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1

INLEIDING

1.1

Opdracht
Volgens de Wet op de Waterkering moet de minister van Verkeer en Waterstaat in
2006 de Hydraulische Randvoorwaarden voor de primaire waterkeringen opnieuw
vaststellen. Voor de kustzone gaat het daarbij om de maatgevende waterstanden en
golfcondities waarop de primaire waterkering getoetst moet worden. Grofweg komt het
bepalen van de Hydraulische Randvoorwaarden neer op twee rekenstappen uitgaande
van diepwaterstatistiek:
• golfberekeningen met SWAN met verschillende windsnelheden, windrichtingen en
waterstanden om de golfhoogte en golfperiode te bepalen langs en nabij de kust;
• probabilistische berekeningen met HYDRA-K om de toetsrandvoorwaarden af te
leiden bij het wettelijk vastgestelde veiligheidsniveau.
De uitwisseling van gegevens tussen deze rekenstappen zal voor de Hydraulische
Randvoorwaarden van 2006 verlopen via een database KustDB2006 (ontwikkeld door
MX Systems).

Golfberekeningen
met SWAN

Database
KustDB2006
met SWANresultaten

Probabilistische
berekeningen met
HYDRA-K

Figuur 1.1: Schematische weergave van de bepaling van de Hydraulische Randvoorwaarden met
omkaderd de activiteiten van dit project

Rijkswaterstaat heeft middels brief RIKZ-2004/06208 (RKZ-1488) van 14 oktober 2004
de combinatie van Royal Haskoning en WL|Delft Hydraulics opdracht gegeven voor de
SWAN-berekeningen voor de Hollandse Kust in het kader van de Hydraulische
Randvoorwaarden 2006 en de opslag en controle van de gegevens in de database
KustDB2006.

1.2

Doelstelling en fasering
Doelstelling van dit project is het opzetten, uitvoeren, en controleren van de SWANberekeningen voor de Hollandse kust en het opslaan en controleren van de resultaten
in de database KustDB2006. De werkzaamheden zijn opgesplitst in vier fasen:
Fase 1:
Fase 2:
Fase 3:
Fase 4:

Voorbereidende werkzaamheden
Uitvoeren SWAN-berekeningen
Procedurele en numerieke controles
Opslag en controle gegevens in KustDB2006

SWAN-berekeningen
Definitief rapport

9P8603.A0/R0003/MVLED/MJANS/Nijm
-1-

6 december 2005

In dit rapport worden de Fases 2 en 3 beschouwd.

1.3

Leeswijzer
De voor u liggende rapportage bevat een verslag van de uitgevoerde SWAN
berekeningen voor 252 condities per periodestochast, inclusief procedurele en
numerieke controles. Hiertoe is de via diepwaterstatistiek verkregen periodemaat (P2)
beschouwd, evenals de met 10% verlaagde periode (P1). In Hoofdstuk 2 worden de
aspecten met betrekking tot de feitelijke berekeningen beschreven. De opzet van de
berekeningen wordt hier niet behandeld. Daarvoor verwijzen we naar het verslag van
Fase 1. In Hoofdstuk 3 wordt de opzet van de numerieke en procedurele controles op
alle rekenresultaten gepresenteerd. De resultaten van deze controles worden
beschreven in Hoofdstuk 4. Ter afsluiting van dit rapport worden in Hoofdstuk 5
conclusies gegeven.
Voor beide periodestochasten P1 en P2 worden alle rekenresultaten en alle
gegenereerde controle uitvoer opgeslagen op een LACIE Bigger Disk. Dit product wordt
eveneens aangeleverd. Daarnaast worden aangemaakte scripts van Fase 2 en 3
aangeleverd op CD-ROM.
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2

PRODUCTIEBEREKENINGEN

2.1

Inleiding
In Fase 1 van de huidige studie zijn een aantal proefberekeningen uitgevoerd op het
Hydrax-cluster (LAM/MPI) van WL | Delft Hydraulics. Het cluster bestaat uit 12 nodes,
elk met een kloksnelheid van 3.2GHz en voorzien van 4GB intern geheugen. Met de
proefberekeningen is gecontroleerd of met de aangemaakte invoerfiles een som kan
draaien, of de resultaten er realistisch uitzien en of de berekening voldoende is
geconvergeerd. Verder is de performance van het cluster getest. De beste performance
zou worden verkregen door drie berekeningen parallel over 4 nodes te draaien. De
extra inspanningen en onzekerheden die een dergelijke constructie met zich meebrengt
heeft ons doen besluiten alle condities sequentieel door te rekenen. Voor de
ongewijzigde periodestochast P2 zijn de berekeningen uitgevoerd op 12 nodes. Voor
de P1 condities hadden we slechts 8 nodes ter beschikking. Dit heeft alleen effect op
de rekensnelheid, niet op de feitelijke resultaten.
In Sectie 2.2 wordt ingegaan op de aansturing van alle 2 maal 252 berekeningen,
inclusief pre- en postprocessing. Tevens wordt aandacht geschonken aan de
benodigde rekentijd (Sectie 2.3) en worden berekende en gemeten, opgeschaalde
golfparameters op de offshore meetlocaties vergeleken (Sectie 2.4).

2.2

Aansturing van berekeningen

2.2.1

Beschouwde condities
In de onderliggende studie staan SWAN berekeningen centraal voor diverse
combinaties van windsnelheid, -richting en waterstand. De toe te passen waarden voor
deze parameters zijn samengevat in Tabel 2.1. Het gaat om 6 windsnelheden, 7
windrichtingen en 6 waterstanden. In totaal zijn dit 252 combinaties. Deze serie van
berekeningen is uitgevoerd voor twee verschillende golfperioden op diep water: een
ongewijzigde periode en een verlaagde periode (-10%).
Tabel 2.1: Parameterwaarden voor de SWAN-berekeningen
Windsnelheid (m/s)

Windrichting t.o.v. Noorden (°)

Waterstand (m+NAP)

15

0 / 360

1

20

30

2

25

210

3

30

240

4

35

270

5

40

300

6

330

Voor de naamgeving van de SWAN-berekeningen is de volgende conventie
gehanteerd:
[CaseName]
Windsnelheid

K[windsnelheid]D[windrichting]L[waterstand]P[Periodemaat]
[15,20,25,30,35,40]
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Windrichting
[000,030,210,240,270,300,330]
Waterstand
[010,020,030,040,050,060]
Periodemaat
[1,2] (1=periodemaat -10%, 2=ongewijzigde periodemaat)
Bijv. K40D330L060P2 slaat op een SWAN-berekening met een windsnelheid van 40
m/s, een windrichting van 330 graden, een waterstand van 6m+NAP en een
ongewijzigde periodemaat. Merk op dat in de conventie de waterstand in dm is
aangegeven.
2.2.2

Uitvoering van de berekeningen
Vanuit de root wordt het script ‘hr_runs’ aangeroepen dat achtereenvolgens de
preprocessing aanroept, gevolgd door de feitelijke SWAN run. Dit proces wordt
sequentieel voor alle condities uitgevoerd. Vervolgens moet het script ‘hr_check’
worden aangeroepen om de postprocessing en de controle uit te voeren. Deze controle
heeft betrekking op de procedurele en numerieke aspecten van de betreffende run.
Toepassen van deze twee scripts zorgt ervoor dat alle uitvoer wordt gegenereerd,
verplaatst naar de juiste directory en na afloop wordt gecontroleerd.
Voor de berekeningen wordt de volgende directorystructuur aangehouden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bcond
Block
Bottom
Grid
Input
Log
Par
Plots
Points
Spec1d
Spec2d
Table
Wind

: randvoorwaarden voor alle condities
: blockuitvoer per conditie
: bodem gehele domein
: rooster gehele domein
: SWAN invoerfiles voor alle condities
: Log directory met printfiles, controlefiles, etc. per conditie
: Testuitvoer
: Aangemaakte plots per conditie
: Files met uitvoerlocaties
: 1D spectra per conditie
: 2D spectra per conditie
: Golfparameters (tab en tb2) per conditie
: Windfiles voor alle 42 combinaties van windrichting en snelheid

De aansturingfiles verzameld in Input halen informatie uit Bottom, Grid, Bcond, Wind en
Points. De uitvoer wordt weggeschreven naar Table, Spec1d, Spec2d, Block en Par.
Na postprocessing worden de directories Plots en Log gevuld en Table aangevuld met
tb2-files.
2.2.3

Preprocessing
De berekeningen die in deze studie zijn uitgevoerd, zijn uitzonderlijk groot. Tijdens de
proefberekeningen zijn we tegen een probleem aangelopen m.b.t. het maximaal aantal
toegestane SWAN uitvoerbestanden op het besturingssysteem Linux. Dit maximum
bedraagt 1028 per run. Dit probleem uit zich op twee manieren:
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1. met iedere berekening wordt uitvoer gepresenteerd op een grote hoeveelheid
raaien (totaal 902). Voor iedere raai wordt twee type uitvoerbestanden
gegenereerd, t.w. tab en sp1. Als gevolg van parallel rekenen op gedistribueerd
systeem wordt dit aantal met het aantal gebruikte nodes vermenigvuldigd. Dit
resulteert aldus in 902*2*8=14432 uitvoerbestanden;
2. voor iedere harde kering (in totaal 5) wordt voor ieder van de 18 golfparameters een
block-file gegenereerd. Dit aantal wordt vergroot met het aantal gebruikte nodes. In
geval van 12 nodes geeft dit 18*5*12=1080 uitvoerbestanden. Merk op dat bij 8
nodes dit probleem niet optreedt.
In beide gevallen wordt de grens van 1028 overschreden. Om dit aantal te verminderen
hebben we voor de twee bovengenoemde problemen een work-around toegepast.
RIKZ heeft een aantal scripts aangeleverd die deels voor en deels na de feitelijke
berekening moeten worden toegepast. Voordat een berekening start worden met een
script ‘doezip’ alle uitvoerpunten van alle raaien in 1 puntenfile gezet. Dit resulteert na
de berekening in 1 tab-file en 1 sp1-file. Na de berekening worden deze twee files weer
uit elkaar getrokken en worden per raai afzonderlijke tab-files en sp1-files gemaakt met
behulp van het script ‘doeunzip’.
Met behulp van het script ‘verander_blk2tab’ worden de block-files tijdelijk omgezet in
tab-files waardoor 18 parameters in één file verwerkt worden in plaats van één
parameter in één file. Na afloop worden deze tijdelijke tab-files weer omgezet in blockfiles met het script ‘tab2blk’.
2.2.4

SWAN berekeningen
De berekeningen voor de P1 en P2 condities zijn uitgevoerd met vigerende SWAN
versie 40.41AB met daaraan toegevoegd patch 40.41ABa. Deze patch hebben wij op 5
september jl. van RIKZ ontvangen. Dit betrof de uitbreiding van de Van der Meer
formules voor transmissie van golven nabij havendammen. Tevens zijn kleine
aanpassingen gemaakt aan de bepaling van een aantal golfparameters zoals de
gemiddelde voortplantingsrichting.

