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Voorgeschiedenis

Het Getijmodel Rijnmond is een getij-zout/zoetmodel, dat opgebouwd is uit gedeelten van de Noordzee, de Nieuwe Waterweg, gedeelten van de Oude en Nieuwe
Maas en het Haringvliet.
Het is in 1965 opgezet als begeleidingsmodel voor de bouw van de nieuwe havenmond te Hoek van Holland.
In eerste opzet was het doel van het modelonderzoek het reproduceren van de
stromingstoestand, de getij- en dichtheidsstroming in en nabij de Nieuwe Havenmond Hoek van Holland, in de toegang tot de Maasvlakte- en Europoorthaven
en in het aanstromingsgebied rond de Maasvlakte.
Op langere termijn werd gedacht het model te kunnen inzetten voor waterhuishoudkundig onderzoek voornamelijk gericht op de zoutbeweging. Behalve het
horizontale getij -aanvankelijk het voornaamste doel van het modelonderzoekmoet ook de vertikale getijbeweging (rivierenstelsel) en in het bijzonder de
zout/zoetverdeling nauwkeurig gereproduceerd kunnen worden. Dit complexe gebeuren betekent regeltechnisch een toepassen voor het model van meer complexe
systemen.

De inzetbaarheid van het model is voor verschillende doelstellingen dan ook
voornamelijk bepaald door technische problemen en mogelijkheden bij de realisering van rivier- en zeerandregelingen.
Het meest van belang hierbij is dat de flexibiliteit van het geregeld systeem,
het snel kunnen instellen van nieuwe randvoorwaarden in het bijzonder van het
zeegedeelte groot moet zijn.
Het zeegedeelte wordt begrensd door drie randen; de Noord-, Zuid- en Westrand.
De getijregeling van de Noord- en Zuidrand gebeurde aanvankelijk met behulp
van overstortkleppen. De Westrand was een vaste niet geregelde rand.
Aan de hand van snelheidsmetingen in de nabijheid van de randen werden de
standen van de kleppen ingesteld om een gewenste snelheidsverdeling aan de
randen te realiseren (horizontale getij).
Daar elke rand uit meerdere kleppen bestond was door de optredende onderlinge
be’invloeding (interaktie) het inregelen van een gewenst getij zeer tijdrovend
en gevoelig voor allerlei storingen en driftverschijnselen.
De tijdrovende instelprocedures - in het kader van het toekomstig gebruik van
het Rijnmondmodel

ongewenst - waren er de oorzaak van dat gedacht werd aan

een ingrijpende rekonstruktie van de zeerandregeling.
Als doelstelling van de rekonstruktie werd gesteld: het verkrijgen van een

2

kwantitatief instelbare randregeling, waarbij het debiet - opgebouwd uit een
fluktuerende en een driftkomponent

de dichtheid en eventueel de waterstand

in de afzonderlijke randsekties snel en zoveel mogelijk automatisch binnen
een gewenste nauwkeurigheid ingesteld meet kunnen worden.
Hiertoe werd een studie verricht naar de toekomstige taak van het Getijmodel,
de afbakening van eisen van het toekomstig onderzoek ten einde aan de hand
van bepaalde nauwkeurigheidsaspekten te komen tot een keuze van een onderzoekmethodiek (zie rapport M 1350-1).
Met het opstellen van uitgangspunten met betrekking tot de mogelijkheden van
modeltechniek is men gekomen tot een eerste opzet van de nieuwe installatie
\

gericht op de randregeling van het Getijmodel (zie rapport M 1350-11).
Alvorens te komen tot een ontwerp werd een wiskundig model opgezet voor o.a.
de berekening van de op snelheid geregelde Noord-, Zuid- en Westrand (zie
rapport M 1350-IIIb).
Na verzameling van de basisgegevens en uitgangspunten van enkele voorontwerpen (zie rapport M 1350-IV) en na afweging van technische en voornamelijk
kostenbepalende faktoren is hieruit een voorkeursontwerp vastgesteld in welke
vorm de huidige zeerand is uitgevoerd.
Een beeld van de voorgeschiedenis van de diverse deelprojekten tot en met de
realisering van het ontwerp van de nieuwe zeerandregeling geeft in chronologische volgorde figuur 1.

De bouw van de nieuwe zeerandregeling is beschreven in de reeds genoemde rapporten:
M 1350-1

: Uitgangspunten

M 1350-11 : Evaluatie regeling getijmodellen
M 1350-III: Wiskundig onderzoek (deel a en b)
M 1350-IV : Basisgegevens en uitgangspunten ontwerp
M 1350-V

: Technische evaluatie zeerandregeling

Het laatste rapport M 1350-V is een overzicht van de regeltechnische aspekten
van twee bestudeerde plannen, het tank-plan en het EMF-plan, waarvan het
EMF-plan is gerealiseerd.
Dit rapport is samengesteld door ir. I.Th. Oprel aan de hand van gegevens
van ir. L.J. Droppert die belast was met het regeltechnisch vooronderzoek.
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Regeltechnische principes

Rondom de problematiek bij bet regelen van getijmodellen, kunnen een aantal
fundamentele vragen gesteld worden:

- Is bet model een estuarium of bezit bet meerdere bij elkaar gelegen regelranden?
- Welke fysiscbe variabelen spelen een rol, zoals bijvoorbeeld de dicbtbeid
en temperatuur van bet rivier- en zeewater?
- Hoe ziet in bet algemeen bet stroombeeld als funktie van de tijd emit?
- Hoever vanaf de regelranden dient bet getij, borizontaal zowel als vertikaal, binnen de nader vast te stellen toleranties acceptabel te zijn?
- Zijn er criteria te stellen en toleranties op te geven voor bet al of niet
goedkeuren van een getijregeling?
(inclusief de afgeleiden zoals 4^, 4^, 4^ enz.)
dt

dt

dt

- Is er uitgaande van bepaalde rekenmetboden iets te zeggen over bet gewenste
aantal regelpunten en de aard van de regelingen, zoals volumetriscbe,
waterstands- en snelbeidsregeling?
- Is bet zogenaamde "driftdebiet (Q^)" van belang?
Zo ja, wat is de gewenste instelnauwkeurigbeid en wat de verdeling van
over de regelranden en de dicbtbeid?
- Als er dicbtbeidsstromen bestudeerd moeten worden, boe moet dan de afvoer
van brak water over de regelranden geinterpreteerd worden en de toevoer van
zout/zoetwater?
- Zijn er gradienten in de dicbtbeid aan te geven langs de vertikaal en de
borizontaal van de regelranden?
(Het laatste staat in verband met de keuze van de soort regeling en geregelde lengte van de regelrand.)
- Kan er in verband met de vorige vraag een voorkeur uitgesproken worden voor
overstortkleppen, een tankregeling waarbij een buis met gaatjes voor aanen afvoer naar en van bet model wordt gebruikt of een lucbtkist die via een
spleet met bet model is gekoppeld?
(In de laatste twee gevallen kan bet oppervlaktewater niet worden afgevoerd,
tenzij er gemengd wordt in bet model, bijvoorbeeld met lucbtbellen.)
- Is een zekere mate van

flexibiliteit gewenst ten aanzien van bet aantal

regelpunten (c.q. lengte van de regelrand) in verband met mogelijke verscbillende getijden?
- Is in een vroeg stadium rekening te bouden met computersturing of dient te
worden uitgegaan van analoge en digitale systemen?

