De HYDRA-modules
HYDRA-0 voor inzicht in de fysica van waterstanden en golven
De hoofdfunctie van Hydra-0 (nul) is het kunnen narekenen van de fysica van een probabilistische Hydra-som van de Meren,
Benedenrivieren, Vecht en IJsseldelta. Daarnaast kan met Hydra-0 de toetsing op hoogte in de bovenrivieren uitgevoerd worden.
In de bovenrivieren is maar één stochast belangrijk: de afvoer. De ontwerpwindsnelheid en richting zijn namelijk vastgesteld.
Tot slot zou Hydra-0 een onderdeel kunnen vormen van de nieuwe voorspellingsmodellen voor de bovenrivieren.

Invoer A

Invoer B

Invoer C

Golfoploopvoorspellingen
bij hoogwater op rivieren

Controle-instrument
fysica HYDRA-modellen

Toetsing in de bovenrivieren
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Ontwerpwindsnelheden als functie van de windrichting, 16 windrichtingen

Windsnelheids- en richtingsvoorspelling per riviertak KNMI
Deze zijn in principe leverbaar via het MFPS

De volgende fysische bewerkingen kunnen met Hydra-0 worden uitgevoerd:

Voorspelde 10 min.of uurswaterstanden
op de as van de rivier
1D-model, river axis

• De vertaalslag van midden van de rivier naar de oever.
• De bepaling van effectieve strijklengten.
• De windvertaalslag van potentiële wind naar wind op open water
• De golfgroeimodellering van Bretschneider, Wilson, of Young en Verhagen
• De reductie van golven door dammen en voorlanden
• De golfoploop en golfoverslag op een dijk met PC Overslag en de run-up module
uit de Hydra-modellen.

Invoer A
Invoer B
Invoer C
HYDRA-O
Naam gebruiker
Datum berekening

Dijkprofielen, uit FlyMap of legger data gegenereerd
Gemiddelde bodemdiepte en effectieve fetch
Damwandprofiel
Informatie over toelaatbaar kritiek overslagdebiet

Uitvoer B
Golftransformatie en golfoploop
Dammodule
Voorlandmodule
Oploopmodule
Bepaling benodigde kruinhoogte

Waterstand oeverlocatie

Golfgroeimodellering met Bretschneider
voor 16 windrichtingen

Langs lopen alle uitvoer na elk
individueel proces

Uitvoer A / C
Confrontatie actuele dijkhoogte
met benodigde kruinhoogte
Bepaling dijklengte met tekort
aan dijkhoogte

Versie: 1.0.0

December 2004
= slompr
= 06-10-2005 13:04:10

Type berekening

= Modulaire trein

Invoer Parameters
Locatie
Waterstand
Windsnelheid
Windrichting
Fetchlengte
Bodemhoogte

= Dkr 43 Waal km 914_159213_433679
=
12.52 (m)
=
9.00 (m/s)
=
157.50 (deg)
=
1772.00 (m)
=
4.82 (m)

Methode transformatie wind:
U10

= Upot -> U10
=
10.06 (m/s)

Golven module

= Bretschneider

Berekende golfparameters
Hs
Tp
Golfrichting

=
=
=

Profiel
Aanwezige dijkhoogte
Uitwendige dijknormaal

0.31 (m)
2.19 (s)
157.50 (deg)

= 1 op 3 met voorland en dam 170 gr en 13.0.prfl
=
13.00 (m+NAP)
=
170.00 (deg)

Dijkprofielcoördinaten
Afstand
Hoogte
0.00
7.00
18.00
13.00

Taludruwheidsfactor
1.00

Voorlandprofielcoördinaten
Afstand
Hoogte
-100.00
6.90
0.00
7.00

Taludruwheidsfactor
1.00

Damconstructie-parameters
Damtype Hoogte dam
Caisson
12.00
Locatie
X-coördinaat
Y-coördinaat

= Dkr 43 Waal km 914_159213_433679
= 159213 (m)
= 433679 (m)

Invoer parameters
Faalmechanisme
Oploopmodule
Waterstand
significante golfhoogte
Golf periode
golfrichting

= Overslag met kritiek overslagdebiet van
= Runup
=
12.52 (m)
=
0.31 (m)
=
2.19 (s)
= 157.50 (deg)

Parameters na Dam module
Waterstand
significante golfhoogte
Golf periode
golfrichting

=
=
=
=

12.52 (m)
0.28 (m)
2.19 (s)
157.50 (deg)

Parameters na Voorland module
Waterstand
significante golfhoogte
Golf periode
golfrichting

=
=
=
=

12.52 (m)
0.28 (m)
2.19 (s)
157.50 (deg)

Resultaat berekening
Berekende dijkhoogte

=

13.18 (m)

Hydra-0 heeft als invoer en uitvoer ascii bestanden. Voorverwerking b.v.
uitlezen van een waterstandsvoorspelling en naverwerking van de resultaten
uit Hydra-0 in GIS- of excelplaatjes kan makkelijk via andere programmatuur.
Bij de toetsing en de windgolfvoorspelling is de uitkomst de confrontatie van
de benodigde kruinhoogte met de werkelijke kruinhoogte. Het verschil tussen
de toetsing en de voorspelling is dat bij de toetsing de golfbelasting uit
16 windrichtingen doorgerekend moet worden. Bij de voorspelling moeten
één of enkele sectoren van de windroos worden doorgerekend.
Te versterken dijken bij een hoogwater en storm.
Dijkring 41, Land van Maas en Waal - Zuid Oostelijke wind
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