2.2.5

Postprocessing
Na afloop van de berekeningen voor alle condities worden een aantal
postprocessingslagen uitgevoerd. Voor een uitgebreide beschrijving hiervan verwijzen
we naar het Fase 1 rapport. Achtereenvolgens wordt uitgevoerd:

1) Aanmaken van tb2-files: Deze files hebben hetzelfde format als de tab-files en
bevatten additionele integrale golfparameters die niet door SWAN zelf worden
bepaald. Deze parameters worden berekend uit het 1D spectrum.
2) Aanmaken van controle plots:
a) verdelingen van integrale golfparameters langs geselecteerde raaien, alsmede
ruimtelijke verdelingen in de buurt van harde keringen en over het gehele
rekendomein;
b) 1D spectra in uitvoerlocaties op geselecteerde raaien en 2D spectra in
uitvoerlocaties voor een aantal raaien voor harde keringen en op meetlocaties.
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Nadat de numerieke en procedurele controles (zie Hoofdstuk 3 en 4) zijn uitgevoerd,
wordt de zogenaamde sleutelwaarde Tdw toegevoegd als laatste kolom in de tb2-files.
Bij iedere locatie wordt de dichtstbijzijnde offshore meetlocatie gezocht en de Tm-1,0 uit
de diepwaterstatistiek behorend bij die locatie voor de beschouwde conditie wordt als
sleutelwaarde beschouwd.

2.3

Rekentijden
Per conditie is de totale rekentijd van de 2D berekening, inclusief het wegschrijven van
uitvoer, gemonitord. Voor iedere conditie staat de rekentijd (in uren) weergegeven in
Figuur 2.1a (voor P1) en Figuur 2.1b (voor P2). De gemiddelde rekentijden, minimale
en maximale rekentijden zijn weergegeven in Tabel 2.2 voor beide periodestochasten.

Figuur 2.1a

Rekentijd per conditie met betrekking tot periodestochast P1. Op de horizontale as staan
tussen twee opeenvolgende windsnelheden alle condities met de hoogste van de 2
windsnelheden
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Figuur 2.1b

Rekentijd per conditie met betrekking tot periodestochast P2. Op de horizontale as staan
tussen twee opeenvolgende windsnelheden alle condities met de hoogste van de 2
windsnelheden

Tabel 2.2

Gemiddelde rekentijd per conditie en minimale en maximale rekentijd over alle condities per
periodestochast

Rekentijd (minuten)

P1

P2

gemiddeld

65

48

minimum

49

36

maximum

92

64

De gemiddelde rekentijd voor P1 condities zijn bijna 50% hoger dan voor P2 condities.
Dit verschil wordt veroorzaakt door het gebruikt van 8 nodes voor P1 condities in plaats
van 12 nodes voor P2 condities.
De mate van spreiding om het gemiddelde komt overeen met de mate van spreiding in
het aantal iteraties (zie Sectie 4.2.1). Voor zowel P1 als P2 is er één conditie met een
windsnelheid van 15 m/s waarvoor de rekentijd significant groter is dan voor
vergelijkbare condities. Voor de cases K15D330L060P1 en K15D000L060P2 is het
aantal iteraties significant groter. Voor K15D330L060P1 bleek na 30 iteraties geen
convergentie te zijn opgetreden. Hierop wordt in Sectie 4.2.1 verder ingegaan.
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De berekening voor K15D000L060P2 bleek wel binnen 30 iteraties, 26 om precies te
zijn, te zijn geconvergeerd. Het is onduidelijk waarom deze berekening meer iteraties
vergt dan de berekeningen voor vergelijkbare condities.
Verder zijn er geen uitschieters naar boven of beneden. Hieruit concluderen we dat de
berekeningen niet voortijdig zijn afgebroken en, op de bovengenoemde conditie na,
allemaal zijn geconvergeerd.

2.4

Verificatie 2D resultaten op offshore meetlocaties
In Fase 1 zijn randvoorwaarden afgeleid op basis van de gemeten, opgeschaalde
golfparameters Hm0, Tm-1,0 en Tpm op de drie offshore meetlocaties ELD, YMW en EUR.
In Fase 1 zijn de gemeten, opgeschaalde parameters reeds vergeleken met de 1D
resultaten uit de randvoorwaardenmethodiek. In deze sectie vergelijken we de
gemeten, opgeschaalde golfparameters op de drie locaties met de resultaten uit de 2D
berekeningen, teneinde de randvoorwaarden te verifiëren. Deze verificatie is een
vervolg op de vergelijking uitgevoerd in Fase 1 voor 8 proefberekeningen. Omdat deze
8 condities voor de periodestochast P2 als representatief voor de totale verzameling
werden gezien, zullen de conclusies niet wezenlijk verschillen.
In Appendix A zijn voor alle 2 x 252 hydraulische condities (P1 en P2) voor de drie
meetlocaties de opgeschaalde, gemeten golfparameters en de berekende
golfparameters op de drie meetlocaties grafisch weergegeven. Per golfparameter en
per meetlocatie worden de relatieve fouten (verschil tussen berekende en gemeten
waarde t.o.v. gemeten waarde) voor de periodestochasten P1 en P2 weergegeven in
de Figuren A-1 t/m A-9. Iedere figuur bevat een aantal subplots overeenkomend met
het aantal windrichtingen waarvoor randvoorwaarden in de beschouwde locatie zijn
afgeleid. Per subplot zijn de relatieve fouten voor iedere waterstand gegeven als functie
van de windsnelheid.
Uit de Figuren A-1 tot en met A-9 kunnen we een aantal conclusies trekken:
• voor de min of meer kustdwarse windrichtingen (270°N, 300°N en 330°N) is de
relatieve afwijking in Tm-1,0 klein. Voor 330°N zijn er enkele uitschieters van 10% bij
een windsnelheid van 40m/s. De fout is dan groter bij een lagere waterstand. In
deze situatie is het effect van dieptebeperking het grootst (zie Fase 1);
• voor de parallel aan de kust gerichte windrichtingen (30°N en 210°N) wordt de Tm-1,0
goed voorspeld in ELD bij een windrichting van 30°N en bij EUR voor 210°N. Bij
deze windrichtingen loopt bij de overige locaties het relatieve verschil tussen de
gemeten en berekende golfperiode op tot 35%. De randvoorwaardenmethodiek
houdt immers geen rekening met deze locaties;
• voor de bijna parallel aan de kust gerichte windrichtingen liggen de meetlocaties
YMW resp. ELD ook in het schaduwgebied van ELD (voor 0°N) of EUR (voor
240°N) resp. EUR en YMW (voor 240°N). In de bepaling van de randvoorwaarden
(1D aanpak) is deze afhankelijkheid niet meegenomen. De relatieve afwijkingen zijn
daarom groter dan voor de meer loodrecht op de kust invallende windrichtingen en
lopen bij YMW op tot 18%. Over het algemeen zijn de afwijkingen toch nog beperkt
van grootte (orde 5%) en worden pas bij de hoogste windsnelheid groter;
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•

•

voor de locaties ELD en YMW is de afwijking in de golfhoogte groot, variërend van
20% tot 50%. Om deze overschatting te kunnen compenseren is de in Fase 1
gebruikte schuine bodem in de randvoorwaarde methodiek toegepast. Deze werkt
echter alleen bij extreme situaties. In de Figuren A-4 tot en met A-6 is duidelijk te
zien dat de relatieve fouten voor hoge windsnelheden aanzienlijk lager zijn;
de piekperiodemaat Tpm wordt door SWAN over het algemeen onderschat met 4%
tot 10% bij ELD, 2% tot 6% bij YMW (uitgezonderd windrichting 0°N, welke tot 15%
oploopt) en 1% tot 6% bij EUR.

Zoals hierboven al genoemd, zijn voor een aantal windrichtingen niet alle meetlocaties
beschouwd om randvoorwaarden af te leiden. Dit betreft:
•
•
•

30°N voor YMW en EUR;
210°N voor ELD en YMW;
240°N voor ELD (alleen voor P1).