- 4 -

- Wat is de tijdschaal in het model? Dit stelt vaak hoge eisen aan de stabiliteit van de regelingen, vooral met betrekking tot de afgeleiden van bijvoorbeeld de waterstand en snelheid.

De ontwikkeling van regelprincipes voor een getijmodel is in het verleden bepaald door in hoofdzaak twee faktoren:

1. De problematiek rondom de metingen van fysische variabelen in het model.
Hoe nauwkeurig zijn ze bij toepassing voor terugkoppeling in een regelkring?
Een tijd lang werd voornamelijk de waterstandsmeting als de enige redelijk
betrouwbare meting beschouwd. Snelheidsmetingen of direkte debietmetingen
waren vaak nog te onbetrouwbaar en te onnauwkeurig.
2. De opzet van een getijmodel was een incidenteel gebeuren. Voor het gebruik
van een getijmodel betekende dit vaak het ontwerpen van een semi-permanente
installatie, waardoor experimenten op langere termijn werden uitgesloten.

Het meest voorkomende regelprincipe dat in het algemeen bij getijmodellen werd
gehanteerd is gebaseerd op het gebruik van overstortkleppen als regelorgaan
met toepassing van waterstandsmeting omdat een snelheidsmeting niet betrouwbaar genoeg bleek.
Regeltechnisch is de uitvoeringsvorm van overstortkleppen als volgt te karakteriseren:

- de regelkarakteristiek van een overstortklep is niet lineair; Q is evenredig
3/2
.
met (Y-H)
(zie appendix 1)
- de regeling is minder stabiel, een waterstandskontrole moet hier toegepast
worden
- een belangrijk voordeel is de vrije waterspiegel waardoor storingen over de
rand kunnen weglopen, zoals bijvoorbeeld de afvoer van de zoetwaterlaag bij
de riviermondingen; het model is in dit opzicht zelfregelend
- aan een konstant inlaatdebiet wordt hoge eisen gesteld, waardoor dure voorzieningen nodig zijn (drukregelingen)
- de toepassing van meerdere kleppen naast elkaar geeft aanleiding tot kortsluitstromen en dus onderlinge beinvloeding (interaktie)
- de plaats van de meetopnemers in het model is niet vrij te kiezen. Het meetsignaal dient enerzijds representatief te zijn voor het prototype, anderzijds een niet al te grote looptijd te hebben voor de kleppenregeling. Bij
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het toepassen van meerdere kleppen en meerdere meetopnemers in het model
worden de inregelprocedures moeilijker. Om deze reden wordt daarom vaak over
gegaan op vaste klepsturingen of het toepassen van "master-slave"-systemen
op de overstortkleppen onderling. Dit wordt ook wel cascade-regeling genoemd
- een overstortkleppenregeling geeft voor het opwekken van een vertikaal getij een goede toepassingsmogelijkheid met een snel tot stand te brengen in¬
stalling.
Het reproduceren van het horizontale getij vergt langdurige inregelprocedure

De vraag ten aanzien van de aard van de regeling (volumetrische, waterstandsof snelheidsregeling) is van belang voor de stabiliteit van de regeling alsook
voor inzicht in het gedrag van de regelgrootheden. Met de gebruikelijke methoden van waterstandsregeling doet zich het probleem voor dat hiermee geen goed
debietenverloop kan worden gerealiseerd, zoals onderstaande schets verduidelijkt.

-t---

Q
overetort—
klep

G.

iB

Qversto
klep

J

Indian in meerdere punten alleen op waterstand (h) geregeld wordt (in de
schets ter hoogte van de overstortkleppen A en B) dan kan zich de situatie
voordoen dat in A een te laag en in B een te hoog niveau gemeten wordt. Of
dit het gevolg is van een meetfout of de opgetreden situatie, de regeling
wordt alleen door de verandering beinvloed. De klep bij A zal zo gekorrigeerd
worden dat een hogere waterstand wordt bereikt; bij B wordt een lager niveau
ingesteld.

Het gevolg hiervan is dat het verschil in de waterstanden te

groot wordt, zodat de invloed hiervan op het debietverloop Q te merken is
(A en B moeten in orde van grootte op elkaar lijken en niet te ver van elkaar
verwijderd zijn).
De watersnelheidsverdeling is dientengevolge slecht voorspelbaar. Evenzo is
dit het geval als alleen het ingaande debiet
heid Q

en de uitgaande waterhoeveel-

geregeld wordt. In de praktijk zal de waterstand verlopen zodat

ook hier de watersnelheidsverdeling geen duidelijk beeld geeft.
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De onderlinge beinvloeding van de overstortkleppen A en B wordt geringer naarmate A en B zich vender van elkaar bevinden. Voor een getijmodel geeft een re¬
galing op bet debiet met een waterstandskontrole een betere stabiliteit en is
het debietenverloop in bet model beter in de band te bouden.
De elementaire regelingen, waaraan een getijregaling ten grondslag ligt, is
dientengevolge een kombinatie van:
- een regaling van bet debiet of de watersnelbeid. Deze regaling dient voor de
reproduktie van bet borizontale getij
- een regaling van de stand van bet waterniveau. Hiermee wordt de vertikale
getijbeweging gereproduceerd.

De regaling van bet getij, zoals deze in bet model wordt toegepast, kan worden
bescbouwd als een programmaregeling. Bij een programmaregeling worden de procesgrootbeden, zoals de gewenste waterstand en bet debiet, als funktie
van de tijd aan bet regelsysteem toegevoerd. Een getijregeling of programma¬
regeling wordt scbematiscb voorgesteld door een blokscbema, zoals figuur 2
aangeeft. Hierin onderscbeiden zicb in boofdzaak twee komponenten, namelijk
bet regelsignaal (r) en de storingen (z). De aanwezige storingen kunnen onderdrukt worden indien ze een onderdeel zijn van de geregelde grootbeid in bet
teruggekoppeld systeem (zie fig. 2a).
Het is dus van belang de plants en de grootte van de storingen te weten.
Het blokscbema in figuur 2b toont een situatie waarbij de storingen niet meer
worden gekorrigeerd door de regaling.
In wezen doet deze situatie zicb voor in - later te bescbrijven - getijregeltanks . De storingen die buiten bet geregeld gebied optreden moeten dan op een
andere wijze worden gekorrigeerd, bijvoorbeeld door middel van storingskompensatiescbakelingen.
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Technische uitvoeringsvonnen van getijregelinstallaties

Tijdens het vooronderzoek naar de uitvoering van de nieuwe zeerand zijn ook
andere getijmodellen bestudeerd.
Getijmodellen, die o.a. in buitenlandse laboratoria in bedrijf zijn of waren,
staan vermeld in het rapport M 1350-11 [2j.

