellentrein waarbij iedere huidige
schakel een domein wordt, nesting behoort dan tot het verleden hetgeen tevens
geldt voor dubbel onderhoud.

13.5

Kanttekeningen bij toepassing DDHV

Technieken als parallel rekenen en Domein Decompositie zijn ontwikkeld uit een
oogpunt van reductie van rekentijd. Alhoewel beide technieken inmiddels redelijk
ingevoerd zijn, in de dagelijkse praktijk ligt de motivatie voor gebruik toch niet in
voornoemde reden: Domein Decompositie is vooral een uitstekend alternatief gebleken voor enkele van de in voorgaande hoofdstukken benoemde obstakels in de modelbouw.
In het hoofdstuk over roostergeneratie (hoofdstuk 7) is aandacht besteed aan de unieke
matrixpositie van iedere knoop van het rekenrooster. Dwarsverbindingen of uitbreidingen zijn slechts dan mogelijk als de matrix daartoe de ruimte biedt. Door gebruikmaking van DDHV wordt dit bezwaar opgeheven. Voor een dwarsverbinding kan nu
bijvoorbeeld een separaat rooster gegenereerd worden dat met behulp van DDHV aan
het grotere geheel gekoppeld wordt.
In het hoofdstuk over randvoorwaarden (hoofdstuk 9) is benoemd dat het succes van
een model sterk geregeerd wordt door de kwaliteit van de randsturing (type, verdeling). Deze keuze wordt de modelleur bespaard in het geval van toepassing DDHV.
Vooral gebied-schematisaties van geografisch geringe omvang vereisen een zeer
accurate randsturing. Het blijkt dat modellen die via nesting uiterst gevoelig voor
verstoringen zijn, bij toepassing van DDHV een veel robuuster karakter tonen.
Voor beperkingen in de huidige simulatietechniek kan met DDHV een bypass worden
gemaakt. De combinatie TRIWAQ (met kmax > 1) staat het gebruik van overlaten niet
toe. In het hoofdstuk Transport is toegelicht dat een simulatie van de Nieuwe Waterweg echter vraagt om toepassing van meer dan één laag terwijl in het aansluitende Lek
gedeelte overlaten dienen te worden geschematiseerd. Door gebruik van domeinen
met een eigen verticale verdeling (monding kmax > 1, rivierdeel kmax = 1) wordt
deze blokkade omzeild.
In het gebruik van DDHV dient de gebruiker zich echter ook van een aantal beperkingen bewust te zijn:
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-

-

-

de rekenrichting ter plaatse van een koppelrand dient in beide domeinen gelijk
gericht te zijn ( binnen beide matrices moet de positieve U – en V – stromingsrichting identiek georiënteerd te zijn), dit heeft nogal eens tot gevolg dat alvorens te kunnen koppelen de administratie van een model totaal gewijzigd moet
worden,
in alle domeinen dient de simulatietechniek gelijk te zijn (dus geen Waqua aan
Triwaq) en dient te worden gerekend met eenzelfde tijdstap. Dit laatste betekent dat de kleinste tijdstap in alle domeinen wordt gehanteerd (van besparing
in rekentijd is dan meestal geen sprake meer).
te sterke verdichtingsfactoren dienen vermeden te worden, ordegrootte 3 – 4
functioneert nog correct.
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Kalman Filtering
Inleiding

In dit hoofdstuk een korte introductie tot het Kalmanfilter. Het is een ingekorte samenvatting van een uitgebreider verhaal over Kalmanfiltering (zie [22]). Het concept
van filteren wordt besproken aan de hand van enkele voorbeelden waarbij verschillende aspecten de revue passeren. Naast deze korte introductie kan een oefentool worden
gebruikt om de werking van het Kalmanfilter te demonstreren. Dit oefentool is een
één-dimensionaal waterbewegingsmodel van de Westerschelde. Het tool is ontwikkeld
door de groep Nautilus/Atlantis van RIKZ. Het tool maakt gebruik van echte meetdata
van een viertal meetstations langs de Westerschelde. De mogelijkheden van het tool
staan beschreven in de stap-voor-stap handleiding [23].