Door de resultaten van bovenstaande vergelijking vergelijking op deze locaties voor
deze condities niet te beschouwen kan een realistische verificatie van de afgeleide
randvoorwaarden worden gemaakt. Er blijven zodoende 216 condities voor ELD en
EUR (6 windrichtingen, 6 windsnelheden en 6 waterstanden) en 180 voor YMW (5
windrichtingen) over ter vergelijking. De gemiddelde relatieve fout over alle
overgebleven condities per periodestochast en per meetlocatie is weergegeven in
Tabel 2.3. Een negatieve waarde staat hier voor een onderschatting door SWAN.
Omdat op de gemiddelde periodemaat Tm-1,0 is gestuurd, zijn de gemiddelde
afwijkingen voor deze golfparameter klein. De piekperiodenmaat Tpm wordt door SWAN
onderschat, zij het dat de gemiddelde onderschatting beperkt van grootte is. De
gemiddelde overschatting van Hm0 is op alle locaties groot. Voor de periodestochast P1
zelfs significant groter dan voor P2. De oorzaak van de overschatting is uitgebreid
besproken in Fase 1.
Tabel 2.3

Gemiddelde relatieve afwijking tussen gemeten, opgeschaalde en berekende golfparameters
op meetlocaties ELD, YMW en EUR. Een negatieve waarde staat voor een onderschatting van
de SWAN resultaten

ELD

YMW

EUR

P1

P2

P1

P2

P1

P2

ΔTm −1,0

-2.4%

-2.1%

2.2%

-1.6%

0.1%

-0.1%

ΔH m 0

25.3%

14.2%

33.0%

18.9%

28.7%

16.6%

ΔTpm

-7.1%

-6.3%

-0.9%

-4.4%

-3.1%

-3.3%

De waarnemingen zijn in overeenstemming met de waarnemingen van de
proefberekeningen uit Fase 1. Daarnaast zijn de relatieve fouten tussen meting en 1D
berekening enerzijds en meting en 2D berekening anderzijds klein, getuige de kleine
verschillen tussen de gemiddelde relatieve fouten.

SWAN-berekeningen
Definitief rapport

9P8603.A0/R0003/MVLED/MJANS/Nijm
-9-

6 december 2005

Hiertoe vergelijken we Tabel 2.3 met Tabel 2.4. Laatstgenoemde tabel is overgenomen
uit het Fase 1 rapport en geeft de gemiddelde afwijking tussen gemeten, opgeschaalde
en met 1D randvoorwaardenmethodiek berekende golfparameters aan. We kunnen
concluderen dat de inspeeleffecten te verwaarlozen zijn en dat de stuurparameters, i.e.
gemeten gemiddelde periode Tm-1,0 uit de diepwaterstatistiek, goed worden benaderd.
Tabel 2.4 Gemiddelde relatieve afwijking tussen gemeten, opgeschaalde en met 1D randvoorwaarden
methodiek berekende golfparameters op meetlocaties ELD, YMW en EUR. Een negatieve
waarde staat voor een onderschatting van de SWAN resultaten

ELD

YMW

EUR

P1

P2

P1

P2

P1

P2

ΔTm −1,0

-1.8%

-2.2%

-1.6%

-2.5%

0.0%

-0.0%

ΔH m 0

27.7%

15.9%

30.4%

19.1%

29.5%

17.7%

ΔTpm

-7.0%

-10.5%

4.9%

-7.5%

-3.5%

-5.8%

De vergelijking met de 1D berekeningen en met de opgeschaalde, gemeten
golfparameters laat zien dat betrouwbare randvoorwaarden zijn afgeleid voor alle
condities. De grotere afwijkingen voor windrichtingen die meer parallel aan de kust is
gericht, zijn inherent aan de gekozen 1D bepaling van de randvoorwaarden.
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3

OPZET VAN CONTROLES
In dit hoofdstuk beschrijven we de opzet van de controles die zijn uitgevoerd op de
resultaten van de 504 SWAN berekeningen (252 voor elk van de periodestochasten P1
en P2), uitgevoerd in Fase 2 van dit project. Met deze controles is de SWAN uitvoer
gecontroleerd op volledigheid, en hebben we met een aantal basiscontroles de juistheid
van de uitvoer gecontroleerd. De controles zijn verdeeld in procedurele controles en
numerieke controles. Voor de controles hebben we Matlab scripts geschreven. Per
hydraulische conditie zijn alle uitgevoerde controles en vermeldingen weggeschreven
naar een controle file.
In dit hoofdstuk bespreken we achtereenvolgens:
• de globale structuur van de uitgevoerde controles en de plaats van deze controles
in het grote geheel van het uitvoeren van de SWAN sommen (Sectie 3.1);
• de procedurele en de numerieke controles die we hebben uitgevoerd (Sectie 3.2 en
3.3);
• de Matlab scripts die voor deze controles zijn gebruikt (Sectie 3.4);
• de uitvoerbestanden die deze controles opleveren (Sectie 3.5).
De Matlab scripts zijn bijgeleverd op CD-ROM.
De uitkomsten van de uitgevoerde controles op de resultaten van de 2 maal 252 SWAN
berekeningen worden beschreven in Hoofdstuk 4.

3.1

De controles in hoofdlijn
De 252 SWAN berekeningen zijn achtereenvolgens uitgevoerd (zie Hoofdstuk 2),
waarbij per berekening de volgende stappen zijn doorlopen:
•
•
•
•

de SWAN berekening zelf is uitgevoerd, op basis van de van te voren aangemaakte
en gecontroleerde invoer (zie Fase 1 rapport en Sectie 2.2.3, 2.2.4);
een postprocessing slag is uitgevoerd op de SWAN uitvoer, met behulp van de
tools die zijn ontwikkeld in Fase 1 van dit project (zie Sectie 2.2.5);
de procedurele controles zijn uitgevoerd op alle gegenereerde uitvoer, en;
de numerieke controles zijn uitgevoerd op de door SWAN gegenereerde uitvoer.

De controles leveren twee uitvoerfiles op, die verderop beschreven staan. De
uitgevoerde procedurele controles betreffen:
1. controle op aanwezigheid uitvoerfiles en log files;
2. controle op volledigheid van uitvoerfiles;
3. controle op benodigde rekentijd van de SWAN berekeningen;
4. controle op ERRORs en WARNINGs gegenereerd door SWAN.
De numerieke controles zijn de volgende:
1. controle op consistentie van data binnen uitvoer files;
2. controle op convergentie van de SWAN berekeningen;
3. visuele controle op juistheid van berekeningen.
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Voor dit laatste punt worden de in Fase 2 gegenereerde plots als voldoende
beschouwd. Voor de controle van deze plots worden geen aanvullende scripts
geschreven.
De resultaten van de controles worden, per SWAN berekening, weggeschreven in een
controle-logfile. In deze logfile wordt melding gemaakt van alle uitgevoerde controles en
bevindingen. In deze logfile staan zowel waarschuwingen, aangeduid met
‘WAARSCHUWING’, als (indien gevonden) foutmeldingen, aangeduid met ‘FOUT’. In
geval van een foutmelding wordt de controle onderbroken. Dit zal het geval zijn als
uitvoerbestanden ontbreken of niet compleet zijn, als SWAN zelf ERROR meldingen
heeft gegenereerd, of als niet aan het convergentiecriterium is voldaan.
Bovendien wordt, per berekening, een file aangemaakt met daarin de benodigde
rekentijd van de SWAN berekening en het benodigde aantal iteraties. Met behulp van
deze files is achteraf, nadat alle 252 SWAN berekeningen zijn uitgevoerd, te
controleren of er zich in een van beide gegevens uitschieters bevinden die kunnen
duiden op problemen.
De Matlab scripts die zorg dragen voor genoemde controles zijn samengevoegd tot één
executable file die als invoer slechts de naam van de betreffende SWAN simulatie
nodig heeft.

3.2

Procedurele controles
In dit hoofdstuk bespreken we elk van de uitgevoerde procedurele controles. Op een
aantal punten wijkt de gehanteerde aanpak af van de aanpak die is beschreven in de
offerte voor deze werkzaamheden (Royal Haskoning, 20 september 2004). Waar dit het
geval is bespreken we dit in onderstaande tekst.

3.2.1

Controle op aanwezigheid uitvoerfiles en log files
Gecontroleerd is:
1. of alle verwachte uitvoerfiles en logfiles aanwezig zijn, zowel van de SWAN
berekening als van de daarna uitgevoerde additionele postprocessing, en;
2. of er bestanden aanwezig zijn die we niet verwachten.
Voor de lijst van verwachte files na een SWAN berekening wordt gebruik gemaakt van
de SWAN overzichtsfile Casenaam_O.dat, met daarin een lijst van alle SWAN
uitvoerfiles en logfiles. Deze overzichtsfile is voorafgaande aan de SWAN berekening
aangemaakt met behulp van het script GENINP.exe (zie Sectie 5.2 in Fase 1 rapport
voor een uitgebreide beschrijving).
De additionele postprocessing van de SWAN resultaten levert twee type files op, te
weten:
• table files (*.tb2), waarvan de naamgeving volstrekt analoog is aan de *.tab files uit
SWAN, en;
• block files (*.blk) voor windvelden, waarvan de naamgeving volledig is vastgelegd in
de rapportage van Fase 1.
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In de offerte is tevens sprake van een controle op consistentie van de namen van de
uitvoerfiles met de inhoud van de PRINT files van SWAN. Deze controle is achterwege
gelaten, omdat het resultaat al opgevangen wordt door de controle op basis van de
SWAN overzichtsfile. Immers, mocht de naamgeving van de aanwezige uitvoerfiles niet
consistent zijn met de verwachte files, dan worden de betreffende files in bovenstaande
test reeds opgemerkt als onverwacht aanwezige files.
Indien er bestanden ontbreken, of wanneer er bestanden aanwezig zijn die niet
verwacht zijn, wordt een foutmelding gegenereerd en wordt de controle onderbroken.
3.2.2

Controle op volledigheid van uitvoerfiles
Voor de verschillende soorten uitvoerfiles wordt gecontroleerd of ze volledig zijn, ofwel,
of tijdens het schrijven van de SWAN en postprocessing resultaten niets verkeerd is
gegaan:
• in de table files wordt gecontroleerd of voor alle uitvoerlocaties de spectrale
parameters beschikbaar zijn. Er wordt een foutmelding gemaakt van het tekort aan
uitvoerpunten of tekort aan parameters. Daarnaast wordt een waarschuwing
gegeven in geval van exceptional values;
• in de spec1d en spec2d files wordt eveneens gecontroleerd of voor alle locaties
informatie beschikbaar is. Bovendien wordt gecontroleerd op het keyword
‘NODATA’, wat duidt op een locatie waarin geen spectrum is uitgerekend. Hiervan
wordt melding gemaakt;
• uit oogpunt van consistentie wordt gecontroleerd of op uitvoerpunten waar in de tab
files exceptional values staan, in de spec1d files het keyword ‘NODATA’ voorkomt,
en vice versa;
• er wordt gecontroleerd of de grootte van de block files voor elke berekening gelijk
is.
In de offerte is tevens sprake van een controle van het aantal exceptional values in de
block files, welke overeen zouden moeten komen met het aantal droge punten. Deze
controle ging uit van uitvoerfiles met resultaten voor alle rekenpunten in het SWAN
model. Inmiddels is echter op verzoek van de opdrachtgever voor een andere aanpak
gekozen waarin block-files op een uitgedund rooster en op een aantal deelroosters
worden weggeschreven. Van deze kleinere roosters kan niet worden nagegaan wat het
aantal droge punten is, waarmee de beoogde vergelijking niet langer mogelijk is.
Indien onvolledige bestanden worden gevonden, wordt een foutmelding gegenereerd
en wordt de controle afgebroken.