In dit hoofdstuk wordt voornamelijk ingegaan op de principes ten aanzien van
ontwerp en regeling van getijmodellen.

Overstortklep (fig. 4) (WL, Wallingford e.a.)

Een pomp levert uit een reservoir een konstant volume aan het model. Door variatie van de hoogte die een overstortklep inneemt wordt een horizontaal of
vertikaal getij geregeld.
De relatie tussen overstortend debiet, klephoogte en waterstand kan worden
geschreven als:

Q = BL(Y-H)

3/2

(zie ook fig. 4b)

Karakteristieke eigenschappen (zie ook hfdst. 2):
- de regelkarakteristiek is niet lineair - Q(::) H

3/2

de overstorthoogtes

zijn klein
- de stabiliteit is zeer kritisch bij een gesloten regelkring; snelle servo2
2
systemen zijn nodig (terugkoppeling op dh/dt en/of d h/dt )
- geen verstoring van de gladde waterspiegel door vrije overstort
- nadelige gevolgen bij toepassing van meerdere kleppen naast elkaar zijn de
kortsluitstromen die kunnen ontstaan (interaktie). Daarom wordt vaak een
master-slave-regeling toegepast
- een goede reproduceerbaarheid door optimaliseren van de klepkonstruktieelementen en de stabiliteit bij een konstant instromend debiet
- goed toepasbaar daar waar reproduktie van het vertikaal getij primair is en
die van het horizontaal getij secundair
- goed toepasbaar voor estuaria van kleine of grote omvang (in het laatste
geval bij voorkeur loodrecht op de stromingsrichting)
- bij zout/zoetmodellen wordt de brakke bovenlaag geheel afgevoerd
- automatische korrektie door het model van de waterbalansreproduktie bij
terugkoppeling op waterstand.

-
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Luchtkisten (fig. 5a) (Wallingford)

In lage platte reservoirs, die in verbinding staan met het model, wordt het
water met behulp van een pneumatische regeling op en neer bewogen. Het vacuum
wordt getrokken door een ventilator en geregeld door kleppen.

Karakteristieke eigenschappen:
- de regelkarakteristiek is redelijk lineair
- de verbinding met het model is erg kritisch waardoor moeilijke en langdurige
afregelprocedures ontstaan
- de stabiliteit is kritisch bij een gesloten regelkring
- geschikt voor middelgrote modellen; eenvoudig van vorm en snel uit te breiden
- geen verstoring van de waterbalans
- slecht toepasbaar voor zout/zoetmodellen (dichtheid is moeilijk te meten)
- bij voorkeur de luchtkist loodrecht op de stromingsrichting plaatsen.

Getijregeling met regelklep (fig. 5b) (Vicksburg)

Door een centrifugaalpomp wordt uit het verbindingsreservoir kontinu water
omhooggepompt naar een voorraadreservoir. Dit voorraadreservoir is door middel
van een of meerdere buizen, waarin servogestuurde kleppen en weerstandskleppen,
weer gekoppeld met het verbindingsreservoir. Een derde buis verbindt het voor¬
raadreservoir met het model. De servokleppen regelen het debiet naar en vanuit
het model.

Karakteristieke eigenschappen:
- grootte en richting van het modeldebiet is met behulp van de regelklep vanuit
een "middenstand" te regelen
- voor een goede regelbaarheid wordt de klep niet geheel gesloten; de kleinste
doorlaat bedraagt ongeveer 10% van de leidingdoorsnede
- de regelkarakteristiek is redelijk lineair.

Twee andere uitvoeringen gebaseerd op hetzelfde principe geven
figuur 6a: veel toegepaste getijregeling bij de "Waterways Experiment Station"
(Vicksburg)
figuur 6b: bij dit type wordt een vier-weg-klep toegepast. De volumestroom naar
reservoir of model wordt geregeld door verdraaiing van de klep van¬
uit de middenstand (uitvoering Wallingford).
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Dit systeem met een vier-weg-klep wordt o.a. ook toegepast bij de debietregeling in modellen van Chatou met maximaal 3 regelpunten (2 op Q en 1 op H).

De regelprincipes van de beschreven getijmodellen worden door de figuren 7 en
8 weergegeven.
Voor een meer volledig overzicht wordt verwezen naar bet eerder genoemde rap¬
port M 1350-11.
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4

Vodrstudie van ontwerp tankplan

De uitvoering van de zeeranden in het Rijnmondmodel van 1965 was een kleppenrand samengesteld uit 5 sekties aan de Noordzijde en 7 sekties aan de Zuidkant
De Westrand was op grond van hiernavolgende overwegingen dichtgelaten. Figuur
9 toont het schema van de plattegrond en de regeling van het zeemodel. De inregeling van de kleppenrand geschiedde via snelheidsmetingen met mikromolens
aan de randen met een waterstandskontrolepunt ter hoogte van Hoek van Hol¬
land .

Het inregelen van de overstortkleppen vergde veel tijd. Het bleek tengevolge
van het grote aantal afhankelijke regelpunten, door de onnauwkeurigheden in
de meetapparatuur voor de sturing van de regelranden en door enkele onvolkomenheden in de technische uitvoering van het regelsysteem tijdrovend te zijn
om een bepaalde prototype-situatie in het model in te stellen.

Wat betreft de problematiek rondom het inregelen van het model zijn de volgende punten te noemen:

- bij beperkte kapaciteit het juist kunnen instellen van de waterverdeling
- de onderlinge beinvloeding van de kleppenranden tijdens het inregelen
- niet alle onderdelen kunnen reproduceerbaar ingesteld worden
- het frekwent ontregeld raken van de gebrekkige rivierrandregeling
- het frekwent voorkomen van storingen aan mechanische en elektrische onder¬
delen
- tijdrovende ijkingen en opmeten van funkties door het ontbreken van terugkoppeling
- omvangrijke gegevensverwerking.

Om tijdens de modelmetingen niet afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld de
kwetsbare mikromolens en om een zo goed mogelijke reproduceerbaarheid van het
model te krijgen is gekozen voor een systeem waarbij alleen tijdens de instelling van het getij, voordat de metingen gaan beginnen, de overstortkleppen
door de "molentjes" worden gestuurd. Als de juiste modelinstelling is verkregen, werd de beweging van de overstortkleppen langs de modelgrenzen met behulp van potentiometers geregistreerd. Uitgaande van deze registraties warden
programma's gemaakt voor de klepbeweging die met behulp van de potentiometers
werden teruggekoppeld, zodat een zelfde beweging ontstaat als bij de snelheids
regeling.