14.2

Data-assimilatie

In deze sectie enige achtergrond informatie aan de hand van een paar eenvoudige
voorbeelden over data assimilatie. Lezers die op zoek zijn naar een gedegen wiskundige behandeling van het Kalmanfilter en de bijbehorende varianten zullen andere
documenten moeten bestuderen. Er zullen verschillende onderdelen van het Kalmanfilter worden besproken die van belang zijn bij het juist functioneren ervan. Tevens zal
ter sprake komen wat van het filter verwacht mag worden.
Het principe van filteren bestaat al lange tijd. De mens is bijvoorbeeld al eeuwenlang
bezig met het filteren van zijn drinkwater. Door eenvoudig de handen te gebruiken
kunnen vuil en bladeren van het wateroppervlak verwijderd, of met andere woorden,
gefilterd worden. Een ander voorbeeld is de omgevingsruis die de mens uitfiltert.
Oppervlakkige, onbelangrijke geluiden worden genegeerd (het verkeer of apparaten
bijvoorbeeld) terwijl er geconcentreerd geluisterd wordt naar de stem van de persoon
waarmee een gesprek wordt gevoerd.
Filteren is dus belangrijk, maar hoe verhoudt dit zich nu tot het modelleren van toepassingen in de waterloopkunde? De term filteren en het Kalmanfilter in het bijzonder, kan worden geschaard onder een algemene term, data-assimilatie. Om iets over
het Kalmanfilter uit te leggen wordt gestart met het begrip data-assimilatie. De term
data slaat in dit geval op metingen of waarnemingen. Het woord assimilatie is nauw
verwant met een model en betekent zoveel als “opnemen/toevoegen”.
Historisch wordt data-assimilatie vaak geassocieerd met weervoorspellingen. Men
heeft altijd interesse gehad om een antwoord te vinden op de vraag: ''Wat voor weer
zal het morgen zijn? Om die vraag te beantwoorden, zou eerst het weer van vandaag
bekend moeten zijn. Vroeger ging men eenvoudig naar buiten en deed metingen van
enkele grootheden die van belang werden geacht, zoals de temperatuur of de druk. Die
gaven dan informatie over het weer van vandaag. Een groep experts tekende vervolgens met behulp van die informatie een grote weerkaart waarop de voorspelling gebaseerd werd. In de jaren na 1950 werd het mogelijk om ''grote'' numerieke modellen te
gebruiken bij de weervoorspelling door de snelle ontwikkeling van computers. De
begintoestand van het model, de basis van een voorspelling, werd geschat met behulp
van de metingen. Het numerieke model werd daarna gebruikt om een voorspelling te
produceren. Het werd al snel duidelijk dat de voorspelling verbeterd kon worden als
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de begintoestand niet alleen gebaseerd was op de metingen, maar ook op de resultaten
van de vorige modelsimulatie.
Inmiddels wordt veel meer van de fysica achter het weer begrepen. De modellen van
nu zijn gebaseerd op wiskundige vergelijkingen en natuurkundige wetten die het weer
van morgen voorspellen. Maar hoe wordt bepaald dat de voorspelling van het model
een aardige weergave is van de werkelijkheid? Om die reden worden de resultaten van
de numerieke weermodellen geverifieerd met behulp van waargenomen grootheden.
De waarnemingen worden over het algemeen als betrouwbaarder beschouwd dan de
oplossingen van een model. Waarom worden dan niet alleen metingen gebruikt, als ze
zoveel betrouwbaarder zijn dan de resultaten van een model? Of waarom maken we
niet alleen maar gebruik van modellen? Deze vragen vormen de aanleiding tot het
gebruik van data-assimilatie.
Waarnemingen zijn dikwijls nauwkeuriger dan modelresultaten, maar hebben meestal
weinig waarde als het gaat om het maken van voorspellingen. Daarvoor zijn modellen
nodig. Bovendien is het aantal meetstations beperkt, terwijl een modelvoorspelling
voor het hele gebied gemaakt wordt.
Het idee achter data-assimilatie is nu om gebruik te maken van zowel waarnemingen
als model om zo, daar waar het kan, tot een beter, gecombineerd, resultaat te komen.
Zie het voorlopig even als het middelen van twee getallen: één getal als resultaat van
het model en één als meetresultaat. Het gemiddelde van die twee is dan het geassimileerde resultaat (de meting is geassimileerd) en zal weer worden gebruikt als invoer
voor het model. Data-assimilatie maakt gebruik van verschillende onderdelen, te
weten het model, de meting en “de middelingprocedure” (de assimilatie).
We kunnen nu al een belangrijke conclusie trekken met betrekking tot dataassimilatie: als er geen vertrouwen is in het model en geen vertrouwen in de metingen,
dan is het niet zinvol om data-assimilatie technieken te gebruiken. Het gaat om een
handige combinatie van deze twee verschillende bronnen van informatie. Het is duidelijk dat de meest nauwkeurige van de twee het belangrijkst zal moeten zijn. Dit houdt
in dat als we de nauwkeurigheid van de bronnen (zowel model als metingen) moeten
weten, meer bekend moet zijn over hoe die zijn verkregen, want beide bronnen bevatten fouten.
Voorbeelden waar data-assimilatie gebruikt wordt zijn er te over. Denk aan
navigatiesystemen (een auto op de weg, een schip op zee of een satelliet in de
ruimte), of weervoorspellingen. Wij zullen ons vooral concentreren op dataassimilatie en daarbij het Kalmanfilter in het bijzonder, in hydrodynamische toepassingen. Het Kalmanfilter is slechts één van vele data-assimilatie technieken, maar het
valt buiten de opzet van dit document om die hier allemaal te bespreken en naast
elkaar te zetten. Bekijk om te starten het volgende illustratieve voorbeeld.
Stel dat een piloot wordt gevraagd om een vliegtuig door de lucht te verplaatsen van
vliegveld A naar vliegveld B. Nadat hij is opgestegen van vliegveld A zet de piloot
koers naar vliegveld B. Omdat de piloot de vlucht meerdere malen gemaakt heeft,
weet hij uit ervaring dat hij er ongeveer drie uur over zal doen. Via de snelheidsmeter
in zijn cockpit heeft de piloot ook een aardige indruk van zijn snelheid. Ongelukki-
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gerwijs werkt het kompas van het vliegtuig niet. De piloot heeft dus geen idee in
welke richting hij vliegt en weet daarom ook zijn precieze positie niet meer. Het enige
dat hij weet is de beginrichting waarin hij vertrokken is vanuit vliegveld A. Omdat hij
ongeveer weet hoe hard hij vliegt kan hij wel een aardige schatting geven van zijn
huidige positie. Echter, door turbulentie, fouten van de piloot en een niet volledig
nauwkeurige snelheidsmeter wijkt het vliegtuig af van zijn oorspronkelijke koers.
Gelukkig is de piloot in staat om ieder uur zijn positie te weten te komen via GPS
(Global Positioning System). Op die manier is hij in staat om zijn koers naar rato aan
te passen en toch nog aan te komen op vliegveld B.
Dit voorbeeld geeft enkele van de basis ideeën achter data-assimilatie. De piloot heeft
de mogelijkheid om zijn positie te berekenen. Hij weet zijn beginpositie (A), de richting waarin hij vertrok. Door de snelheid te combineren met de gevlogen tijd volgt een
schatting van zijn nieuwe positie. Dit is te zien als een modelvoorspelling. De voorspelling van de piloot met betrekking tot zijn positie bevat natuurlijk fouten door
externe krachten (het weer) en de onnauwkeurigheid van zijn meetinstrument (de
snelheidsmeter). Met behulp van GPS kan hij echter zijn correcte positie weer vrij
nauwkeurig vaststellen. Door middel van de GPS waarnemingen is hij in staat om zijn
vlieggedrag aan te passen met behulp van die nieuwe informatie. Hij heeft in feite de
informatie van de meting geassimileerd om een nieuwe, betere voorspelling te maken.
Dit proces herhaalt zich ieder uur. Het beste wat de piloot kan doen nadat informatie
van de GPS is binnengekomen, is goed de snelheidsmeter in de gaten houden. Totdat
natuurlijk weer een nieuwe waarneming binnenkomt en hij weer in staat is om zijn
vliegpatroon aan te passen.
Hoe beter de piloot in staat is om zijn vliegsnelheid te schatten, hoe nauwkeuriger hij
in staat zal zijn om zijn huidige positie te bepalen en hoe minder hij zal hoeven te
corrigeren. Dit betekent dat zijn geschatte positie dichter bij zijn werkelijke positie is
(aangenomen dat dit de positie is die volgt via GPS). Het is zeer waarschijnlijk dat
zonder GPS de piloot nooit vliegveld B zal bereiken. De GPS-waarnemingen worden
gebruikt om te controleren of de piloot niet te ver is afgedwaald. Een andere eis voor
een goede voorspelling door de piloot is zijn kennis van de beginconditie. Hoe nauwkeuriger hij deze kent, hoe beter zijn eerste voorspelling zal zijn. In de situatie dat de
schatting van zijn beginconditie helemaal fout is, zal hij daar bij de eerste informatie
van de GPS echter wel achter komen. Totdat die informatie beschikbaar is, is hij niet
in staat zijn vliegpatroon te corrigeren.
Stel dat we de situatie dusdanig idealiseren dat er geen externe krachten aanwezig zijn
en dat de piloot een perfect model heeft. Met andere woorden: hij weet perfect zijn
vliegsnelheid. In dat geval is een GPS-meting nutteloos, omdat deze geen extra informatie geeft. Een ander scenario zou zijn dat de piloot op elk willekeurig tijdstip GPSinformatie heeft. In dat geval is het model van de piloot, zijn schatting van de vliegsnelheid, overbodig voor de positiebepaling. De piloot kan continu dankzij GPS correct vliegen. Een nadeel hiervan is echter dat de piloot niet langer in staat is om een
voorspelling van zijn positie te maken, omdat hij zich alleen bewust is van zijn huidige positie. Om de controletoren van de luchthaven op vliegveld B een schatting te
geven van zijn aankomsttijd, zal hij toch gebruik moeten maken van zijn model.
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Het hele voorbeeld is natuurlijk een sterk vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en men moet zich realiseren dat er altijd externe krachten aanwezig zijn. Verder
bestaan ''een perfect model'' of ''perfecte metingen'' eenvoudigweg niet. Sterker nog,
we weten niet eens hoe ''de werkelijkheid'' er uitziet, alleen bij benadering.
Het Kalmanfilter is slechts een van vele data-assimilatie technieken. Het doel van het
nu voorliggende verhaal is om de lezer bekend te maken met de manier waarop het
filter werkt. Welke ingrediënten zijn nodig om het filter werkend te krijgen? Wat
mogen we (kunnen we) van het filter verwachten? Hoe kiezen we de parameters van
het filter? Om het Kalmanfilter te laten werken zijn verschillende onderdelen nodig:
een model, metingen, begincondities voor het model en natuurlijk de assimilatie-stap
zelf. Elk van deze aspecten zal in de volgende paragrafen in meer detail worden besproken. Bedenk dat het ons uiteindelijk gaat om een WAQUA-achtig model waarbij
wordt geassimileerd met metingen teneinde een beter voorspellend gedrag te kunnen
krijgen. Het voorspellende deel van het Kalmanfilter heeft zijn oorsprong in het model. Zo'n model geeft een vereenvoudigde versie van de werkelijkheid, gebaseerd op
natuurkundige en wiskundige beschrijvingen. Hoewel het Kalmanfilter op vrijwel
ieder numeriek model kan worden toegepast, ligt onze belangstelling bij toepassingen
in de waterbeweging. Gewoonlijk worden beschrijvingen van zulke modellen gegeven
in de vorm van vergelijkingen, zoals de continuïteitsvergelijking en de impulsvergelijkingen. Algemeen geldt dat naarmate deze beschrijvingen realistischer worden, ook
de complexiteit van het model toeneemt. In de praktijk worden deze vergelijkingen
daarom opgelost met behulp van numerieke methoden.