3.2.3

Controle op benodigde rekentijd van SWAN berekening
De benodigde rekentijd voor de SWAN berekening wordt gecontroleerd. Een
significante afwijking van de gemiddelde tijd over alle 252 berekeningen kan duiden op
problemen als fatal error, convergentie problemen, etc.
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De gebruikte rekentijd staat vermeld in de PRINT files. Deze tijd zal per berekening
naar een apart bestand worden weggeschreven (Casenaam_timeconv.log).
Achteraf, als alle 252 simulaties zijn uitgevoerd, wordt gecontroleerd of er uitschieters
zijn in de rekentijden. In de controle-logfile wordt daarom slechts gemeld dat het
bestand Casenaam_timeconv.log daadwerkelijk is aangemaakt.
In de offerte is tevens sprake van een controle of de uitvoerfiles niet zijn overschreven.
Hiervoor zou gecontroleerd worden of de aanmaaktijd van elk van de uitvoerfiles ligt
tussen de begin- en eindtijden van de SWAN berekening. Bij nader inzien is deze
controle overbodig. Immers:
• als uitvoerfiles naar een verkeerde directory zijn geschreven wordt dit gesignaleerd
bij de controle op de aanwezigheid van uitvoer- en logfiles, en;
• als wel uitvoerfiles worden aangemaakt, terwijl de inhoud van de files alsnog naar
een andere directory is geschreven wordt dit gesignaleerd bij de controle op de
volledigheid van de uitvoerfiles.
3.2.4

Controle op ERROR en WARNING meldingen gegenereerd door SWAN
De SWAN berekeningen worden over meerdere processoren uitgevoerd. Elke
processor levert een aparte PRINT file. Voor controle op de aanwezigheid van errors en
warnings wordt elk van de PRINT files doorzocht. De betreffende regels worden naar
de controle-logfile geschreven, zodat een overzicht wordt verkregen van wat er fout
ging in de SWAN berekening.
Sommige warning meldingen komen in elk van de printfiles van de 252 SWAN sommen
terug. Deze hebben betrekking op het rooster en de bodem. Deze waarschuwingen
worden door de geautomatiseerde procedurele controles genegeerd; het steeds
overnemen van al deze waarschuwingen in de controle-logfile vertroebelt het beeld. De
volgende meldingen worden daarom niet overgenomen in de controle-logfile, maar
opgeslagen in een handmatig aangemaakte file onder de naam
GeneralWarnings.log (grootte: 100KB) in de subdirectory ./Log:
• waarschuwingen omtrent inactieve roosterpunten;
• waarschuwingen omtrent exceptional values in de x- en y waarden van de
roosterpunten;
• waarschuwingen omtrent het niet kunnen vinden van een roosterpunt binnen 20
iteraties.

3.3

Numerieke controles
In dit hoofdstuk bespreken we elk van de uitgevoerde numerieke controles. Ook hier
wijkt op een aantal punten de gehanteerde aanpak af van de aanpak die is beschreven
in de offerte.

3.3.1

Controle op consistentie van data binnen uitvoer files
Voor iedere SWAN berekening (en dus voor iedere hydraulische conditie) worden files
weggeschreven met integrale golfparameters, 1D spectra en 2D spectra. De
beschikbare uitvoer bevat daardoor een hoge mate van redundantie.
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Deze redundantie wordt gebruikt om de uitvoergegevens te controleren op onderlinge
consistentie, namelijk:
• uit de 2D spectra moeten, middels integratie over de richtingen, de 1D spectra
volgen, en na verdere integratie de gemiddelde voortplantingsrichting (DIR);
• uit de 1D spectra worden integrale golfparameters bepaald en vergeleken met de
berekende waarden in de table files. Hierbij gaat het om de significante golfhoogte
(Hm0), piekperiode (Tp) en de gemiddelde periodematen Tm01, Tm02 en Tm-10.
Verschillen tussen de herberekende gegevens en de uitvoer van SWAN, mits niet te
wijten aan numerieke afrondfouten, worden gemeld in de controle-logfile.
3.3.2

Controle op convergentie van SWAN berekeningen
Op basis van de informatie in de PRINT files wordt gecontroleerd of binnen 30
iteratiestappen aan de convergentiecriteria is voldaan. In de berekeningen is uitgegaan
van het zogenaamde 1%-criterium (zie Fase 1 rapport). In de controle-logfile wordt het
aantal iteratiestappen weggeschreven en het daarmee behaalde convergentieresultaat.
Als het convergentiecriterium niet is gehaald wordt een foutmelding gecreëerd.
In aanvulling op de informatie in de controlelogfile wordt het aantal iteratiestappen
weggeschreven naar het bestand Casenaam_timeconv.log, waarin ook de gebruikte
rekentijden staan vermeld. Als een groot aantal SWAN berekeningen is uitgevoerd
worden de aantallen iteratiestappen onderling vergeleken, om uitschieters te
signaleren. Zo is bijvoorbeeld een relatief klein aantal iteraties verdacht.
In de offerte is tevens sprake van een controle op de behaalde convergentie op basis
van de informatie in de block files. Deze controle ging uit van block-files op het gehele
rekendomein. Omdat dit op verzoek van RIKZ niet wordt uitgevoerd is deze controle
vervallen.
Ad-hoc is voor de deelgebieden bij de harde keringen een additionele check uitgevoerd.
Voor deze deelgebieden zijn block files uitgevoerd waardoor in deze deelgebieden de
golfhoogte en golfperiode bekend is in ieder roosterpunt. Aan de hand van deze
informatie zal worden onderzocht of voor de afzonderlijke gebieden bij benadering aan
het convergentie criterium is voldaan. Omdat deze activiteit buiten de scope van het
project valt, is deze niet in de Matlabscripts voor alle controles opgenomen.

3.3.3

Visuele controle op juistheid van berekeningen
De juistheid van de berekeningen wordt in het kader van deze numerieke controles
afgemeten aan:
1. het aantal exceptional values, en;
2. het optreden van irrealistisch grote of kleine waarden of te grote ruimtelijke variaties
in de golfhoogte en gemiddelde periode.
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Het aantal exceptional values is voor wat betreft de table files en de spectrum files
bepaald in de controle op volledigheid van de uitvoerfiles. Het tweede punt betreft een
visuele controle voor wat betreft de golfhoogte Hm0 en de gemiddelde periode Tm-1,0,
waarbij wordt uitgegaan van de automatisch gegenereerde plots van de blockfiles op
het uitgedunde rooster en rondom de harde keringen. Hierbij wordt langs de
domeinranden gekeken naar sterke variaties die kunnen duiden op verkeerde
randvoorwaarden. De detailroosters rondom de harde keringen worden onderzocht op
uitschieters. Hier wordt niet gekeken naar de correctheid van de waarden voor
golfhoogte en periode. Dit valt onder de fysische controles, uit te voeren in Fase 4 van
de huidige studie.
Punt 1 van deze test maakt gebruik van de conclusies uit eerdere controles, terwijl punt
2 van deze test visueel is. Daarom resulteert deze controle niet in uitvoer naar de
controle-logfile.

3.4

Matlab scripts voor procedurele en numerieke controles
De samenhang tussen de verschillende scripts die zijn geschreven voor de automatisch
uit te voeren procedurele en numerieke controles is als volgt:
• Hoofdscript: Check_SwanResults
• Procedurele controles: CheckProc
• Aanwezigheid files: CheckOutFiles
• Volledigheid files: CheckComplete
• Lees PRINT files: ReadPrintfile
• Errors en warnings: CheckErrors
• Numerieke controles: CheckNum
• Convergentie: CheckConv
• Consistentie: CheckData
Om alle controles achtereenvolgens uit te laten voeren wordt het hoofdscript
Check_SwanResults aangeroepen, met als enige invoerparameter de beschouwde
conditie (bijvoorbeeld ‘K40D330L060P2’).
Zodra een zodanige fout in de SWAN resultaten wordt geconstateerd dat de resultaten
niet bruikbaar zijn worden de controles afgebroken. Dit gebeurt in de volgende
gevallen:
• als uitvoerbestanden ontbreken;
• als uitvoerbestanden niet compleet zijn;
• als er ERROR meldingen gegenereerd zijn door SWAN, en;
• als niet aan het convergentiecriterium is voldaan.
Daarnaast geeft het script CompareTimeConv informatie over de benodigde rekentijden
en het convergentiegedrag van alle beschouwde cases.
In Appendix B worden een aantal bijzonderheden van de scripts besproken die voor de
procedurele en numerieke controles zijn geschreven. De scripts zelf, geleverd op
CD-ROM, bevatten uitgebreider en gedetailleerder commentaar.
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De scripts dienen gedraaid te worden onder Matlab 7; oudere versies van Matlab
bevatten bijvoorbeeld het ‘textscan’-commando niet.