Door de koppeling van de kleppensekties aan elkaar moet er bij de installing
altijd mee rekening worden gehouden dat verandering van een klepprogramma niet
alleen invloed heeft op het bijbehorende snelheidsmeetpunt maar ook op de ernaast gelegen snelheidsmeetpunten, c.q. regelpunten.
Het was daarnaast niet eenvoudig nauwkeurige snelheidsmetingen uit te voeren.
De oorzaak hiervan was:
- de grote gevoeligheid van de mikromolentjes voor vervuiling, lucht en zout/
zoetovergangen
- de kortsluitstromen die bij de dwarsverhangen tussen de kleppensekties
ontstaan.

De ontwikkeling van een nieuw snelheidsmeetinstrument, de zogenaamde slingerstroommeter,is ondanks een verbetering van de meetnauwkeurigheid niet in het
uitvoeringsstadium gekomen, daar ook hier de betrouwbaarheid niet groot genoeg
bleek te zijn en andere principiele problemen bleven bestaan.

In de voorstudie van de eerste opzet van een nieuwe zeerand zijn enkele
vragen naar voren gekomen:
- welke grootheden zijn van belang en waar liggen de meetplaatsen in het
model?
- op welke wijze kan de bestaande kleppenrand van een betere regeling worden
voorzien?
- welke eisen ten opzichte van nauwkeurigheid vanuit het prototype kunnen
worden gesteld?
- op grond van welke meetgegevens kan het ontwerp gedimensioneerd worden?

Voor de simulatie van de getijbeweging in dit model wordt uitgegaan van vier
basiskomponenten:
1. debietregeling of waterstandsregeling langs de zeeranden
2. debietregeling aan de rivierranden
3. waterstandskontrole (vertikaal getij) in het voor het onderzoek interessante
zeegedeelte
4. dichtheidsverschilregeling.

De voorkeur voor debietregeling of waterstandsregeling hangt in hoofdzaak af
van het type getijregeling.
Ten aanzien van de zeeranden is bepaald dat ze ver genoeg verwijderd zijn van
het probleemgebied rondom de riviermonding, De waterstandee op de meeste plaat-
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sen in het model mogen afwijkcn

voor zover de daardoor opgewekte afwij-

kingen in de stromingen binnen de gestelde criteria ten aanzien van de reproduceerbaarheid blijven.
De randvoorwaardenregeling is op grond hiervan een debietregeling, met name
geldt dit voor de Noord- en Zuidrand. De uitvoering van de Westrand is als
een dichte zeerand verkozen boven een geregelde op grond van een eenvoudige
bediening, kostenbesparing en betere reproduktie. Bepalend is bij dit laatste
geweest dat de zout/zoetbeweging in het mondingsgebied ongestoord wordt gelaten. De richting van de Westrand is hoofdzakelijk evenwijdig aan die van de
stroming, dus waarbij de dwarskomponenten van de stroom zo klein mogelijk zijn.

Om de rivierrand te kunnen regelen wordt gebruik gemaakt van getijregeltanks
(zie fig. 3).
De getijregeltank kan beschreven worden als een direkt op het debiet geregelde
installatie zodat een "trial and error"-methode voor het uitvoeren van een
klepprogramma grotendeels kan vervallen. De regeling op de bekende inhoud van
een tank heeft als groot voordeel dat er geen driftverschijnselen optreden in
de tijd. Dit laatste is van belang omdat de drift c.q. zoetwaterafvoer de tijdsgemiddelde plants van de zouttong bepaalt en het wisseldebiet de daarop gesuperponeerde heen- en weergaande beweging (z.g. tidal excursion).
De drift wordt met een konstant in te stellen debiet via meetstuw gerealiseerd,
het wisseldebiet wordt opgewekt in de getijregeltanks waarin de waterbeweging
van en naar het model geregeld wordt door een pomp gekombineerd met een regelklep in een shunt-leiding.
Voor de nieuwe zeerandregeling van Rijnmond is daarom in eerste instantie overwogen om getijregeltanks in kombinatie met de overstortkleppenrand toe te passen (zie fig.

10 en 10a + b).

Bij de debietregeling aan de zeeranden mogen afwijkingen - zo is gesteld - in
de vertikale getijbeweging bestaan. Alleen voor de mond van de Nieuwe Waterweg,
waar de vertikale getijbeweging bepalend is voor het stroombeeld in de riviermond zal het getij in het model binnen een bepaalde nauwkeurigheid moeten overeenkomen met het vertikale getij in het prototype.
Voor de voorwaarden, waaraan een waterstandsregeling moet voldoen opdat het
probleemgebied vrij blijft van extra verstoringen, zijn twee te noemen:

- het regelpunt moet zover mogelijk van het probleemgebied liggen
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- het moet een zo groot mogelijke kapaciteit hebben (grote diepte, evt.
breedte) opdat het snelheidsbeeld zo weinig mogelijk wordt verscoord.
Opmerking: zie ook hoofdstuk 4.4.4, ad I, II.

Dit waterstandsregelpunt kan tevens dienen ter vereffening van:

- het effekt van de gesloten Westrand
- het ontbreken van de Coriolis-kracht, welke later wordt beschouwd
- de onnauwkeurigheden van de prototype-gegevens.

Ten behoeve van het zout/zoetonderzoek op de rivieren is een dichtheidsverschilregeling aanwezig. Deze regeling vindt plants door injektie van pekel
aan de zeeranden waarlangs de vertikaal de dichtheid als konstant wordt be¬
schouwd. Hierop wordt in het volgende hoofdstuk nader ingegaan.
De ontwerpgegevens voor de nieuwe zeerand zijn ontleend aan prototype-gegevens
(sommatiegrafieken, zie rapport M 1350-IV).
De basis vormen de hieruit berekende debieten per km zeerand die verwerkt
zijn in rekenprogramma's ter bepaling van
- het debiet per sektie (uitgaande van het bestaande aantal)
- vereffening sluitfout voor sluitende waterbalans
- de driftkomponent
- de berging langs de modelrand.

De gevolgde procedures worden beschreven in M 1350-IV

waarin de voor het

ontwerp van belang zijnde ontwerpgegevens voor het plan tanks zijn terug te
vinden. De bepaling van kapaciteiten, ten behoeve van de klep- en pompkapaciteiten worden vender vermeld en uitgewerkt in hoofdstuk 4.3 (dimensionering
tanks).