14.2.1

Modellen

Natuurlijk blijft een model slechts een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Dit
betekent impliciet dat een model nooit perfect zal zijn en dus onnauwkeurigheden
bevat. Deze fouten kunnen veroorzaakt worden door gebrekkige kennis van de fysica,
maar modelvereenvoudigingen, numerieke benaderingen en parameter onzekerheden
vallen allemaal ook in de categorie van modelfouten. In een deterministisch model
wordt er niet expliciet iets met deze fouten gedaan in de berekeningen. Voordat we
een Kalmanfilter kunnen gebruiken, is het van groot belang om te weten wat de structuur is van deze fouten. Dit impliceert weer dat iemand die gebruik wil maken van een
Kalmanfilter op de hoogte moet zijn van deze fouten. Om het preciezer te formuleren:
die persoon moet zelfs een (redelijk) idee hebben waar deze onnauwkeurigheden zich
in het model bevinden en hoe groot deze zijn. Het deterministische model dat aan de
basis van het Kalmanfilter ligt moet worden uitgebreid om deze fouten te kunnen
meenemen. Daarom wordt het model ingebed in een stochastische omgeving door
verschillende ruisprocessen bij het deterministische model op te tellen. Deze ruisprocessen, ook wel systeemruis genoemd geven het Kalmanfilter de mogelijkheid om
correcties te maken op de modelvoorspellingen. De term systeemruis komt uit de
systeemtheorie waar een model vaak als een systeem wordt gezien. Hoe groter de
ruisprocessen zijn ofwel, hoe kleiner het vertrouwen dat we hebben in bepaalde aspecten van het model, hoe groter de correcties zijn die het Kalmanfilter zal maken. Afhankelijk van de specificatie van deze ruisprocessen, is het Kalmanfilter in staat om
correcties te maken voor bepaalde onderdelen van het model. Het is bijvoorbeeld
mogelijk om aan te nemen dat de randvoorwaarden en de meteorologische invoer van
een model onzeker zijn, maar dat het model exact massa-behoudend is. Een funda-
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mentele eigenschap van het Kalmanfilter is dat de eigenschappen van het onderliggende model niet gewijzigd worden. Dit houdt in dat als een model aan de continuïteitsvergelijking voldoet dit nog steeds het geval is als het Kalmanfilter wordt gebruikt. De implementatie van WAQUA (een twee-dimensionaal hydrodynamisch
waterkwaliteit-simulatiesysteem) bijvoorbeeld is volledig massa-behoudend. Met
andere woorden: er wordt geen water gegenereerd binnen in het model. Er kan, afgezien van de toe- en afvoer door de randen, nooit meer of minder water in het model
aanwezig zijn dan op een willekeurig ander tijdstip. Hetzelfde geldt voor de Kalmanfilter implementatie in WAQUA. Een type situatie waarin een Kalmanfilter vaak
wordt gebruikt, is om onzekere parameters in het model te schatten. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de bodemwrijvingscoëfficiënt die vaak niet precies bekend is. Met
behulp van het Kalmanfilter is het mogelijk om deze parameter continu aan te passen
aan de steeds veranderende condities gedurende een simulatie.
In de ideale situatie dat er helemaal geen systeemruis zou zijn (het model is perfect),
zouden de resultaten van het Kalmanfilter nagenoeg hetzelfde zijn als die van het
model zelf. De situatie zonder systeemruis is uiteraard slechts een theoretische oefening, omdat als het model perfect zou zijn het Kalmanfilter niet langer nodig is.
Als laatste merken we nog op dat de numerieke beschrijving van een fysisch model en
belangrijk onderdeel vormt van het Kalmanfilter. Kennis en specificatie van de onzekerheden in het model zijn een vereiste voor zinvolle berekeningen met het filter. De
systeemruis zorgt ervoor dat het Kalmanfilter een voorspelling kan maken die afwijkt
van de oorspronkelijke modelvoorspelling. Deze afwijking is gebaseerd op de specificatie van de onzekerheden. Het kiezen van de grootte van deze systeemruis volgt vaak
ofwel uit ervaring, of uit een proces van trial-and-error.

14.2.2

Waarnemingen

Waarnemingen kunnen gezien worden als een middel om het model te sturen en te
toetsen aan de werkelijkheid die volgt uit de metingen. Verschillende zaken zijn van
belang als we het over waarnemingen hebben, denk bijvoorbeeld aan de locaties waar
gemeten wordt, het aantal metingen en de nauwkeurigheid van de metingen. Deze
aspecten zullen hieronder worden besproken.

14.2.2.1 De Meetlocaties
Een voorbeeld waarmee het belang van de waarnemingen en de locatie waar ze worden gedaan kan worden geïllustreerd is een lopende band proces, waarbij enkele
medewerkers arbeid verrichten langs de band. Op de band bevinden zich achter elkaar
zeer zware pakketten die één voor één de werknemers passeren. Doordat de band trilt
schuiven de pakketten wat heen en weer op de band. De band beweegt zich van links
naar rechts en de werkers moeten ervoor zorgen dat de pakketten zo dicht mogelijk bij
het midden van de band komen te staan. We beschouwen een drietal verschillende
scenario’s waarbij het aantal en de positie van de medewerkers en opzichters varieert.
Door vergelijken van elk van de scenario’s wordt duidelijk dat de positie waar waargenomen wordt essentieel is.
Scenario 1
We nemen aan dat één werknemer de pakketten op de band recht zet en dat één opzichter controleert of de werknemer zijn werk goed doet. De pakketten links van de
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werknemer zijn uiteraard nog onaangeraakt en het resultaat van de werknemer wordt
pas zichtbaar aan zijn rechterkant. Omdat de band van links naar rechts beweegt, zou
het niet erg zinvol zijn als de opzichter aan de linkerkant van de werknemer zou gaan
staan. Op die manier zou hij namelijk niet kunnen controleren of de werknemer zijn
werk goed doet. De fout die gemaakt wordt bij het plaatsen van de pakketten ten
opzichte van het midden van de lopende band neemt af zodra de pakketten de werknemer gepasseerd zijn.
Scenario 2
Veronderstel nu eens dat een tweede medewerker tegenover de eerste komt te staan
om deze te assisteren in zijn werkzaamheden. Omdat de pakketten zo zwaar zijn,
wordt aangenomen dat het wellicht beter is om twee werknemers tegelijkertijd de
pakketten te laten verplaatsen. De opzichter staat rechts van beide werknemers om het
resultaat te controleren. Het is te verwachten dat hij een verbetering waarneemt ten
opzichte van de situatie met slechts één enkele werknemer en dat de fouten die gemaakt worden bij het plaatsen van de pakketten kleiner geworden zijn.
Scenario 3
Er wordt een nieuwe poging gedaan om de werknemers nog efficiënter in te zetten.
Het nieuwe voorstel is dat de twee werknemers nu op verschillende plaatsen langs de
lopende band worden ingezet. Ditmaal staat de opzichter in het midden van de twee
werknemers, wat inhoudt dat hij alleen het werk van de werknemer aan zijn linkerkant
kan controleren. De eerste werknemer is degene die steeds de grootste correcties
maakt met betrekking tot het plaatsen van de pakketten. De tweede werknemer hoeft
slechts het werk van de eerste te corrigeren, wat hem (vooropgesteld dat de eerste
werknemer zijn werk goed doet) aanzienlijk minder moeite kost. De opzichter echter
is niet in staat de werkzaamheden van de tweede werknemer te controleren. De rol van
de twee werknemers zou natuurlijk omgedraaid zijn als de richting van de lopende
band omgekeerd was. Verder zou een tweede opzichter die aan het eind van de lopende band staat in dit scenario de kleinste fouten waarnemen met betrekking tot het
plaatsen van de pakketten, omdat hij dan de correcties van een tweetal onafhankelijke
werknemers zou controleren.
In bovenstaande scenario's kunnen verschillende parallellen met het Kalmanfilter
worden gevonden. De lopende band kan worden gezien als een eenvoudig model,
terwijl de werknemers de waarnemingen symboliseren. De opzichter representeert een
bepaalde locatie waar men geïnteresseerd is in de resultaten. Het voorbeeld suggereert
dat:
Gebruik maken van metingen een kleinere fout oplevert (scenario 1).
Gebruik maken van twee afhankelijke meetstations (scenario 2, waar de werknemers
op dezelfde plaats staan) levert een kleinere fout dan gebruik maken van één meetstation.
Gebruik maken van twee onafhankelijke meetstations (scenario 3, waar de werknemers op verschillende plaatsen staan) geeft een nog kleinere fout.
De locatie van een meetstation (werknemer) en de locatie waarin men geïnteresseerd
is (opzichter) hebben effect op het resultaat.
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Het voorbeeld van de lopende band kan nog uitgebreid worden om nog meer effecten
van metingen op het gedrag van het Kalmanfilter te verklaren. Als de eerste werknemer geheel zou stoppen met werken, is het resultaat in alle drie scenario's anders. In
het eerste geval zou helemaal niets meer veranderen en de opzichter zou geen enkel
resultaat zien (geen reductie in de fout). Voor het tweede en derde scenario zou gelden
dat de tweede werknemer al het werk zelf zou moeten doen. Het verschil bij de laatste
twee zit hem uiteraard in het feit dat in het derde scenario, de opzichter geen enkele
verbetering zou zien.
Vergelijk het lopende band voorbeeld eens met een wat meer praktische toepassing.
De locatie Hoek van Holland in Nederland en het Auk-Alfa platform op de Noordzee
zijn meetstations waar de windopzet wordt gemeten. Als we de metingen van deze
twee stations met elkaar vergelijken zullen we ongetwijfeld bepaalde overeenkomsten
zien. In de praktijk worden wel bepaalde vuistregels gebruikt, denk bijvoorbeeld aan
''De windopzet bij Hoek van Holland is ongeveer gelijk aan de windopzet bij AukAlfa twee uur eerder met een halve meter erbij opgeteld''. De juistheid van deze vuistregel zal ongetwijfeld afhangen van de windrichting. Het lijkt immers onwaarschijnlijk dat deze vuistregel geldig is bij wind uit het zuiden. Aan de andere kant bij wind
van Auk-Alfa in de richting van Hoek van Holland (noordenwind) is een dergelijk
verband niet onlogisch. In de praktijk betekent dit dat als om een of andere reden het
meetstation bij Hoek van Holland zou uitvallen, we nog steeds in staat zouden zijn om
een voorspelling te doen voor de windopzet daar. Het is mogelijk om met de vuistregel en de windopzet informatie van Auk-Alfa een voorspelling te maken over de
windopzet in Hoek van Holland als gegeven is dat de wind uit de richting van AukAlfa komt. Echter als de wind uit de verkeerde richting blaast, is deze oefening zinloos, omdat de informatie uit Auk-Alfa nooit Hoek van Holland zal bereiken.
Een ander aspect dat naar voren komt is dat de locatie van en de afstand tussen de
twee meetstations wel eens van belang kan zijn. Het zou niet erg zinvol zijn om een
meetstation aan de westkust van Engeland te gebruiken om extra informatie te krijgen
over de windopzet bij Hoek van Holland. Het zou ook niet erg nuttig zijn om een
meetstation aan de oostkust van de Verenigde Staten te gebruiken in combinatie met
een meetstation aan de westkust van Ierland. De afstand tussen de twee locaties zou
immers veel te groot zijn voor de overdracht van informatie tussen de twee locaties.
Vergelijkbare opmerkingen met betrekking tot zowel het lopende band voorbeeld als
het windopzet voorbeeld gelden voor het Kalmanfilter. Het is onrealistisch om aan te
nemen dat het Kalmanfilter een betere voorspelling zal maken dan het numerieke
model als er geen meetinformatie beschikbaar is. Maar hoe vertellen we het filter
welke informatie beschikbaar is voor het filter en welke niet? En hoe hoe hiermee om
te gaan? Zelfs indien het meetstation wat verderaf is gelegen van de locatie waarin we
geïnteresseerd zijn, is het mogelijk dat het filter juist wel gebruik kan maken van deze
informatie. We verwijzen in dit geval naar het voorbeeld van de windopzet van AukAlfa die wordt gebruikt om een schatting te doen van de windopzet in Hoek van Holland. Echter, zoals eerder opgemerkt, er moet een “fysieke relatie” zijn tussen het
meetstation en de plaats van interesse. Ze moeten gecorreleerd zijn. Deze relatie is
terug te vinden in het model. In het geval van de windopzet moet de wind bijvoorbeeld uit een bepaalde richting blazen. Hoe kleiner de correlatie tussen het meetstation
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en de plaats van interesse, hoe kleiner de hoeveelheid meetinformatie die het Kalmanfilter kan gebruiken om een verbeterde voorspelling te maken.
Tot slot nog het volgende. Er wordt meestal op veel meer locaties gemeten dan het
aantal locaties dat uiteindelijk door het Kalmanfilter gebruikt wordt. Niet alle meetlocaties zijn namelijk geschikt voor gebruik met filter. Soms is het door de plaats van
het meetstation niet zinvol om de metingen ervan mee te nemen, soms zijn de metingen niet nauwkeurig (zinvol) genoeg voor gebruik door een filter.