3.5

Controle-logfile
Alle bevindingen van de procedurele en numerieke controles worden verzameld in één
logbestand: Casename_chk.log.
De bevindingen van elk van de controles worden van elkaar onderscheiden door middel
van kopjes als:
*** NUMERIEKE CONTROLE 1:
*** CONTROLE OP CONVERGENTIE

Van elke controle worden de bevindingen gerapporteerd, danwel gemeld dat de
controle is uitgevoerd zonder verdere bevindingen.
In het logbestand wordt onderscheid gemaakt tussen fouten, aangeduid met het
keyword ‘FOUT’, en waarschuwingen, aangeduid met het keyword
‘WAARSCHUWING’.
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4

RESULTATEN VAN DE UITGEVOERDE CONTROLES
De in het vorige hoofdstuk beschreven controlescripts zijn toegepast op alle 252
condities voor beide periodestochasten P1 en P2. De resultaten van de procedurele en
numerieke controles zijn hieronder beschreven.

4.1

Procedurele controles

4.1.1

Controle op aanwezigheid uitvoerfiles
Voor alle cases is onderzocht of de verwachte uitvoerfiles ook daadwerkelijk
gegenereerd zijn en op de juiste plaats staan. Dit betreft uitvoer van:
• golfparameters, zowel in uitvoerpunten (in tab- en tb2-files) als ruimtelijke
verdelingen (block files);
• 1D spectra (in sp1-files) en 2D spectra (sp2-files) in uitvoerpunten.
Voor alle condities wordt melding gemaakt van het ontbreken van de file
./Block/[casename]/[casename]_hrbasis.tab. Deze file werd aanvankelijk
gebruikt om block uitvoer op het grove rooster te genereren. Thans wordt deze block
uitvoer direct gegenereerd door middel van een door RIKZ ontwikkeld script ‘tab2blk’
(zie Sectie 2.2.3) en is de file [casename]_hrbasis.tab. derhalve overbodig. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat in de postprocessingsslag de blockvelden voor de
windvelden (grootte en richting) zijn aangemaakt.
Verder bestaan alle verwachte uitvoerbestanden voor alle hydraulische condities in de
directories ./Block, ./Table, ./Spec1d en ./Spec2d, en zij staan tevens op
de juiste plaats.

4.1.2

Controle op volledigheid van uitvoerfiles
Alle tab, tb2, sp1, sp2 en blk files zijn gecontroleerd op volledigheid, dat wil zeggen er is
nagegaan of de files voor iedere gewenste locatie of gewenst deelgebied volledige
uitvoer bevatten. Dit blijkt voor iedere conditie het geval te zijn. Dat wil zeggen dat voor
iedere conditie hetzij data hetzij een uitzonderingswaarde (exceptional value) is
weggeschreven naar uitvoerlocaties die als zodanig stonden aangemerkt.
Uitzonderingswaarden komen over het algemeen voor op locaties die droog vallen.
Voor lage waterstanden zijn dit er meer dan voor hoge waterstanden. Voor lage
waterstanden mogen dus meer exceptional values worden verwacht dan voor hoge
waterstanden. Voor de maximale waterstand zou dit tot een minimum beperkt moeten
zijn. Voor alle type files (golfparameters en spectra) is nagegaan waar
uitzonderingswaarden zijn gegeven. Voor een situatie met de maximaal beschouwde
waterstand (K40D330L060P2 met een waterstand van 6m) is nagegaan hoeveel
punten een uitzonderingswaarde hebben gekregen. In Tabel 4.1 is weergegeven in
welke raaien loodrecht op de harde of zachte keringen, aangegeven met hun unieke
naam, meer dan 2 waarden een uitzonderingswaarde voor de golfparameters of het
label ‘NODATA’ voor de spectra hebben gekregen.
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Tevens blijkt uit de controle dat SWAN consistente uitvoer produceert in die zin dat
‘NODATA’ in sp1-files op dezelfde locaties wordt gegenereerd als
uitzonderingswaarden in de tab-files. Tussen haakjes is het aantal punten aangegeven
met uitzonderingswaarden. Dit betreft altijd de punten het dichtst bij de kering.
Tabel 4.1

Raaien voor harde en zachte keringen met meer dan 2 uitvoerlocaties met
uitzonderingswaarden voor de conditie K40D330L060P2

Dijkvak / duinvak

Raainummer (aantal droge punten)

Noord-Holland

0705050 (3)

Rijnland

0806375 (3)

Delfland

0909900 (3), 0911611 (3)

Maasvlakte

1000961 (3)

Voorne

1101002 (3), 1101004 (3), 1101140 (3)

Goeree

1200850 (4), 1200875 (3), 1201050 (3), 1201100 (4), 1201125 (4), 1201175 (3),
1201225 (5), 1201275 (5), 1201325 (4), 1201400 (4), 1201625 (4), 1201650 (4),
1201700 (5), 1201701 (4), 1201702 (4), 1201800 (5), 1201801 (5), 1201802 (5),
1201825 (6), 1202000 (4), 1202020 (3), 1202160 (4), 1202360 (3), 1202400 (3),
1202420 (6), 1202440 (4), 1202480 (6), 1202510 (3)

Flaauwe Werk

flw0003 (5), flw0005 (4)

Haringvlietdam

har0001 (9)

Voor de duinenkust van Goeree zijn relatief veel uitvoerpunten die droog vallen. Toch
zijn er voldoende punten in de genoemde raaien waar wel uitvoer beschikbaar is.
Ditzelfde geldt voor de locaties in Tabel 4.1 bij de harde keringen Haringvlietdam en het
Flaauwe Werk.
Voor de uitvoerpunten in kustlangse richting zijn ook een aantal regio’s aan te wijzen
waar meer dan 2 uitvoerlocaties uitzonderingswaarden bevatten. Deze zijn opgenomen
in Tabel 4.2. Voor de harde keringen en havens zijn geen onvolkomenheden
geconstateerd.
Tabel 4.2

Uitvoerpunten in kustlangse richting met uitzonderingswaarden voor de conditie
K40D330L060P2

Situatie

Raainummer (aantal droge punten)

Zachte zeewering

punt_jar (22)

Kunstwerken

punt_kat (3)

Contouren

cont_05 (3), cont_10 (3)

Meetpunten

punt_meet2 (4)
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De algemene conclusie is dat voor een extreme maatgevende situatie als
K40D330L060P2 het aantal punten waar droogval optreedt uiterst beperkt is. Dat
betekent dat de keuze van uitvoerlocaties juist geweest is. Voor lagere waterstanden
zullen er meerdere punten droogvallen. Voor die situaties wordt apart beoordeeld wat
de kwaliteit van de uitvoer van alle 252 condities is ter plaatse van de uitvoerpunten. Dit
komt verder aan de orde bij de fysische controles in Fase 4.
Voor de condities met een lagere periode (P1) is de situatie vergelijkbaar. Voor de
harde en zachte keringen is in Tabel 4.3 het verschil tussen de condities
K40D330L060P2 en K40D330L060P1 weergegeven door aan te geven welke raaien in
de P2 serie wel en in de P1 serie niet meer dan drie drooggevallen punten bevatten en
vice versa. De lijst met raaien is uiterst beperkt. De uitzonderingslocaties worden niet
bepaald door de golfparameters en zijn derhalve voor beide periodestochasten gelijk.
De uitvoerpunten in kustlangse richting met uitzonderingswaarden (zie Tabel 4.2) is
voor K40D330L060P1 zelfs exact gelijk aan die van K40D330L060P2.
Tabel 4.3

Raaien voor harde en zachte keringen die wel voor K40D330L060P2 meer dan 2
uitvoerlocaties met uitzonderingswaarden heeft, maar niet voor K40D330L060P1 en vice
versa

wel P2, niet P1
Rijnland

wel P1, niet P2

0806375 (3)

Maasvlakte

4.1.3

1001041 (4)

Voorne

1101004 (3)

Goeree

1201050 (3)

1201000 (3)

Benodigde rekentijd
Per conditie is de totale rekentijd, inclusief het wegschrijven van uitvoer, gemonitord. Dit
is uitgebreid beschreven in Sectie 2.3.

4.1.4

Foutmeldingen en waarschuwingen door SWAN
Voor geen enkele conditie heeft SWAN een error file aangemaakt en voor iedere
berekening is een file norm_end (die is opgeslagen als
./Log/Casenaam/Casenaam.end) aangemaakt. Dit betekent dat alle berekeningen
opgestart en afgerond zijn, zonder dat ze om welke reden dan ook vastgelopen zijn.
In de controle file wordt dus voor geen enkele conditie melding gemaakt van errors. Wel
zijn een aantal waarschuwingen gegeven door SWAN. Deze zijn met de controlescripts
uit de PRINT files gehaald. Deze waarschuwingen hebben vooral betrekking op het
rooster, de uitvoerlocaties en op de opgelegde randvoorwaarden.
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De waarschuwingen betreffende het rooster zijn voor iedere hydraulische conditie en
voor beide periodestochasten P1 en P2 gelijk en zijn opgeslagen in de file
GeneralWarnings.log. In deze file staan 3 soorten meldingen:
• punten die zijn verwijderd van het rooster: In totaal zijn 162 roosterpunten
verwijderd omdat ze gezien worden als een geïsoleerd nat punt of deel uitmaken
van een 1D verbinding. De indices van de roosterpunten zijn aangegeven in de file
GeneralWarnings.log.
• problemen met het vinden van uitvoerlocaties: 392 locaties blijken niet in 20
iteraties gevonden te kunnen worden.
• inactieve punten: In totaal blijken 595 punten aangemerkt te worden als inactief.
Als gebruiker heb je de vrijheid om een punt op te geven zonder dat het precies op een
roosterpunt komt te liggen. SWAN moet dan wel vaststellen of dat punt wel in het
rooster ligt en probeert dan een dichtstbijzijnd roosterpunt te vinden met behulp van
Newton-Raphson iteratie (snijpunt als oplossing van 2 x 2 vergelijkingen). Daarvoor zijn
er dan maximaal 20 iteraties voorhanden in de veronderstelling dat dat voldoende zou
moeten zijn als het punt inderdaad in het rooster zou liggen. Dus de melding van de
mislukte zoektocht na 20 iteraties wijst erop dat dit punt hoogstwaarschijnlijk niet in het
rooster ligt. Dit wordt bevestigd in Figuur 4.1. De 392 punten liggen allemaal langs de
zeewaartse randen van het rooster.