4.1

Raamwerk van de totale opzet regelinstallaties

Het raamwerk omvat het principe van de voorkomende regelsystemen.
Er zijn de volgende regelingen te onderscheiden:

1. wisseldebietregeling
2. driftdebietregeling
3. dichtheidsregeling
4. waterbalansregeling.
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ad 1

De wisseldebietregeling met betrekking tot de zeeranden vindt in eerste
opzet plaats in 18 identieke getijregeltanks verdeeld over de drie randen; 5 langs de Noordrand, 5 op de Westrand en 8 op de Zuidrand. (De
Westrand wordt hierbij nog als een op debiet geregelde rand beschouwd.)
Aan de riviereinden van de Oude en Nieuwe Maas zijn reeds twee getijregeltanks in bedrijf die in bet model geintegreerd worden met de zeerandregelingen, vooral ten aanzien van de bediening en regeling vanuit
de kontrolekamer.

ad 2

De driftdebietregeling voor de zeeranden is ondergebracht in een afzonderlijke tank van waaruit de 18 sekties autonoom worden bediend. Het
driftdebiet is hiermee naar grootte en richting individueel in te stellen. Voor de rivierrand is reeds een dergelijke regeling aanwezig die
eveneens geintegreerd wordt in de nieuwe opzet van de zeerand. Als uitgangspunt geldt hierbij dat de algebraische som van alle driftdebieten
gelijk is aan nul.

ad 3

De dichtheidsregeling voor de zeeranden is geschematiseerd tot drie onafhankelijke regelkringen, die elk een aantal tanks omvatten. Deze rege¬
ling heeft in opzet een intermitterend karakter daar het verloop in de
dichtheid slechts langzaam is.
Het vullen van het model plus de tanks wordt verzorgd door een drietal
bestaande zeepompen, inclusief kleppen en leidingen. Het zeewater wordt
hierbij eveneens op dichtheid geregeld (instromend in model) om de juiste
beginsituatie te creeren. Opgemerkt wordt dat de dichtheidsregeling alleen
V7erkt voor het uitstromend debiet van het model, dus naar de tanks toe.

ad 4

De waterbalansregeling dient om de fouten in de driftdebieten en pekelinjektie op te heffen. De font in het wisseldebiet bij toepassing van
tanks is zeer gering (zie ook hfdst. 4.4.4). Deze korrektie geldt ten
aanzien van de reproduktie van de waterstand bij Hoek van Holland. In
eerste opzet wordt de waterstandsregeling uitgevoerd bij een sektie van
de Noordrand.
Bij de uitvoering van de zeerand als kleppenrand (oude situatie) was het
lekdebiet dat verdwijnt via de randen niet onbetekenend, ongeveer 30 a
60 1/s.

De setpoints voor de wisseldebietregeling worden verkregen door middel van
rekenprogramma's. Er wordt uitgegaan van debietkrommes, berekend uit de proto-
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type-gegevens.
De dan bekende debietkrommes worden omgerekend naar niveauprogramma's in de
tank. Deze tijdreeksen kunnen door een computer worden gegenereerd en via
digitaal-analoge omvormers worden toegevoerd aan de diverse regelkringen.
Bij de oude modelregeling werden deze tijdreeksen via speciaal ontwikkelde
apparatuur verkregen (z.g. pinborden).

Het gaat hierbij om een aantal van 20 wisseldebietprogramma's, te weten:

- 5 voor de Noordrand
- 5 voor de Westrand
- 8 voor de Zuidrand
- 2 voor de rivierranden (OM + NM).

Opmerking: Voor de waterstandsbewaking is een terugkoppelingsmechanisme ingebouwd in de opzet van de computersturing, waarbij het gekonstateerd verloop
van de waterstand kan worden gekorrigeerd door generatie van aangepaste setpoints.

De uitgangspunten voor de vorm van de programma's zijn:

- de snelheidsverdeling over de vertikaal en de waterstanden, beide voortkomend uit ca. 20 metingen, worden bekend verondersteld.
Tevens zijn enkele waterstanden en/of snelheden bekend van het binnengebied
- de genoemde randvoorwaarden worden in het algemeen geleverd door RWS.
Hieruit kunnen na de nodige bewerkingen (waaronder vereffening op waterbalans), de langs de zeeranden op te drukken debieten worden berekend.
Een aldus verkregen debietkromme bestaat uit ca. 20 punten over een getijperiode. Daar in het model gewerkt wordt met een cyclisch eendaags getij
moeten de waarnemingen hiernaar omgezet worden (zie onderstaande figuur).
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Opmerking: RWS-metingen omvatten slechts ca. 13 uur. Later is een eenduidige
procedure opgezet op basis van getij-analyse waardoor alle voor de 2T-periode
relevante getijkomponenten kunnen worden meegenomen.

4.2

Relatie met wiskundige modellen

In het voorgaande hoofdstuk is uitgegaan van drie op debiet geregelde zeeranden met een waterstandsbewaking.
Dit is in hoofdzaak het uitgangspunt geweest van het wiskundig onderzoek

,

geformuleerd als de "basisberekening". Hierin is tevens de Coriolis-term begrepen.
Vanuit deze variant zijn diverse andere mogelijkheden bekeken waarbij het verloop van de middenstand en het stroombeeld in het probleemgebied werden bestudeerd.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de basisberekening zijn:

1. het sluiten van de Westrand
2. het laten vervallen van de Coriolis-term
3. het op waterstand regelen van de Noordrand (uitvoering met overstortkleppen).
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ad 1

Als de Westrand gesloten wordt dan dient de richting zodanig gekozen
te worden dat de dwarsstroomkomponenten klein zijn, dus dat de rand
evenwijdig loopt aan de stroomlijnen. In de meeste situaties zal er
altijd sprake zijn van een driftstroom, zodat het drift- of Westranddebiet hetzij via de Noordrand hetzij via de Zuidrand in het model gekorrigeerd moet worden. De snelheidsverschillen die tengevolge van de
enkelvoudige superpositie aan de betreffende rand optreden zijn echter
te groot voor handhaving van het stromingsbeeld in het probleemgebied.
Er is hiervoor een principe-oplossing gevonden door het driftdebiet
in de verhouding 60-40 te superponeren op respektievelijk de Zuid- en
de Noordrand. De getalsverhouding is afgeleid van de lengte en digging
van de randen.

(In hoofdstuk 7 worden de ervaringen met en eventuele

wijzigingen van deze methode besproken.)

ad 2

Het weglaten van de Coriolis-term in de basisberekening betekent een
geringe invloed op de stroomsnelheden. Het op peil houden van de
waterstand te Hoek van Holland vindt plants door een extra hoeveelheid water in het model te brengen. Dit gebeurt in dezelfde sektie
waar de waterbalansregeling wordt uitgevoerd.

ad 3

De variant, waarbij de Zuid- en Westrand op debiet geregeld wordt en de
Noordrand op waterstand (overstortkleppen), geeft een beeld van een
snelheidsverhoging aan de Zuidrand.
Evenzo is dit het geval als bij gesloten Westrand het Westranddebiet op
de Noordrand gesuperponeerd wordt.
De waterstandsverschillen nemen van Zuid naar Noord af.
Een procentuele verdeling van het Westranddebiet over de Zuidrand vermindert de verschillen over de Maasvlakte aanmerkelijk [^3]] .