14.2.2.2

De Meetfouten

Hoe nauwkeurig de metingen ook mogen zijn in vergelijking tot de modelresultaten
perfect zijn ze nooit. Zoals het Kalmanfilter ruimte nodig heeft van het numerieke
model om correcties hierop te kunnen uitvoeren via de introductie van de systeemruis,
zo heeft het filter ook ruimte nodig van de metingen. Daarom worden de onnauwkeurigheden in de metingen gemodelleerd door middel van meetruis. Als we aannemen
dat de metingen helemaal geen ruis bevatten (de metingen representeren ''de werkelijkheid''), dan zal het filter op de meetlocaties eenvoudigweg de metingen volgen en
geen gebruik maken van de informatie van het onderliggende model. Merk op dat het
filter buiten de meetlocaties nog steeds gebruik maakt van de modelvoorspelling.
Het is nuttig om in staat te zijn om te verifiëren hoe nauwkeurig het model (of
later ook het Kalmanfilter) is in vergelijking tot de metingen. Of misschien zijn we
geïnteresseerd in een maat voor de verbetering van het filter ten opzichte van de situatie zonder het filter. In deze paragraaf introduceren we daarom een maat die een indicatie is voor hoe goed het model (of het filter) overeenkomt met de metingen. Een
mogelijke oplossing zou zijn om eenvoudigweg de verschillen tussen de filtervoorspelling en de metingen te nemen en deze vervolgens te middelen. Het is echter eenvoudig in te zien dat dit niet werkt. Stel dat het aantal tijdstappen in een simulatie
gelijk is aan 20 en dat we waterstanden proberen te voorspellen. In de eerste 10 tijdstappen is het verschil tussen de filter voorspelling en de metingen steeds precies 10
centimeter. In de tweede set van 10 tijdstappen zijn deze verschillen steeds -10 centimeter. Nadat we het gemiddelde hebben genomen van alle 20 fouten is de conclusie
dat het filter perfect werkt, immers het gemiddelde is gelijk aan nul. Dit is uiteraard
niet waar. We hebben een andere maat nodig om het filter goed met de metingen te
kunnen vergelijken. Vaak wordt hiervoor de gemiddeld kwadratische fout (Mean
Square error, the MSE) of the wortel van deze grootheid gebruikt (de Root Mean
Square error, the RMSE). De minimum waarde van zowel de MSE en de RMSE is
gelijk aan nul, wat betekent dat een perfecte schatting gedaan is (gelijk aan de waarde
van de meting). Hoe groter de waarde van de MSE (of the RMSE), hoe slechter het
filter zich gedraagt. Dit betekent dat het zaak is om deze grootheden zo klein mogelijk
te houden.
Als alternatief kan men nog denken aan de standaarddeviatie van de fout. Deze grootheid wordt iedere tijdstap door het Kalmanfilter berekend en kan gezien worden als
een indicatie van hoe goed het Kalmanfilter denkt dat het werkt. Een voordelige eigenschap van de standaarddeviatie is dat die berekend kan worden voor een willekeurige locatie binnen het rekengebied en dus niet afhangt van de locaties van de meetstations. Aan de andere kant blijft het slechts een schatting die gemaakt wordt door het
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Kalmanfilter. Net als bij de RMS fout, is het wenselijk om deze grootheid zo klein
mogelijk te houden.

14.2.2.3

Meetconclusies

Wat tot nu toe blijkt over de metingen kan in het kort als volgt worden samengevat:
·
·
·
·

·
·

De imperfecties in de metingen worden gemodelleerd met ruis. Dit geeft het
Kalmanfilter de ruimte om een voorspelling te maken die afwijkt van de metingen.
Vaker meten geeft meer informatie.
Meer meetstations geven meer informatie.
Het Kalmanfilter zal slechts dan een betere voorspelling kunnen doen ten opzichte van het model als er meetinformatie beschikbaar is. Dit houdt in dat de
locatie waarin we geïnteresseerd zijn in de buurt van een meetstation moet liggen: er moet een “fysiek verband” bestaan tussen de twee plaatsen. Ze moeten
op de een of andere manier met elkaar gecorreleerd zijn via het achterliggende
wiskundige model. Niet alle meetstations verschaffen het Kalmanfilter dezelfde hoeveelheid informatie. De correlatie tussen het meetstation en de plaats
van belang spelen een grote rol. Dit betekent dat de verbeteringen van de modelvoorspellingen per locatie zullen verschillen.
Het meetstation dat de grootste correlatie heeft met de plaats van belang, verschaft het Kalmanfilter de meeste meetinformatie.
Om te zien hoe goed de resultaten van het Kalmanfilter zijn, wordt meestal gebruik gemaakt van de RMS fout. Grosso modo geldt: hoe kleiner de RMS fout,
hoe beter de filterresultaten.

De grootte van de meetruis volgt voor de gebruiker meestal uit de kwaliteit van de
metingen. Vaak is al een (statistische) analyse op de meetgegevens uitgevoerd, waar
de standaarddeviatie voor de meetruis uit volgt.