Figuur 4.1

Alle punten (rood) waarvoor binnen 20 iteraties niet het dichtstbijzijnde roosterpunt
gevonden kon worden

Punten kunnen inactief zijn omdat ze droog zijn of überhaupt een permanent droog
punt zijn (eiland). In Figuur 4.2 zijn alle inactieve punten in het inactieve rooster geplot.
Bij de tweede Maasvlakte is ingezoomd en daaruit blijkt dat ook deze punten niet op het
rooster liggen.
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Figuur 4.2

Inactieve punten (rood) geplot op gehele rooster (links) en ingezoomd bij rondom tweede
Maasvlakte (rechts)

In de PRINT files staan voor 243 resp. 248 van de 252 condities voor P1 resp. P2
waarschuwingen dat het relatieve verschil tussen opgelegde golfhoogte (via 2D
spectrum) en de berekende golfhoogte groter is dan 10%. Het aantal randpunten
waarvoor dit optreedt, verschilt per conditie en wordt vooral bepaald door de
windrichting. Voor windrichtingen min of meer loodrecht op de kust (en dus min of meer
parallel aan de offshorerand) wordt alleen een melding gegeven voor de hoekpunten.
Voor windrichtingen meer parallel aan de kust neemt het aantal roosterpunten waar het
relatieve verschil in golfhoogte groter is dan 10% toe.
De verschillen worden veroorzaakt door de toegepaste randvoorwaardenmethodiek. De
afgeleide spectra worden op een aantal locaties op de rand opgelegd. Voor
roosterpunten tussen deze steunpunten wordt het 2D spectrum lineair geïnterpoleerd.
Dit lineaire verband hoeft niet altijd op te treden. Voor de conditie K25D030L050P2 met
een windrichting van 30°N wordt het 2D spectrum dat op de noordwest hoek van het
rooster wordt opgelegd ook op de zuidwest hoek opgelegd. Door variatie in windveld,
bodemligging, etc. verandert het spectrum echter over de offshore rand. De golfhoogte
verkregen uit het opgelegde 2D spectrum en de berekende golfhoogte is in Figuur 4.3
weergegeven voor die locaties waar het relatieve verschil groter is dan 10%. Merk op
dat deze conditie een uitzonderlijke combinatie van windsnelheid, waterstand en
windrichting is. De relatieve fout heeft géén consequenties voor de modelresultaten
daar de offshore-rand in dit geval géén invloed heeft vanwege de windrichting parallel
aan de kust.
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Figuur 4.3

Vergelijking tussen golfhoogte uit opgelegd 2D spectrum en berekende golfhoogte langs de
onderste 60% van de offshorerand voor de conditie K25D030L050P2

In Figuur 4.4 is de ruimtelijke verdeling van de significante golfhoogte weergegeven. De
variatie van de significante golfhoogte is niet groot. Van een inspeeleffect is hier dus
geen sprake. Daarnaast heeft de afwijking langs de offshorerand geen effect op de
golfcondities langs de kust.
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Figuur 4.4

Ruimtelijke verdeling van de significante golfhoogte voor de conditie K25D030L050P2

Ook voor condities waarbij de windrichting niet parallel aan de kust is gericht treden
afwijkingen op tussen opgelegde en berekende golfhoogten. We beschouwen de
conditie K35D300L040P2 waarbij de windrichting van 300°N nagenoeg loodrecht op de
offshore rand staat. In de PRINT files wordt een waarschuwing gegeven dat voor een
aantal punten op de zuidrand de afwijking tussen opgelegde en berekende golfhoogte
groter is dan 10%. De afwijking van het berekende golfhoogte verloop met het lineaire
opgelegde verloop is hiervan de oorzaak, zoals te zien is in Figuur 4.5. Op 16
randpunten is de afwijking groter dan 10%.
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Figuur 4.5

Vergelijking tussen golfhoogte uit opgelegd 2D spectrum en berekende golfhoogte langs een
klein percentage de zuidrand voor de conditie K35D300L040P2

In Figuur 4.6 is de ruimtelijke verdeling van de significante golfhoogte weergegeven.
Langs de zuidrand is het verloop in drie delen in te delen. Deze worden echter
veroorzaakt door de aanwezigheid van ondieptes waardoor de golven sterk in
golfhoogte afnemen. Dit heeft niets te maken met de opgelegde spectra langs de rand.
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Figuur 4.6

Ruimtelijke verdeling van de significante golfhoogte voor de conditie K35D300L040P2

De algemene conclusie is dat ondanks de waarschuwingen van de verschillen in
opgelegde en berekende golfhoogtes in een aantal randpunten, dit niet betekent dat
onjuiste resultaten worden geproduceerd. De verschillen hebben geen effect op de
golfcondities op de offshore meetlocaties, waarop de randvoorwaarden zijn gebaseerd,
en op de golfcondities in het interessegebied, i.e. het kustgebied. De relatieve fout van
meer dan 10% op een open rand doet zich immers alleen voor op een rand waarvan de
opgelegde randvoorwaarde niet meer van toepassing is omdat de golven uit het gebied
lopen. Een deel van de golven kan via de rand verdwijnen, m.a.w. de rand wordt
beschouwd als een open rand voor uitgaande golven en dus zijn de randvoorwaarden
opgelegd op deze rand niet meer van toepassing. SWAN gaat goed met ingaande en
uitgaande golven om, waardoor een verschil tussen (soms onterechte) opgelegde
golfenergie en uitgerekende golfenergie ontstaat. Dit levert echter geen probleem,
omdat SWAN het 2D spectrum goed opsplitst in ingaande en uitgaande golfenergie.
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4.2

Numerieke controles

4.2.1

Controle op convergentie
In de /Log directory is voor iedere conditie het aantal iteraties gehaald uit de file
Casenaam_timeconv.log. Voor de periodestochasten P1 en P2 zijn in Figuur 4.7a
resp. Figuur 4.7b voor iedere conditie het aantal benodigde iteraties geplot om aan het
1%-criterium te voldoen. Minimaal zijn 15 iteraties voor P1 en 14 iteraties voor P2
nodig. Dit duidt er op dat er geen berekening te snel is geconvergeerd. Met
toenemende windsnelheid neemt het aantal iteraties toe. Voor de meest extreme
situaties is het grootste aantal iteraties nodig. De conditie K15D330L060P1 even buiten
beschouwing latend, is dit aantal 27 voor P1 en 28 voor P2 en wordt bereikt voor
condities waarbij de windrichting 270°N of 300°N, de waterstand gelijk aan 1m en de
windsnelheid 40m/s. Dit is overeenstemming met het feit dat SWAN het moeilijkst
convergeert voor zware condities op ondiep water.

Figuur 4.7a

Aantal iteraties per conditie voor periodestochast P1. Op de horizontale as staan tussen
twee opeenvolgende windsnelheden alle condities met de hoogste van de 2 windsnelheden
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Figuur 4.7b

Aantal iteraties per conditie voor periodestochast P2. Op de horizontale as staan tussen
twee opeenvolgende windsnelheden alle condities met de hoogste van de 2 windsnelheden

Aan het 1%-convergentiecriterium is voldaan indien in minder dan 1% van alle natte
roosterpunten niet is voldaan aan een of beide van de volgende voorwaarden:
1. de verandering van de significante golfhoogte van een iteratie naar de volgende is
kleiner dan 1% van het gemiddelde van de golfhoogte over alle natte roosterpunten;
2. de verandering van de gemiddelde periode Tm01 van een iteratie naar de volgende
is kleiner dan 1% van het gemiddelde van de gemiddelde golfperiode over alle natte
roosterpunten.
Voor de conditie K15D330L060P1 werd na 13 iteraties in 98.5% van alle natte
roosterpunten voldaan aan de twee bovenstaande eisen. Na 30 iteraties was dit nog
steeds het geval. De berekening is vervolgens opnieuw uitgevoerd met een maximum
van 50 iteraties. Het percentage natte roosterpunten alwaar convergentie optreedt,
bleef rond 98.5% schommelen. Omdat het geconvergeerde percentage als functie van
het aantal iteraties nagenoeg constant is en dit percentage niet veel afwijkt van de
benodigde 99%, beschouwen we deze conditie vooralsnog als voldoende
geconvergeerd.
Bij convergentie van een berekening kan in 1% van de natte rekenpunten nog altijd een
sterke verandering van de oplossing van de ene naar de volgende iteratie optreden.
Het convergentiegedrag van SWAN is het minst goed in de gebieden waar de relatieve
bodemveranderingen het grootst zijn, d.w.z. in de ondiepe delen voor de kust.
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In de ondiepe delen voor de kust hoeft de oplossing dus niet noodzakelijk
geconvergeerd te zijn.
Omdat als uitvoer ook blockfiles voor de harde keringen zijn weggeschreven, kunnen
we in deze gebieden nagaan in hoeverre de berekening geconvergeerd is. We
beschikken immers over de blockfiles van de parameters die de verandering van de
golfhoogte en golfperiode van de op-1-na-laatste iteratie naar de laatste iteratie, hier
weergegeven als ΔH m 0 respectievelijk ΔTm 01 , aangeven. Gebruik makend van de
blockfiles op het grove rooster voor de golfhoogte en gemiddelde periode, maken we
ook een schatting van de gemiddelde golfhoogte en golfperiode over alle natte
roosterpunten.
Teneinde het convergentiegedrag bij de 5 harde keringen het Flaauwe Werk (FLW),
Helderse Zeewering (HEL), Hondsbossche Zeewering (HON), Pettemer Zeewering
(PET) en de Zuiderdam (ZRD) te onderzoeken, is met behulp van een Matlab script per
deelgebied:

1. het aantal punten in het deelgebied bepaald waarvoor ΔH m 0 H mean groter is dan
0.01. Hierbij is H mean de gemiddelde golfhoogte over alle natte roosterpunten op het
grove rooster voor het gehele rekendomein.
2. het aantal punten in het deelgebied bepaald waarvoor ΔTm 01 Tmean groter is dan
0.01. Hierbij is Tmean beschouwd over het gehele gebied.
3. de schatting err = max ⎡⎣ max ( ΔH m 0 H mean ) , max ( ΔTm 01 Tmean ) ⎤⎦ voor de maximaal
gemaakte fout in het deelgebied bepaald.
Door het in stap 1 en 2 bepaalde aantal punten te delen door het aantal natte punten in
het deelgebied is een schatting te geven hoe groot de afwijking is van het overall
convergentie criterium van 1%.
Voor HON en PET is de maximale fout voor iedere conditie kleiner dan 2%. In deze
gebieden is de oplossing voldoende geconvergeerd. Het aantal punten waar niet aan
het convergentie criterium is voldaan is significant (10-15%) voor die condities waarbij
de windrichting parallel aan de keringen is (210-240 graden). Deze condities zullen
echter niet maatgevend zijn. In de Figuren 4.8 (FLW), 4.9 (HEL) en 4.10 (ZRD) zijn voor
alle condities de maximale fouten err weergegeven, alsmede het percentage natte
roosterpunten in het deelgebied dat niet aan het convergentiecriterium voldoet. In deze
figuren corresponderen indices 1 t/m 42, 43 t/m 84, 85 t/m 126, 127 t/m 168, 169 t/m
210 en 211 t/m 252 met een windsnelheid van 15 m/s, 20 m/s, 25 m/s, 30 m/s, 35 m/s
respectievelijk 40 m/s. Per windsnelheid corresponderen de indices 1 t/m 6 met een
waterstand van 1m t/m 6m voor een windrichting van 0°N. De indices 7 t/m 12, 13 t/m
18, 19 t/m 24, 25 t/m 30, 31 t/m 36 en 37 t/m 42 corresponderen met dezelfde
waterstanden, maar dan voor de windrichtingen 30°N, 210°N, 240°N, 270°N, 300°N
respectievelijk 330°N.
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Figuur 4.8

Maximale fouterr en deel van natte roosterpunten dat niet aan convergentiecriterium voldoet
voor FLW

0.30

%unconverged (P2)
max_error (P2)
0.25

%unconverged (P1)
max_error (P1)

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00
0

42

84

126

168

210

252

condition

Figuur 4.9

Maximale fout err en deel van natte roosterpunten dat niet aan convergentiecriterium voldoet
voor HEL
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Figuur 4.10

Maximale fout err en deel van natte roosterpunten dat niet aan convergentiecriterium voldoet
voor ZRD

Na analyse van de gegenereerde fouten voor alle condities kunnen we de volgende
conclusies trekken:
•
•

•

•

het convergentiecriterium wordt bijna altijd bepaald door de periode omdat de
variatie in golfhoogte bijna altijd kleiner is dan in golfperiode;
voor ZRD bevindt de maximale fout zich veelal tussen de 2% en 4%. Met name
voor de lagere windsnelheden is de maximale fout gemiddeld 1-2% hoger met meer
uitschieters. Voor windsnelheden van 30m/s en hoger is het aantal uitschieters in
de maximale fout beperkt in grootte en aantal. Het percentage punten dat niet is
geconvergeerd ligt voor al deze condities lager dan 1%;
voor FLW is er een groot verschil tussen convergentiegedrag bij hoge en bij lage
waterstand. Voor de lage waterstanden van 1m en 2m varieert de maximale fout
tussen 6% en 14% voor windsnelheden tot en met 30 m/s. Voor hogere
windsnelheden is deze fout lager. Voor hoge waterstanden varieert de maximale
fout tussen 1% en 3%;
voor HEL is het convergentiegedrag het minst goed. Hetzelfde gedrag als voor FLW
is waarneembaar, echter de grootte van de fouten is hoger. Voor lage waterstanden
(1m en 2m) zijn de maximale fouten tussen 5% en 20% voor windsnelheden groter
gelijk 25m/s, voor lagere windsnelheden zelfs uitschieters tot 70%. Voor hogere
waterstanden beperken de maximale fouten zich tot 2%-5%.

SWAN-berekeningen
Definitief rapport

9P8603.A0/R0003/MVLED/MJANS/Nijm
- 31 -

6 december 2005

Het convergentiegedrag is als volgt te verklaren. Bij lage windsnelheden zijn de
variaties van de ene op de volgende iteratie kleiner dan bij hoge windsnelheid. Het
aantal benodigde iteraties voor SWAN om aan het convergentiecriterium te voldoen is
dan laag. Hoe minder iteraties uitgevoerd worden, hoe verder de gevonden oplossing
van de werkelijke oplossing is verwijderd. Dit openbaart zich met name in relatief
ondiepe gebieden. SWAN convergeert moeilijker op locaties waar de relatieve
bodemvariatie het grootst is. Deze relatieve bodemvariatie is het grootst in ondiepe
gebieden, en dan met name bij lage waterstanden.
Aldus kunnen we concluderen dat voor HON, PET en ZRD de berekening voldoende
geconvergeerd is. Voor FLW en in grotere mate voor HEL is de maximale fout groot
voor condities met lage windsnelheden en lage waterstanden. Voor andere condities is
het convergentiegedrag goed. Dat betekent dat voor condities die van belang zijn voor
steenstabiliteit (hoge windsnelheid, lage waterstand) en golfoploop en golfoverslag
(hoge windsnelheid, hoge waterstand) de berekening voldoende is geconvergeerd in de
gebieden voor de harde keringen.
4.2.2

Controle op consistentie van de data in de uitvoerfiles
De consistentie van de gegenereerde data is gecontroleerd door 2D spectra te
vergelijken met 1D spectra en deze op hun beurt met de integrale golfparameters. Wat
de golfparameters betreft hebben we ons beperkt tot de significante golfhoogte Hm0, de
periodematen Tp, Tm01, Tm02 en Tm-1,0 en de gemiddelde voortplantingsrichting. Voor de
spectrale parameters wordt maximaal een relatief verschil van 5% geaccepteerd. Voor
de gemiddelde golfvoortplantingsrichting is een marge van 5 graden aangehouden.
Aanvankelijk werden inconsistenties in de golfhoogte, golfvoortplantingsrichting en
piekperiode waargenomen. Een aanpassing in SWAN respectievelijk een aanpassing in
het script ter bepaling van de piekperiode hebben ervoor gezorgd dat voor bijna alle
condities de significante golfhoogte en alle golfperiodematen consistent worden
bepaald. Alleen voor zeer lage golfhoogten (10cm of lager) worden verschillen gemeld.
Dit heeft vermoedelijk met verschillen in integratie te maken in de controlescripts en in
SWAN. Omdat het om zeer lage golfhoogten gaat, is het niet van belang voor de
bepaling van de randvoorwaarden. De verschillen in de piekperiode ontstaan wanneer
de variantiedichtheid tussen twee naastgelegen frequentiebins niet meer dan 0.0001
m2/Hz verschilt. Hierdoor kan de Tp worden bepaald op basis van de naastgelegen bin.
Voor de Tpm, die als invoerparameter voor stabiliteitsberekeningen geldt, heeft dit geen
effect.
Een tweede aanpassing in SWAN heeft ertoe geleid dat de aanvankelijk talrijke
verschillen in golfrichting nu nog slechts zeer beperkt voorkomen en dat met name bij
condities lage windsnelheden. Nadere inspectie van de 2D spectra waar deze
verschillen voorkomen, leert dat deze spectra weinig energie bevatten. Door een
eventueel verschil in integratieregel kan hierdoor een verschil ontstaan dat groter is dan
5 graden. De condities en locaties waar deze verschillen zijn geconstateerd zijn echter
geenszins maatgevend.
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4.2.3

Controle op juistheid van de berekeningen
Uit de consistentie checks en checks op volledigheid van de files is reeds gebleken dat
het aantal exceptional values zeer beperkt is.
Het algemene beeld is dat de variaties in de significante golfhoogte Hm0 en gemiddelde
periode Tm-1,0 significant zijn voor de kust van Zeeland en nabij de zeegaten naar de
Waddenzee, te weten Noorderhaaks (tussen Den Helder en Texel) en Eierlandse Gat
(tussen Texel en Vlieland). Als gevolg van ondieptes nemen beide grootheden vanuit
zee sterk af. Deze afname is ook te zien voor de gesloten kust. Dit alles is geheel
volgens verwachting. Voor de extreme cases hebben we ter illustratie een aantal
figuren toegevoegd, te weten K15D210L010P2, K35D000L010P2, K40D300L060P2 en
K40D300L060P1. Voor de drie condities zijn de in de Figuren 4.11, 4.12, 4.13 en F.14
de ruimtelijke verdelingen van zowel van Hm0 als Tm-1,0 weergegeven.