Het wiskundig model is ook gebruikt om de invloed na te gaan van het aantal
regelpunten op de reproduktie van het prototype.

4.3

Dimensionering van de tanks

De invloed van de klepautoriteit op de hoofdafmetingen (lengte-diameter ver¬
houding) van de tanks wordt in appendix 2 beschreven.
De lengte van de Z-, N- en W-rand is respektievelijk 32, 20 en 45 m.
De maximale berging bedraagt respektievelijk 180,
De uitvoering van de bestaande sekties

is

120 en 105 m

[X]*

als uitgangspunt aangenomen, dat
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wil zeggen de in- en uitstroombreedte per tank zijn gelijk, De variaties in
de berging worden verkregen door de slag per tank te varieren. De berging per
3
tank IS maximaal 24 m (= V). Daar bet debiet per strekkende meter modelrand
vanaf de kust gerekend niet gelijk is zal de bovengrens van de totale bergingen een bepaald verloop hebben. Uit tabel 1 is te zien dat de verhouding
van het kleinste en grootste debiet op de N- en Z-rand gesteld kan worden
op 1:2.
Bij een tankdiameter van D = 4 m is:

extreem:
Berging
Slag (tank)

32
2,54

16

m

1,28m

normaal:
Berging
Slag (tank)

16
1,28

8

m

0,64 m

In [5^ wordt voor het maximum wisseldebiet gegeven:

Q = 140 1/s (extreem)
Q =

70 1/s (normaal)

Evenals voor de berging is het wisseldebiet voor de afzonderlijke sekties verschillend (zie tabel 3)•
Uitgaand van dezelfde verhouding als voor de berging (1:2) wordt Q (voor Zj)
ca. 90 1/s en Q (voor Z„) ca. 180 1/s.
O

Gezien de wens de tankuitvoeringen en leidingnet zoveel mogelijk in serie te
3
^
kunnen vervaardigen zijn de waarden voor V (= 24 m ) en Q (= 140 1/s) als de
uitgangspunten voor de tankdimensionering aangenomen.
Uitgaande van de beschikbare netto bouwhoogte boven het waterniveau volgen de
gegevens uit figuur 10a en b (tanks binnen het bestaande gebouw gedacht).
Bij een toegestane in- en uitstroomsnelheid V = 3 m/s (D = 350 mm) is de be¬
schikbare nettohoogte h^ - dat is het gemiddelde tankniveau verminderd met
het modelniveau - als volgt:
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+ inklim/inkijkruimte tank
= (hoogte modelhal = 4,75) - (hoogte zeemodel = 1,5) -

+ overstortreserve in tank
+ max. amplitude
vanuit h^

(zie fig.

10a + b).

De minimum amplitude voor de DP-cell-meting is 50/2 cm = 25 cmwk

= a .
(dit
min
is gewenst in verband met problemen rondom ijken en afstellen van de DP-cell).

De maximum amplitude is 2 s a . = 0,5 m = 50 cmwk.
min
Uitgaande van de prototype-gegevens voor de wissel- en driftdebieten van
rapport M 1350-IV

[4]

zijn de tankdiameters gekozen op grond van de slagbe-

paling (normaal, maximum en minimum). Deze gegevens zijn uitgewerkt in tabel
1, waarin tevens de uitstroomkapaciteiten ten behoeve van de klepkeuze zijn
opgenomen. In tabel 2 zijn de instroomkapaciteiten uitgerekend en de kapaciteiten voor de driftdebietvoorzieningen. Tenslotte geeft tabel 3 een overzicht
voor de dimensionering van de bovenvermelde zeerandvoorzieningen.

4.4

Keuze regeltechnische uitvoeringen

in [5] is als uitgangspunt gesteld de volgende zeeranduitvoeringen te ontwerpen:
- volumetrische debietregeling op de Zuid-, Noord- en Westrand (Z-, N- en Wrand)
- de mogelijkheid van waterstandsregeling op de Noordrand
- de mogelijkheid van terugkoppeling op de waterstand aan de Westrand.

De konstruktie van tanks kan zowel aan de zeerand binnen het gebouw (plan
"binnenin") als erbuiten (plan "buitenom") opgezet worden (zie hfdst. 4.7).

Voor de realisatie zal een afweging van de kosten een belangrijke faktor zijn.
Het principe van regelingen met de tanks, die in hoofdstuk 4.1 zijn besproken,
geven de onderstaande figuren aan:
figuur 11 - schema wisseldebietregeling
figuur 12 - schema driftdebietregeling
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figuur 13 - schema dichtheidsregeling
figuur 14 - schema waterbalansregeling
figuur 15 - schema kombinatie driftdebiet- en waterbalansregeling
figuur 16 - schema computerbesturing.

4.4.1

Wisseldebietregeling

Het genereren van een wisseldebiet hangt samen met de overwegingen voor de
keuze van pompen, kleppen en tanks.
De uitgangspunten voor de keuze zijn;

- de regeling van het debiet op basis van de afgeleide van het gemeten niveau
h in een tank; in differentiaalvorm is A dh =

dt met

rT

Q = Qt + Qd

dt = 0
o'

Q

= totale debiet op de rand
= de wisselkomponent
= de driftkomponent

t

= de tijd

T

= de getijperiode

Voor het tankniveau is dan

dh =

dt = 0

o'
- de regeling door middel van een aantal autonoom instelbare tanks is essentieel. Dit aantal is 18, verdeeld langs de randen volgens figuur 10.
Gewenst is een uniformiteit aan te houden ten aanzien van de tanksen het
leidingennet. Onder de nuttige inhoud wordt een woelruimte van minimaal 1 m
gehandhaafd om geen grotere schommelingen in de tank te krijgen
- de regelnauwkeurigheid van het gewenste debiet is voorlopig op ± 1% van het
maximum debiet gesteld.

Bij beschouwing van een aantal alternatieve regelmethoden zijn enkele aspekten
bepalend:
1. de technische uitvoerbaarheid op korte termijn
2. de te behalen nauwkeurigheid
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3. de beinvloeding van het kostenpeil
4, de bedrijfszekerheid en onderhoud.

Alternatieve regelmethoden zijn (zie fig.

I

17):

Door middel van het regelen van de opbrengst van een pomp met variabele
intredeschoepen ("Vordrall-regeling") (fig. 17a). In principe is de methode mogelijk bij pompen met voldoende hoog specifiek toerental. Het
worden speciale pompen waardoor de dubbele amplitude van het wisseldebiet
(2 H 140 1/s) stroomt.
De regelnauwkeurigheid is onbetrouwbaar door de sterk varierende opvoerhoogte bij regaling van de inlaatschoepen. Er wordt hier geen gebruik gemaakt van de tankhoogte. Ze hebben nadelen ten aanzien van de bovengenoemde aspekten 1, 3 en 4.