14.2.2.4

De Beginvoorwaarden

Net als de motor van een auto die gestart moet worden en daarna blijft draaien, geldt
hetzelfde voor het Kalmanfilter. Het heeft een beginconditie nodig om te starten, maar
maakt er daarna verder geen gebruik van. Zoals te verwachten, bepaalt de kwaliteit
van de beginconditie hoe goed de start van het filter zal zijn. Als we het hebben over
beginvoorwaarden hebben we te maken met een zogeheten “koude start”, waarbij het
model en het filter met “iets” moeten beginnen. De keuze voor dat “iets” is in te vullen door de gebruiker. Denk weer terug aan het lopende band voorbeeld uit de voorgaande paragraaf (waarnemingen): de lopende band is leeg, of gevuld met pakketten
die nog niet verplaatst zijn. Hoewel de eerste werknemer de plaats van de pakketten
zal weten te corrigeren, zou het hem enorm helpen als de pakketten al redelijk dicht in
de buurt van het midden van de band zouden staan. Hoe chaotischer de originele
plaatsing van de pakketten op de band, hoe meer werk de werknemer moet verrichten
om de pakketten in de buurt van het midden van de band te krijgen.
Net als in de hoofdstukken over het model en de waarnemingen, zijn de begincondities zelden zo dat ze absoluut geen fouten bevatten. Daarom wordt een inputruis geïntroduceerd bij de begincondities. Hoewel het Kalmanfilter redelijk wat vertrouwen
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stelt in de beginschatting, zal het filter, als de beginschatting onjuist is, toch convergeren naar een zinvollere oplossing. Dit kan in bijzondere gevallen nog steeds fout gaan,
maar het voert te ver om hierop in te gaan. In het algemeen is weinig bekend over de
inputruis en daarom wordt deze vaak gelijk aan nul gekozen.

14.2.2.5

De Assimilatie Procedure

De assimilatie procedure van het Kalmanfilter maakt slim gebruik van de gecombineerde informatie die model en metingen geven, inclusief de onzekerheden die bij
beide aanwezig zijn. Zoals is gebleken bevatten beide bronnen van informatie namelijk fouten. In plaats van het filter te zien als een stuk gereedschap dat de gebruiker
een min of meer ideaalbeeld van de werkelijkheid verschaft, is het beter om het te zien
als een methode die van een tweetal niet-ideale bronnen het beste probeert te maken.
Het Kalmanfilter kan worden gebruikt als een alternatief tot het maximaliseren van
informatie die beschikbaar is via modellen en waarnemingen. Het liefst zou men
natuurlijk overal metingen hebben, maar dat is uiteraard erg kostbaar. In de praktijk is
het aantal meetstations behoorlijk beperkt in vergelijking tot de ruimtelijke schaal van
de toepassingen waarin we geïnteresseerd zijn. Denk maar aan de modellen van de
Nederlandse kust, het zuidelijke Noordzee model of nog grover het Continental Shelf
model. Zoals we hebben gezien in het stukje over waarnemingen, is de invloed van de
informatie van een meetstation op nabijgelegen locaties afhankelijk van de correlatie.
Dit betekent dat één enkel meetstation informatie kan verschaffen aan een veel groter
rondom gelegen gebied.
Men zou de assimilatiestap in het Kalmanfilter als een bijzonder geavanceerde interpolatie methode kunnen zien. Afhankelijk van twee verschillende bronnen van informatie, is het Kalmanfilter in staat om de voorspelling van het model te verbeteren
door gebruik te maken van de fouten van de twee bronnen. Het filter gebruikt hiervoor
een groot aantal gewichtjes, die verzameld zijn in de zogeheten Kalman gain matrix.
Deze gewichtjes geven de belangrijkheid van de meetinformatie en de modelinformatie aan. In dit opzicht lijkt het op een interpolatie methode. Het verschil tussen de
echte meetinformatie en de voorspelling door het model wordt het residu genoemd.
De gain kan worden gezien als een matrix met weegfactoren voor dit residu. Als de
meting erg onbetrouwbaar is en de modelvoorspelling redelijk nauwkeurig, dan wordt
het residu gedomineerd door meetruis en zou er weinig aan de modelvoorspelling
moeten veranderen. Op die manier heb je weinig vertrouwen in de meting en heeft die
een klein gewicht. Met andere woorden: als de meetruis groot is in vergelijking tot de
modelfouten, dan is de Kalman gain klein (bijna nul). Aan de andere kant, als de
onzekerheid in de metingen klein is en die van het model groot, dan bevat het residu
een aanzienlijke hoeveelheid informatie over fouten in de modelvoorspelling. Een
grote correctie zou moeten worden gemaakt om een betere filtervoorspelling te krijgen. In deze situatie is men niet erg zeker van het model binnen de filter structuur en
daarom zou de meting een groot gewicht krijgen. Als de modelfout groot is in vergelijking met de meetruis, dan is ook de Kalman gain groot (dit kan zowel positief als
negatief zijn overigens).
Een vraag die wellicht nog is blijven hangen, is hoe het filter weet of de fout nu bij het
model of bij de meting zit? Het antwoord op deze vraag ligt bij de keuze voor de
hoeveelheid systeemruis en meetruis. In feite geeft de gebruiker zelf aan hoeveel
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vertrouwen er is in het model en de metingen, via de parameters voor de meet- en
systeemruis. Dus als de meetruis groter is dan de systeemruis, zal volgens het filter de
kans groter zijn dat de fout in de metingen zit dan in het model. Omdat de systeemruis
en de meetruis echter random (willekeurige) processen zijn, kan het best voorkomen
dat volgens het filter de fout in het model zit, maar die kans is kleiner dan het omgekeerde.
Voor ieder meetstation berekent het filter zo'n gain matrix met gewichtjes voor het
gehele ruimtelijke domein. Een voorbeeld van de Kalman gain matrices van het
Continental Shelf model voor de plaatsen Wick en North Shields zijn te vinden in
de figuur kalman_gain_voorbeeld hieronder. Merk op dat de berekeningen gemaakt
zijn inclusief alle op het kaartje aangegeven stations (de zwarte stippen).
Op deze plaats moet nog een plaatje worden ingevoegd.
Figuur : Plaatje Kalman gainmatrix Continental Shelf Model
Merk op dat de Kalman gain veel groter is (in absolute waarde) bij Wick dan bij North
Shields. Het meetstation van Wick ligt het meest noordelijk en bevindt zich dus het
dichtst bij de open rand. De gain is hier onder andere groter omdat of de metingen van
Wick erg betrouwbaar zijn, of omdat de fouten in de modelvoorspelling een stuk
groter zijn in de buurt van Wick. Een andere reden waarom de gain in de buurt van
Wick groter is, heeft te maken met de volgorde waarin de meetstations door het filter
afgelopen worden. De richting van de stroming in het model is van de randen in het
noordwesten in de richting van de Nederlandse kust. Het eerste meetstation vanaf de
rand waarvan de metingen worden geassimileerd is Wick. Daarom is de gain van
Wick sowieso al relatief groter dan de gains van de andere stations. Denk in dit verband nog weer even terug aan het lopende band voorbeeld, vooral scenario 3. De gain
(ofwel de winst die te behalen valt door het maken van correcties op de posities van de
pakketten) is groter bij werknemer 1 dan bij werknemer 2. Werknemer 2 hoeft namelijk minder te corrigeren als werknemer 1 zijn werk goed doet en de systeemruis (het
schudden van de band) niet dusdanig groot is dat al het werk van werknemer 1 weer
ongedaan is gemaakt. Als de systeemruis echter dusdanig groot is dat al het werk van
werknemer 1 weer ongedaan gemaakt is tegen de tijd dat de pakketten arriveren bij
werknemer 2 dan zal de gain bij beide werknemers ongeveer gelijk zijn (hierbij is
overigens verondersteld dat de kwaliteit van het werk voor beide werknemers hetzelfde is). De werkzaamheden van de werknemers zijn onafhankelijk van elkaar. Als
werknemer 2 nog wel profiteert van de correcties van werknemer 1 zijn hun werkzaamheden afhankelijk. In [23] staat onder andere een aantal voorbeelden van een
oefentool vermeld. Omdat het model in dat oefentool erg veel weg heeft van het voorbeeld met de lopende band, kan dit gedrag van de gain daar ook in worden teruggevonden.
Het is ook goed zichtbaar in deze figuren dat het gebied rondom een meetstation dat
beïnvloed wordt door de metingen behoorlijk groot kan zijn. De meetstations in de
Nederlandse kuststrook liggen dusdanig dicht bij elkaar dat de gains van verschillende
stations elkaar overlappen. Deze stations zijn voor het Kalmanfilter afhankelijk van
elkaar. Wat betreft het Kalmanfilter is het meetstation Wick onafhankelijk van andere
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meetstations (er liggen geen meetstations in de buurt die door het filter worden gebruikt). De gains van de stations langs de Nederlandse kust zullen relatief kleiner zijn
dan de gain van Wick.
Naast het verschaffen aan de gebruiker van een verbeterde voorspelling, doet het
Kalmanfilter nog meer. Het geeft ook een indicatie over hoe goed de schatting van de
toestand is in termen van variantie. Deze variantie is sterk afhankelijk van de beschikbare meetinformatie, de plaats van de meetstations, de meetfrequentie en de meetnauwkeurigheid. Hoe kleiner de variantie, hoe nauwkeuriger de voorspelling door het
Kalmanfilter is. In plaats van de variantie is het vaak gebruikelijk om te werken met
de standaarddeviatie.