Figuur 4.11

Ruimtelijke verdelingen van Hm0 (links) en Tm-1,0 (rechts) voor conditie K15D210L010P2
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Figuur 4.12

Ruimtelijke verdelingen van Hm0 (links) en Tm-1,0 (rechts) voor conditie K35D000L010P2

Figuur 4.13

Ruimtelijke verdelingen van Hm0 (links) en Tm-1,0 (rechts) voor conditie K40D300L060P2
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Figuur 4.14

Ruimtelijke verdelingen van Hm0 (links) en Tm-1,0 (rechts) voor conditie K40D300L060P1
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5

CONCLUSIES
In de Fases 2 en 3 van de huidige studie zijn voor elk van de twee periodestochasten
252 golfberekeningen uitgevoerd met SWAN voor de Hollandse Kust. Hierbij zijn
verschillende waterstanden, windsnelheden en windrichtingen beschouwd. Alle
berekeningen hebben gedraaid op het Hydrax-cluster (LAM/MPI) van WL | Delft
Hydraulics en zijn allemaal tot een goed einde gekomen. De berekeningen vergen
gemiddeld minder dan 1 uur per berekening.
De vergelijking van de golfparameters op de meetlocaties met de 1D berekeningen en
met de opgeschaalde, gemeten golfparameters laat zien dat betrouwbare
randvoorwaarden zijn afgeleid voor alle condities. De grotere afwijkingen voor
windrichtingen die meer parallel aan de kust is gericht, zijn inherent aan de gekozen 1D
bepaling van de randvoorwaarden.
Ter controle van de gegenereerde uitvoer zijn controle scripts ontwikkeld. Deze zijn
toegepast en hebben geleid tot de volgende conclusies:
• alle verwachte uitvoerfiles zijn aanwezig;
• de inhoud van de uitvoerfiles is volledig en consistent;
• er zijn geen foutmeldingen;
• alle berekeningen zijn globaal gezien voldoende geconvergeerd. Lokaal bij de
harde keringen FLW en HEL is dit niet voor alle condities het geval. Voor FLW en in
grotere mate voor HEL is de maximale fout groot voor condities met lage
windsnelheden en lage waterstanden. Voor andere condities is het
convergentiegedrag goed. Dat betekent dat voor condities die van belang zijn voor
steenstabiliteit (hoge windsnelheid, lage waterstand) en golfoploop en golfoverslag
(hoge windsnelheid, hoge waterstand) de berekening voldoende is geconvergeerd
in de gebieden voor de harde keringen;
• de resultaten van de berekeningen zien er ‘op het oog’ realistisch uit.
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Bijlage A
Integrale golfparameters op meetlocaties
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Figuur A-1a

Relatieve afwijking tussen gemeten en 2D berekende Tm-1,0 bij ELD voor
periodestochast P1
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Figuur A-1b

Relatieve afwijking tussen gemeten en 2D berekende Tm-1,0 bij ELD voor periodestochast

P2
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Figuur A-2a

Relatieve afwijking tussen gemeten en 2D berekende Tm-1,0 bij YMW voor
periodestochast P1
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Figuur A-2b

Relatieve afwijking tussen gemeten en 2D berekende Tm-1,0 bij YMW voor
periodestochast P2
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Figuur A-3a

Relatieve afwijking tussen gemeten en 2D berekende Tm-1,0 bij EUR voor
periodestochast P1
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Figuur A-3b

Relatieve afwijking tussen gemeten en 2D berekende Tm-1,0 bij EUR voor
periodestochast P2
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Figuur A-4a

Relatieve afwijking tussen gemeten en 2D berekende Hm0 bij ELD voor
periodestochast P1
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Figuur A-4b

Relatieve afwijking tussen gemeten en 2D berekende Hm0 bij ELD voor
periodestochast P2
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Figuur A-5a

Relatieve afwijking tussen gemeten en 2D berekende Hm0 bij YMW voor
periodestochast P1
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Figuur A-5b

Relatieve afwijking tussen gemeten en 2D berekende Hm0 bij YMW voor
periodestochast P2
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Figuur A-6a

Relatieve afwijking tussen gemeten en 2D berekende Hm0 bij EUR voor
periodestochast P1
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Figuur A-6b

Relatieve afwijking tussen gemeten en 2D berekende Hm0 bij EUR voor
periodestochast P2
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Figuur A-7a

Relatieve afwijking tussen gemeten en 2D berekende Tpm bij ELD voor
periodestochast P1
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Figuur A-7b

Relatieve afwijking tussen gemeten en 2D berekende Tpm bij ELD voor
periodestochast P2
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Figuur A-8a

Relatieve afwijking tussen gemeten en 2D berekende Tpm bij YMW voor periodestochast
P1
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Figuur A-8b

Relatieve afwijking tussen gemeten en 2D berekende Tpm bij YMW voor
periodestochast P2
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Figuur A-9a

Relatieve afwijking tussen gemeten en 2D berekende Tpm bij EUR voor
periodestochast P1
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Figuur A-9b

Relatieve afwijking tussen gemeten en 2D berekende Tpm bij EUR voor
periodestochast P2
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Bijlage B
Scripts voor procedurele en numerieke controles
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B.1

Scripts voor de procedurele controles
De controles op de aanwezigheid van de uitvoerfiles zijn vastgelegd in Matlab script
CheckOutFiles.m.
Bijzonderheden:
• voor de controle of alle verwachte files aanwezig zijn, is gebruik gemaakt van het
script Checkfile2.m. Als invoer geldt de file Casename_O.dat. Deze file wordt
eerst aangevuld met de verwachte files uit de postprocessing (blk-files voor de
windvelden en tb2-files) tot een Casename_O2.dat, waarna de controle op
aanwezigheid wordt uitgevoerd;
• daarnaast wordt bekeken of er geen onverwachte bestanden ontstaan zijn.
De controles op de volledigheid van de uitvoerfiles zijn vastgelegd in Matlab script
CheckComplete.m.
Bijzonderheden:
• de files met uitvoerlocaties (.pnt files) files worden gebruikt om na te gaan van
hoeveel locaties de table en spectrum files resultaten zouden moeten bevatten. Per
gevonden .pnt file wordt de bijbehorende table of spectrum file gezocht en
vervolgens gecontroleerd of inderdaad op alle locaties uitvoerdata is
weggeschreven;
• voor het inlezen van de verschillende uitvoerfiles worden routines gebruikt die
geschreven zijn in het kader van de postprocessing, namelijk ReadSwanTab,
ReadSwanSpec1d en ReadSwanSpec2d;
• de volledigheid van de block bestanden wordt gecontroleerd aan de hand van de
grootte van de bestanden, waarbij de verwachte groottes hard in het script staan.
Voor verschillende controles wordt informatie uit de PRINT files van SWAN gehaald:
• de benodigde rekentijden;
• de error meldingen;
• de warning meldingen, en;
• het aantal iteratiestappen en de daarmee behaalde nauwkeurigheid.
Al deze informatie wordt met behulp van één script uit de PRINT files gehaald
(ReadPrintfile.m) en weggeschreven naar tijdelijke logbestanden. De informatie uit
deze logbestanden wordt in een latere controlestap ‘opgehaald’ en in de controle-logfile
geschreven. De tijdelijke logbestanden worden vervolgens weer verwijderd.
Bijzonderheden ReadPrintfile.m:
• de PRINT files worden regel voor regel gecheckt op een aantal keywords, die elk
verwijzen naar één van de vier soorten informatie die we uit deze files zoeken.
Zodra een regel één van de keywords bevat, wordt de hele regel weggeschreven
naar een tijdelijke logfile. In geval van error en warning meldingen betekent dit dat
niet altijd de hele melding in de controlelogfile komt, omdat één melding uit
meerdere regels kan bestaan, waarbij het aantal regels varieert per type melding.
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Bij de daadwerkelijke controle van de SWAN berekeningen dienen de meldingen in
de controlelogfile daarom als waarschuwing of verwijzing naar de volledige melding
in een van de PRINT files.
De ERROR en WARNING meldingen zijn met behulp van ReadPrintfile uit de PRINT
files verzameld. Met behulp van het script CheckErrors worden de verzamelde
meldingen in de controle-logfile geschreven. Tevens wordt in dit script gecontroleerd of
SWAN *.err files heeft aangemaakt.

B.2

Scripts voor de numerieke controles
Met behulp van het script ReadPrinfile is de informatie over het al dan niet voldoen aan
het convergentiecriterium uit de PRINT files verzameld en naar een tijdelijk logbestand
weggeschreven. Het script CheckConv verzamelt deze informatie en trekt de conclusie
of het criterium al dan niet is bereikt.
Het aantal iteraties wordt tevens toegevoegd aan het logbestand
Casenaam_timeconv.log, waarin ook de benodigde rekentijden staan verzameld.
De controles op consistentie van de SWAN uitvoer worden uitgevoerd met behulp van
het script CheckData.
Bijzonderheden:
• dit script maakt gebruik van het door Alkyon geschreven script cmp_specpar_v2,
waarin de spectrale parameters worden berekend op basis van de door SWAN
gegenereerde 1D spectra. De aanroep van dit script is zodanig aangepast dat de
berekende parameters beschikbaar komen in het onderliggende script CheckData,
resulterend in het script cmp_specpar_v3. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde
spectrale staart als welke in SWAN gebruikt wordt;
• de benodigde numerieke integraties voor het berekenen van de 1D spectra en de
gemiddelde golfvoortplantingsrichting uit de 2D spectra worden uitgevoerd op basis
van een eenvoudig integratieschema;
• de marges die worden gehanteerd om te bepalen of de SWAN uitvoer onderling
consistent is, kunnen bovenin script Checkdata gespecificeerd worden. De huidige
instellingen zijn als volgt:
• voor het verschil tussen de 1D spectra en de uit 2D spectra afgeleide
counterparts wordt een maximale relatieve fout van 5% geaccepteerd;
• voor de gemiddelde golfvoortplantingsrichting wordt een marge van 5 graden
aangehouden;
• voor de integrale golfparameters wordt maximaal een relatief verschil van 5%
geaccepteerd.
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