II

Door middel van pompopbrengstregeling met propeller-bladhoekverstelling
("Variable pitch", "Schaufelverstellung"). Toegepast in het vorige schema
geeft deze methode ("Variable pitch") dezelfde bezwaren plus het feit dat
ze niet in kleine eenheden (150 1/s) gemaakt worden.
Toepassing als wisselpomp (fig. 17b) met een grote kapaciteit betekent
een drastische vermindering van het aantal tanks.
Ze zijn ten aanzien van alle genoemde punten in het nadeel.

III Door middel van 2 pompen vanuit en naar de meettanks; een met nagenoeg
konstante, de andere met een te regelen opbrengst (fig. 17c).
Pomp

is variabel en moet een kapaciteit kunnen opbrengen van 2 x 140 =

280 1/s. Dit debiet gaat bij gesloten CVl geheel door CV2. Deze methode
is niet ekonomisch in exploitatie en heeft het nadeel ten aanzien van
punten 3 en 4.

IV

Met een omkeerbare toerengeregelde pomp (fig. 17d).
Door het statische hoogteverschil voldoet de pomp niet ten aanzien van
de nauwkeurigheid (punt 2).
De aanschaffingskosten zijn hoog (punt 3).

V

Door middel van 1 circulatiepomp van en naar de meettanks, regaling van
het wisseldehiet met een vlinderklep onder gravimetrische uitstroming
(zoals bij de rivierrandregeling; fig. 3).

22

Deze methode verdient de voorkeur enerzijds vanwege de goede ervaringen
bij de toepassing aan de rivierranden, anderzijds om de beschikbare bouwruimte voor een maximale tankhoogte te benutten. De voordelen bij een zo
groot mogelijke hoogteverschil tussen waterniveau in de tank en dat van
bet model, gelden voornamelijk ten aanzien van:

- bet overwinnen van de verliezen in bet leidingencircuit
- de meetfout in bet wisselniveau• Bij een differentiaaldrukopnemer beeft
een grote meetspan, dat is de verbouding boogte/oppervlak tank, een
gunstige invloed op de meetfout.

Bepalend voor de boofdafmetingen van de tank zijn in belangrijke mate de
volgende faktoren:

- de vorm van bet leidingencircuit en de toegestane stromingssnelbeden
c.q. diameters
- de autoriteit van de regelklep, belangrijk in verband met de regelnauwkeurigbeid (appendix 2),

Hieruit volgt de minimum boogte van bet gemiddeld niveau bij bet te genereren wisseldebiet,
De pompkeuze volgt uit bet gewenste debiet bij bet gemiddelde niveau.

4.4.2

Driftdebietregeling

Het aantal regelpunten bedraagt 18; dat zijn 5 voor de N-rand, 5 voor de Wrand en 8 voor de Z-rand. De twee regelpunten aan de rivierranden OM en IM
onderscbeiden zicb van deze 18 door de dicbtbeid van bet water (zout/zoetbeweging). Algebraiscb opgeteld moet de som van de driftdebieten gelijk aan nul
zijn.
De grootte van de drif tdebieten (1/s) volgt uit
Zeerand, M 900").

("De eerste opzet Nieuwe
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Normaal
Zuidrand totaal
- per regelpunt

25
3 a 4

Extreem
50
6 a

7

Noordrand totaal

5

25

- per regelpunt

1

5

Westrand totaal

27

54

- per regelpunt

5 a 6

10 a 11

OM + NM totaal

16

(reeds aanwezig)

Opmerking; Ook voor de verdeling van de driftdebieten langs een rand is nog
geen juiste verhouding aan te geven. In een later stadium wordt hierop nader
ingegaan (zie hfdst. 4.6).

Enkele kanttekeningen bij figuur 12 zijn:

- de konstant-niveautank is bet centrale punt van alle zeedriftdebieten
- voor elk punt is afzonderlijk de richting en grootte van bet driftdebiet
in te stellen
- de pompen P dienen een vlakke Q-H-karakteristiek te bebben en een konstant
rendement
- de tank wordt op dicbtbeid geregeld door middel van een aansluiting op een
van de dichtheidsregelaars
- de reeds aanwezige bovenafvoerregelingen van de rivieren moet in de totale
opzet ge'integreerd worden.

4.4.3

Dicbtbeidsregeling

Bij enkele zeemetingen van 1971 is nagegaan boe over bet algemeen de dicbtbeid
verloopt als funktie van de plants van de regelrand, van de vertikaal en van
de tijd.
De voornaamste konklusies zijn:
a. Een brak-waterbel is over bet algemeen alleen te vinden langs de Noord¬
rand. Bovendien verscbijnt deze bel voornamelijk in de vloedfase, dat wil
zeggen instromend in de tank. De bel breidt zicb dan langzaam uit vanaf
de kust in zeewaartse ricbting. De bel is "brak"; er zijn geen buitensporige dicbtheidsverscbillen over de vertikaal.
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In de ebfase, dus uitstromend uit de tanks, blijkt de brak-waterbel nagenoeg verdwenen te zijn.

b. Een schematisatie van bet model tot 3 op dichtheid geregelde randen lijkt
in goede overeenstemming te zijn met de zeemetingen van 1971.
Uitgangspunt kan redelijkerwijs zijn door drie setpoints te kiezen, bijvoorbeeld:

1. Regeling Nj t/m N

en

: 1019 kg/m'

2. Regeling Wj t/m

en

Z-,, Z„: 1023 kg/m'
/

o

: 1021 kg/m'

3. Regeling Zj t/m

c. De gemiddelde dichtheid over de vertikaal als funktie van de tijd uitgezet
geeft het volgende beeld:

A (mw)

N

b,v,
1020

64n getijperiode *
A(max) is ca. 1 kg/m

3

12 utir ^ min proto

(veelal kleiner)

Bij een goede afbraak van de brak-waterlaag en een goede menging aan de
rand van het model zal naar alle waarschijnlijkheid een overeenkomstig
beeld voor de tanks te zien geven.
Uitgaande van een periode van ca. 6 uur prototype zou een bemonstering
van 4 a 8 maal in de getijperiode voldoende zijn. Omgerekend naar het
model levert dit een bemonsteringsfrekwentie op van ca. 70 a 35 s voor
een serie tanks. Dit resulteert in een bemonsteringsfrekwentie voor de
dichtheidsregeling van 12 a 6 s.
Een optimale keuze kan gemaakt worden aan de hand van de volgende punten:

1. afschatting van looptijden en responsietijden
2. bemonstering per tank, wel of niet cyclisch met getijperiode
3. aan de hand van een konkreet aanbod in de dichtheid en de resultaten
van punt 1

(evt. punt 2) de regeling bepalen voor een tank.

Ten aanzien van de grootte van de pekeldebieten dient onderscheid te wor-

kg/m

5
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den gemaakt in de volgende twee situaties:

1. tijdens het vullen van model en tanks.