14.2.2.6

Voorspellen

Uit de eerdere voorbeelden in dit document is reeds naar voren gekomen dat het
Kalmanfilter gebruikt kan worden in verschillende situaties. De term filteren kan dan
ook worden onderverdeeld in meerdere categorieën, te weten:
Filteren is de reconstructie van de gehele modeltoestand tot aan het heden, gebaseerd
op beschikbare metingen tot op het heden (nowcasting).
Voorspellen wordt gebruikt als we willen weten wat de toestand van een model is in
de toekomst, zelfs als we slechts metingen hebben tot op het heden (forecasting).
Smoothing is een proces dat de metingen tot aan het heden gebruikt om de modeltoestand te reconstrueren op een eerder tijdstip. Deze techniek wordt vaak gebruikt om de
oorsprong van onzekerheden achterwaarts te traceren (hindcasting).
De termen nowcasting, forecasting en hindcasting kan de gebruiker nog wel eens
tegenkomen en zijn hierboven even kort genoemd. Nowcasting is in de eerdere
voorbeelden reeds ter sprake gekomen, terwijl hindcasting buiten het bestek van dit
rapport valt en hier niet verder zal worden besproken. Het gebruik van een Kalmanfilter voor het maken van een forecast komt zeer regelmatig voor (ook in operationele
zin). Op deze categorie gaan we daarom hieronder nog wat uitgebreider in.
Een situatie waarbij het Kalmanfilter gebruikt wordt voor een specifiek doel is het
maken van een forecast. Stel eens dat de windopzet op een bepaalde plaats voor morgen voorspeld moet worden. We nemen aan dat het model en het filter vanuit een
“koude start” zijn begonnen met simuleren en wel precies één week geleden (in simulatietijd). Vanaf dat moment is een Kalmanfilter simulatie gemaakt met metingen tot
en met vandaag. Aangezien de metingen voor morgen nog niet beschikbaar zijn, gaat
het filter vanaf de laatst beschikbare meting een forecast maken voor morgen, er
worden immers geen metingen meer geassimileerd. In het voorbeeld van de lopende
band komt dit neer op het volgende. Aan het begin van zo'n forecast stoppen de werknemers (de assimilatie) met werken. De eigenlijke forecast is dan wat de opzichter
waarneemt als de pakketten passeren. Aanvankelijk zal hij nog goed geplaatste pakketten langs zien komen maar al snel zal dat niet meer het geval zijn. Omgezet naar
het Continental Shelf Model: Voor de berekeningen met data-assimilatie zullen we
zien we dat de RMS-fout aan het begin een stuk kleiner is maar gaandeweg toeneemt.
Als het aantal uren dat vooruit wordt voorspeld groter wordt dan ongeveer 12 uur is
het verschil tussen de voorspelling van het model of die met data-assimilatie nauwelijks meer waarneembaar. Het tijdsverschil tussen Wick en Hoek van Holland, dat is
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de tijd die de getijgolf erover doet om van Wick naar Hoek van Holland te lopen, is
namelijk ongeveer twaalf uur. Het effect van data-assimilatie is dus het grootst aan het
begin van de forecast en is na verloop van zekere tijd vanaf het voorspelmoment
geheel verdwenen.
Verschillende aannames moeten in acht worden genomen. Ten eerste is er voorafgaande aan berekeningen een lange initialisatie procedure (de “koude start”). Verder
wordt ervan uitgegaan dat de modellen stabiel en tijdsinvariant zijn. De onzekerheden
die iedere tijdstap in het model worden geïntroduceerd blijven niet tot in het oneindige
groeien, omdat dan de model resultaten zelf ook naar het oneindige zouden gaan. Het
model zelf moet stabiel zien, wat betekent dat het de mogelijkheid moet hebben om
deze onzekerheden te dempen. Uiteindelijk ontstaat een balans tussen de nieuwe
onzekerheden en het uitdempen van de fouten door het model. Dit verklaart waarom
de RMS fout van het model horizontaal loopt. De lijn van het geassimileerde resultaat
convergeert langzaam richting deze horizontale lijn. Hoe langer het filter moet wachten tot een meting beschikbaar komt (met andere woorden hoe verder de voorspelling
vooruit is), hoe meer de RMS fout van het filter lijkt op de RMS fout zonder dataassimilatie.
Wat uit dit voorbeeld van het maken van een forecast verder naar voren komt is het
belang van de afstand tussen een meetstation (een werknemer langs de lopende band)
en de locatie waarin we geïnteresseerd zijn (de opzichter). Als de werknemer direct
links van de opzichter staat zal het effect van het trillen van de lopende band (de
systeemruis) nog klein zijn voordat de opzichter het werk van de werknemer controleert. De opzichter ziet dus een duidelijk positief resultaat.
Voor het maken van een forecast is de positie van de werknemer direct links van de
opzichter helemaal niet zo gunstig. Eerder in deze paragraaf hebben we opgemerkt dat
het maken van een forecast overeenkomt met het stopzetten van de activiteit van de
werknemers. Stel dat we een forecast willen doen en wel van één minuut vooruit. Dan
houdt dat in dat de werknemer één minuut stopt met werken en dat het laatste pakket
dat hij heeft rechtgezet vóór het ingaan van die minuut dus een minuut op de band
heeft gelegen zonder correctie. Als de opzichter direct rechts naast de werknemer
staat, is dat laatste pakket de opzichter dus al bijna een minuut gepasseerd. Wat de
opzichter na die ene minuut te zien krijgt is in feite het resultaat van één minuut eerder. Het is voor het maken van een forecast veel beter als de werknemer op de plaats
had gestaan waar het een pakket op de lopende band precies één minuut zou kosten
om bij de opzichter te arriveren. Immers, dan krijgt de opzichter de correcties die de
werknemer één minuut eerder heeft gemaakt te zien. Weliswaar zullen deze correcties
weer wat teniet gedaan zijn door het trillen van de band (de systeemruis), maar dit is
toch beter dan de resultaten van de eerdere situatie. Bij het maken van een forecast is
er dus een verband tussen de plaats van de werknemer, de opzichter en de snelheid
van de lopende band.
Bekijk in dit opzicht nu ook nog eens Figuur X met de kalman_gain_voorbeelden. De
figuur laat twee instantane (moment) opnamen zien van de Kalman gain. Op het eerste
gezicht heeft een meting van Wick geen enkel effect op de waterstand in Hoek van
Holland (de gain is immers nul in Hoek van Holland voor het meetstation Wick). Als
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we nu het tijdsaspect in het geheel betrekken en we willen in Hoek van Holland de
waterstand over 3 uur weten, moet er een forecast gemaakt worden van 3 uur. In dat
geval zou de informatie van Wick juist wel eens erg interessant kunnen zijn bij het
maken van een voorspelling in Hoek van Holland (we veronderstellen hierbij dat de
looptijd van een getijgolf van Wick naar Hoek van Holland ook ongeveer 3 uur is).
Het effect van een meting in Wick heeft dan immers Hoek van Holland bereikt. Afhankelijk van de looptijd van een getijgolf kan het in een Kalmanfilter simulatie dus
verstandiger zijn om een station dichterbij of verder weg dan Wick te kiezen.

14.3

Praktisch Voorbeeld

Zoals we gezien hebben in de voorgaande paragrafen, is het concept van het Kalmanfilter eenvoudig aan te geven. Het meester worden van alle omringende zaken is nog
een heel ander verhaal. Tot nu toe hebben we de eigenschappen van het Kalmanfilter
besproken in termen van enkele gemakkelijk te begrijpen voorbeelden en hebben we
de lezer gewezen op een aantal interessante punten. Om de lezer een nog beter idee te
geven van enkele processen die een rol spelen bij Kalmanfilteren, is zoals gezegd een
oefentool, dat onderdeel is van de technische documentatie van Kalmina, zie [23],
ontwikkeld. Dit is gebeurd in de programmeertaal Matlab. Het geeft de lezer de mogelijkheid om te spelen met enkele aspecten van het Kalmanfilter en dan onmiddellijk de
gevolgen op het scherm te zien. In de praktijk kan met al deze zaken rekening worden
gehouden.
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Betrouwbaarheid
Inleiding

Er is al regelmatig gewezen op het feit dat diverse parameters niet al te betrouwbaar
zijn en dat daarom altijd met de nodige achterdocht naar de resultaten gekeken moet
worden. Er zijn twee variabelen, Dt en Dx, de tijd- en de plaatsstap die iets met de
betrouwbaarheid te maken hebben en waaraan in dit hoofdstuk nog enige aandacht
wordt besteed. Beide variabelen hebben iets met de numerieke aanpak van het probleem te maken. Uiteraard blijven daarnaast alle aandachtspunten van hoofdstuk 4:
Good Modelling Practice belangrijk voor de betrouwbaarheid.

15.2

Schematisatiefouten

Door roosterfuncties op het gebied van interesse te definiëren en een tijdstap te nemen, zijn de continue functies uit het systeem partiële differentiaalvergelijkingen die
het proces mathematisch beschrijven, benaderd door discrete functies. Op een beperkt
aantal punten in plaats en tijd zijn de functies gedefinieerd. Tot nu is er niet echt
specifiek gesproken over de stapgrootte. Zowel de afstand van de punten in de plaats,
meestal aangeduid met Dx, en de grootte van de stappen in de tijd, meestal aangeduid
met Dt, is vrij te kiezen door de gebruiker. Voor het gegeven dat kleine stapgroottes
tot een nauwkeuriger benadering zullen leiden dan grootte stapgroottes is weinig
numeriek inzicht nodig. Omdat het hier gaat over twee stapgroottes, dx en dt, waardoor bepaalde fouten elkaar zouden kunnen versterken maar ook juist zouden kunnen
opheffen, zijn er wel wat kanttekeningen bij deze stelling te maken maar voor het
gemak wordt die discussie overgeslagen.
De vraag is hoe een gebruiker tot een verstandige keuze van de stapgroottes kan komen als er kennelijk met de volgende drie zaken rekening moet worden gehouden:
omdat een aantal coëfficiënten in de partiële differentiaalvergelijkingen niet exact
bekend is, is er per definitie sprake van een benadering;
omdat de functies met een eindige stapgrootte in de plaats worden benaderd (de roostergrootte) is er een fout tengevolge van de "plaatsdiscretisatie";
omdat de functies met een eindige stapgrootte in de tijd worden benaderd (de tijdstap)
is er een fout als gevolg van de "tijdsdiscretisatie".
Al redenerend is in deze situaties wel wat te zeggen. Om het relatieve belang van één
en ander aan te geven, eerst nog een korte terugblik op datgene wat al behandeld is en
waarbij ook de nodige kanttekeningen met betrekking tot de betrouwbaarheid zijn te
plaatsen.
Kwaliteit van het rekenrooster
Verstoringen in het rekenproces kunnen optreden doordat er onvoldoende aandacht
besteed is aan zaken als orthogonaliteit, maasvariatie, aspectratio, aantal mazen (te
beperkt) waarmee een geul wordt beschreven.(zie ook hoofdstuk 7).
Kwaliteit van een modelbodem
De kwaliteit van de bodem hangt niet alleen af van de beschikbare data (terreinmodellen). Ook het gebruikte interpolatie-tool of dat nu Baseline (zie Hoofdstuk 8),
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Quick-in of een ander pakket is. Er dient goed gecontroleerd te worden wat het resultaat is van de interpolatieslag. Bij voorkeur dienen profielen van de modelbodem en
het oorspronkelijke materiaal vergeleken te worden.
Droogval
In hoofdstuk 12 is stilgestaan bij de verschillende methoden die voor droogval toepasbaar zijn en de invloed van de keuzes op de resultaten.
Diffusie
Vooral in modelleergebieden waar zout – zoet een grote rol speelt is veel onzekerheid
door de in te stellen diffusieparameter. Denk aan de twee detailconcentratieplots van
het zeedelta-model met verschillende diffusiewaarden in de Nieuwe Waterweg (zie
Hoofdstuk 11). In een aantal gevallen is het mogelijk om uit (oudere) bestaande modellen die goede resultaten gaven, globale diffusiewaarden over te zetten naar het
nieuwe model.
Ruwheden
Ook de ruwheidwaarden zijn in veel gevallen uiterst moeilijk te bepalen. Ook hiervoor
geldt dat het soms mogelijk is om uit (oudere) bestaande modellen de globale ruwheidwaarden te vertalen naar het nieuwe model
Stapgroottes
Vanwege deze lijst is het bij berekeningen waarin bijvoorbeeld de Noordzee een rol
speelt een nauwkeurigheid in waterstand in de orde van enkele centimeters het hoogst
haalbare. Het is dan niet zinnig de waterstand in de orde van millimeters uit te rekenen
en/of weer te geven. Het is daarom ook aan te bevelen om met de plaatsstap Dx en de
tijdstap Dt zo te experimenteren dat halvering van één van die stappen een invloed op
de uitkomsten heeft die orde 1 á 2 cm is. Kleinere stappen gebruiken heeft geen zin.
Uiteraard gelden vergelijkbare overwegingen voor de snelheden. Door te veel nauwkeurigheid in de stroomsnelheden te suggereren worden gebruikers van de resultaten,
vaak mensen met een heel andere achtergrond dan de rekenaars, al snel op het verkeerde been gezet.
Overigens is het bij veel praktische gevallen belangrijker om trends te signaleren.
Alhoewel de absolute grootte in een bepaalde situatie met de nodige voorzichtigheid
moet worden bekeken kan wel een kwalificatie worden gegeven op basis van de verschillen die optreden in twee berekeningen: een kwalitatieve conclusie in plaats van
een kwantitatieve.
Een gebruikelijke methode om tot een eerste schatting van de tijdstap te komen is
gebruik te maken van het zogenaamde Courant-Friedrichs-Lewy criterium.
Dit criterium luidt:
C r = 2Dt

2 gh
Dx.Dy

met:
Cr = Courant getal
Dt = tijdstap van de simulatie

[-]
[s]
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=
=
=
=

maaswijdte in M – richting
maaswijdte in N - richting
versnelling van de zwaartekracht
waterdiepte

[m]
[m]
[m/s2]
[m]

De grootheden g en h zijn bekend op zekere locatie. Het Courant getal mag hooguit
orde 10 zijn. Bij bepaalde Dx volgt dan de Dt als wordt aangenomen dat Dx = Dy. Op
grond van deze grootheden kan de gebruiker dan een zinvolle afschatting van zijn
dicrete waarden maken.

15.3

Calibratie

Voordat een model geschikt is om voorspellingen mee te doen wordt het gecalibreerd:
aan de hand van een voorbeeld. Er wordt aan de hand van een voorbeeld bekeken of
het model deze situatie voldoend nauwkeurig (“betrouwbaar”) kan simuleren. Daartoe
selecteert de gebruiker een periode die zal worden doorgerekend. Bij voorkeur een
periode waarvoor een behoorlijk aantal metingen voor handen is. Vaste meetstations
zijn te betrekken uit de RWS-database DONAR (centraal / decentaal). De gebruiker
plaatst meetlocaties (punten en secties) op de juiste plaatsen in het model.
Vervolgens gaat het om het bepalen/vinden van externe/interne randvoorwaarden,
zoals:
1. Open randen (zie hoofdstuk 9)
2. Bronnen(zie DONAR)
3. Zoutconcentraties (zie DONAR)
4. Debieten (zie DONAR)
5. Schuifstanden (zie beheer betreffende kunstwerken)
6. Wind SVWP (zie resultaten KNMI)
7. Wind globaal (zie DONAR)
Zeker niet alle gewenste data zijn via en uit DONAR te betrekken, daarom is het zaak
om contact te leggen met instanties/diensten van RWS die regionaal actief/ bekend
zijn in het betreffende gebied. Vooral zout en snelheids-metingen zijn slechts sporadisch te verkrijgen.
Initiële velden
De inspeeltijd die nodig is voor een model is sterk afhankelijk van de start-situatie.
Daarbij spelen de initiële velden een grote rol. In geval van het Zeedelta-model is een
goed gekozen initieel waterstandsvlak van belang, daar de middenstand bovenstrooms
meters verschilt met de middenstand op zee.
In het geval van een model waarbij zout/zoet een grote rol speelt is het van belang een
initieel zoutveld te creëren dat past bij de situatie. Een slecht gekozen initieel zoutveld
(van belang voor de middenstand, bijvoorbeeld in het model van de Eems en Dollard)
kan de inspeeltijd met weken verlengen.
Na een eerste simulatie moeten de modelresultaten goed onder de loep worden genomen. Dit kan door
I. vectorplots te maken om de open randen te controleren op rondstromingen
II. waterstandplots te bekijken op sterke discontinuïteiten
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III. modelresultaten te vergelijken met metingen ( waterstanden, snelheden, debieten, zoutconcentraties)
Aansluitend volgt een iteratief proces waarbij de modelleur in stappen tracht te komen
tot betere modelresultaten. Hierbij zijn parameters als diffusie en ruwheid middelen
om de resultaten positief te beïnvloeden met andere woorden om berekening en meting beter met elkaar in overeenstemming te brengen.
Uit voorgaande berekeningen kunnen velden worden betrokken (waterstanden, snelheden en zout) die kunnen dienen als nieuwe initiële velden: de inspeeltijd zal als het
goed is dan steeds kleiner worden.
Optimalisatie van randvoorwaarden kan geschieden door gebruikmaking van Kalmanfiltering (zie hoofdsuk 14). Na een Kalman simulatie kan met behulp van het programma getser een nieuwe set randvoorwaarden worden aangemaakt behorend bij
dezelfde simulatie-periode. Voor een astrosituatie is hier bijvoorbeeld bij het Kustzuid
model gebruik van gemaakt: door een lange simulatie uit te voeren en de nieuw verkregen tijdreeksen op de open randen te analyseren. Vervolgens zijn de analyseresultaten als harmonische componenten set in de invoer opgedrukt. (zie ook sectie 9.4).
Pas nadat de resultaten van de calibratieslag voldoende bevredigend zijn gaat men
over op verificatie. In het andere geval wordt de calibratie voortgezet.

15.4

Verificatie

Na de laatste calibratie slag wordt er, behalve de tijdsafhankelijke data, niets meer aan
het model veranderd. Er wordt nu voor een andere simulatie-periode gekozen. Opnieuw wordt datamateriaal bijeengebracht voor zowel de in- als externe randvoorwaarden en de referentie stations. Indien de resultaten van de simulatie en de metingen een zelfde graad van overeenkomst tonen als bij de calibratie kan gesproken
worden van een zekere betrouwbaarheid van het model en kan men dit model ook
gebruiken om andere situaties (forecast) door te rekenen.

122

16

Cursusboek WAQUA-in-SIMONA 2005, Gevorderden

Conclusies

Het gebruik van numerieke modellen voor dagelijks voorkomende praktijkproblemen
van Rijkswaterstaat heeft een grote vlucht genomen. Een goede indicator is in dit
verband het aantal publicaties bij de specialistische diensten waarbij direct of indirect
naar digitale modellen wordt verwezen. Was dit in de jaren zestig van de vorige eeuw
vrijwel nihil, vandaag wordt zeker in 70 procent van de publicaties ook een computermodel genoemd.
Het draaien van die modellen is langzaam zodanig ingeburgerd en vereenvoudigd, ook
wel gebruikersvriendelijkheid en robuustheid genoemd, dat steeds meer mensen modellen gaan gebruiken. Het draaien op zich van die modellen zal niet de meeste problemen leveren. Het grootste probleem zit in het verzamelen van adequate gegevens,
het op verantwoorde wijze zetten van de keuzeparameters en in het correct interpreteren van de berekende resultaten.
Omdat sommige van de te gebruiken gegevens niet zo betrouwbaar zijn als gewenst,
moeten bij alle toepassingen kritische kanttekeningen geplaatst worden. Voor het
krijgen van een indicatie van de gevolgen van een ingreep en welke orde van grootte
het gevolg van een ingreep zal hebben, zijn numerieke modellen uiterst geschikt.
Het hebben van een indicatie is beter dan het in de lucht houden van een natte
vinger!
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Figuren

Schematisatie westelijke Waddenzee met takken en gebieden

2 Voorspelling en werkelijkheid
3 Modellen trein van Oceaan tot Nederlandse Binnenwateren
4 Definitie WAQUA rekenrooster. Let op de plaatsen waar openingen zijn gedefinieerd. Door de staggering liggen waterstandopeningen een halve stap extra naar
buiten t.o.v. snelheidsopeningen.
5 Rooster van bodempunten Kustzuid (versie1), Layout.
6 Geometrie van een gestileerde rivierbocht.
7 Rivierbocht met splinepunten, zowel in lengterichting (N-coordinaat) als in de
richting loodrecht daarop (M-coordinaat). Let op M loopt eerst in de N-Z richting
en later in de O-W richting.
8 Plaatje van de roostercellen: steeds 4 x 8. In deze figuur staan ook nog de punten
en de splines.
9 Het basisrooster. Zelfde als figuur 8 maar nu zijn de hulppunten en de splines
weggelaten.
10 Locale verfijning: er zijn extra lijnen N=constant toegevoegd.
11 Locale verfijning: er zijn extra lijnen M=constant toegevoegd.
12 De Westerschelde: een zeearm met een sterke

knik bij het Nauw van Bath.

13 Oorspronkelijke rooster Westerschelde bij locatie Bath
14 Aangepast (lokaal verdicht factor 3) rooster bij Bath
15 Het rooster van het zeedeltamodel.
16 De invulling van de rekenmatrix van het Zeedeltamodel. De M coördinaat die op
Zee van Noord naar Zuid loopt wordt in het plaatje langs de horizontale as gelegd.
De N-coördinaat langs de y-as.
17 Matrixvulling van het Kustzuidmodel
18 Bodem, overlaten en schotjes rond de Eemmonding
19 Ruwheden en overlaten rond de Eemmonding
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20 Lijnen van gelijke fase (in radialen) van de M2 component. Vanuit amphidromieen “vertrekken faselijnen” of “komen faselijnen aan”. De amphidromiën zijn door
de kleurveranderingen duidelijk te localiseren.
21 Lijnen van gelijke amplitude. Eenheid in meters. M2 component. Constateer dat
de amphidromieën op dezelfde posities liggen als bij de faselijnen.
22 Plot van een niet-uniform windveld zoals voorspeld door het KNMI.
23 Layout van de Rotterdamse Haven en de Maasvlakte. Onderwerp van diverse
analysestudies.
24 Schematisatie rondom de Beerdam in de Nieuwe Waterweg. Hier kan met dampunten en schotjes de werkelijkheid “dun” (blauw) en “dik” (bruin) benaderd worden.
25 Zout concentratie in de Nieuwe Waterweg en haar omgeving. Uniforme diffusie
van 50 M * M / Sec. Al snel (zie het blauwe gebied) is de zoutconcentratie laag.
26 Zout concentratie in Nieuwe Waterweg en omgeving. Plaatsafhankelijke diffusie.
Op sommige plaatsen is zelfs 1500 M * M / Sec gebruikt. Zout dringt veel verder
binnen dan in de eerste berekening met lagere, namelijk 50, diffusie.
27 Kunstmatige stroming van grote (r+) naar lage dichtheid (r-) zonder extra vertikale diffusitiviteit (Dv).
28 Waterstand in een station in de buurt van Delfzijl. Duidelijke verschillen maar ook
zwart is nog tamelijk onrustig.
29 Het rechthoekige rooster van het Oostwad model.
30 Waterstand in een station in de buurt van Delfzijl. Duidelijke verschillen en zwart
heeft nu een veel natuurlijker (realistischer?) verloop.
31 Waterstand in Delfzijl: wederom duidelijke verschillen en weer een rustiger verlopende zwarte kromme.
32 Schematisch voorbeeld Verticale Domeindecompositie
33 Rooster met diepte voor de Maas bij Grevenbicht
34 Rooster voor Maasdeel met lokale DDHOR verfijning.
35 Gainmatrix voor Continental Shelf Model
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Appendix
The “Shallow water equations”
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where:
u,v
z
h
H
f
g
C
Wx, Wy

=
=
=
=
=
=
=
=

Cd
ra, rw

=
=

components of surface wind velocity W
wind drag coefficient
density of air and water

ν

=

eddy-viscosity coefficient

components of depth mean current u
water elevation above plane of reference
water depth below plane of reference
h + z (refer to Fig. 3.5)
parameter of Coriolis
acceleration due to gravity
coefficient of Chézy to model bottom roughness

r

Layer of water = water depth + water elevation
(see: ‘User’s Guide WAQUA: general information’)