Dit is dezelfde situatie als in de oude installatie, Een van de drie dichtheidsregelkringen moet worden aangesloten op het bestaande vulsysteem. De
dichtheidsregelingen zijn hierbij buiten werking. Een klein afgedamd gedeelte van het zeereservoir wordt gevuld met het op dichtheid geregelde
water.

2. het op dichtheid regelen van de tanks tijdens modelbedrijf.

De benodigde hoeveelheid pekel kan worden afgeschat van de hoeveelheid
bovenafvoer van de rivieren.
bovenafvoer
normaal:

4 1/s

extreem:

16 1/s

E pekelinjektie
0,75 1/s
3

1/s

De pekelinjektie moet plaatsvinden aan de Noord- en Zuidrand, deze is
maximaal aan de Noordrand. Dit blijkt uit de zeemetingen van 1971. De
maximale pekelinjektie per tank bedraagt:
ca. 0,15 1/s (normaal)
ca. 0,6

1/s (extreem).

Opmerking: In appendix 3 wordt een tijddiagram voor de NW-regeling als voorbeeld gegeven.

4.4.4

Waterbalansregeling

Een aantal oorzaken, waardoor fouten in de waterbalans kunnen ontstaan, zijn:

1. Fouten die gemaakt worden in de driftdebieten. Theoretisch zou de som van
deze debieten nul moet zijn. Door de onnauwkeurigheid van de debietmeters
zal dit echter nooit geheel bereikt worden, zodat de middenstand van het
model zal verlopen.

2. Toevoeren van de pekelinjektie. Deze fout zal de middenstand doen stijgen.
De afgenomen monsterstroom kan eveneens de middenstand beinvloeden als deze
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niet naar het model wordt teruggeleid.

3. Fouten in de wisseldebiettanks. In principe zijn deze fouten niet aanwezig
of hebben een stochastisch karakter.

4. Fouten die ontstaan door lekken in het model; met name langs de kleppenrand en onderschuiven van de oude installatie treden aanzienlijke lekken
op.

Een goede beheersing van de waterbalans vereist geen of een gering lekdebiet.
De grootte van de optredende fouten in de waterbalans is als volgt te schatten:

ad 1

Voor de driftdebieten.

Het totale maximale instromend respektievelijk uitstromend debiet tijdens normaal bedrijf bedraagt ongeveer 32 1/s.
Stel de font ± 1%, dan is de maximale foutbijdrage ca. ± 0,3 1/s.
In extreme toestand bij ca. 80 1/s is de font ca. 0,8 1/s.

ad 2

Voor de pekelinjektie.

Bij normaal bedrijf is E pekelinjektie = +0,75 1/s.
Tijdens extreem bedrijf is E pekelinjektie = +3,0 1/s.

ad 3

Voor wisseldebieten.

In dit geval is geen bijdrage in de waterbalansfout te verwachten
(mogelijk is een "random" verlopende font).

ad 4

Voor de lekdebieten.

Het lekdebiet wordt geschat op 30 a 60 1/s. Dit zou op de nieuwe zeerandregeling een ernstige verstoring betekenen. Deze font dient grotendeels gereduceerd te worden tot een toelaatbare hoeveelheid van 1 a
2 1/s.

Afgezien van fouten in de wissel- en lekdebieten bedraagt de geschatte
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totale font:

Voor normaal bedrijf van +0,45 tot +1,05 1/s.
Voor extreem bedrijf van +2,2 tot +3,8 1/s.

In alle situaties zal het model een niveaustijging vertonen, indien het
lekdebiet onderdrukt wordt.

De waterstandsverandering in het model volgt uit de berekening:
2
Modeloppervlak A = 1000 m .
Getijperiode in het model T = 560 sekonden.
Normale font in het debiet AQ

= 1 1/s.
n
Extreme font in het debiet AQ^ = 4 1/s.

Hieruit volgt

mm/getijperiode.
Ah

extreem

= 2,0 mm/getijperiode.

De font die bij de nieuwe zeerandregeling ontstaat tengevolge van de genoemde
debietregelingen heeft een integrerend karakter. In dit verband is in principe
aan twee technische opiossingen te denken:

I

Kontinu regelen van de waterstand langs een van de randen of een gedeelte
ervan.

II Regelen op de middenstandsverschuiving; dat wil zeggen de plants van de
"feedback"-opnemer kan dan willekeurig worden gekozen evenals de afvoer
(of aanvoer) van het korrektiedebiet.

ad I

Kontinu regelen op waterstand zou kunnen gebeuren met behulp van een
overstortrand of eventueel in een van de wisseldebiettanks die dan
bij voorkeur wel een overstortrand moet hebben ter voorkoming van
overlopen. De moeilijkheid is dat deze regeling plaatsgebonden is; dat
betekent een plaatselijke korrektie van de fouten van alle sekties.
Dit plaatsgebonden zijn levert ook problemen op ten aanzien van de pro¬
grammering. Het programme voor de waterstandsregeling kan niet vrij wor¬
den gekozen maar hangt in bepaalde mate af van de randvoorwaarden van
het vertikale en horizontale getij. De kontinue regeling zal voorts een
slecht reproduceerbaar karakter hebben. De geregelde waterstand zal rond
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de gewenste waterstand fluktueren en in feite de debietregelingen nadelig beinvloeden.

ad II Regaling van de middenstandsverschuiving kan gerealiseerd worden door
middel van de driftdebiettank voorzien van een regelsysteem met een
pomp en een shuntleiding (zoals toegepast bij de wisseldebiettanks).
De voordelen van een dergelijke regaling zijn:

- de regaling beantwoordt goed ten aanzien van bet korrigeren van de
nagenoeg konstante font in bet afvoerdebiet
- de plants van de waterstandsopnemer kan willekeurig worden gekozen
- de plants van af- of toevoer van bet korrektiedebiet kan over de
randen verdeeld worden
- de regaling vindt plants met bebulp van een vast setpoint (NAP-peil)
en de terugkoppeling vindt intermitterend plants, dat wil zeggen na
elke getijperiode wordt bet resultant van de waterstandsintegratie
(over een getijperiode of een eendaags getij) vergeleken met dit setpoint. Daar de font in de warerbalans een nagenoeg konstant karakter
beeft zal de regaling snel stabiel kunnen zijn. In verband met de
stabiliteit van de zouttong zal ecbter een langere tijd nodig zijn.
- een bijkomend voordeel is dat de middenstandsbewaking voor de instal¬
ling van de wisseldebieten kan plaatsvinden; een nadeel is ecbter in
dit geval dat de zouttoevoer te ver opdringt in de bovenloop van de
rivieren
- in de programmering ligt ook de mogelijkbeid opgesloten een bepaalde
gewenste middenstandsverscbuiving in bet model te laten plaatsvinden.

Toelicbting op figuur 14:

De terugkoppeling van bet korrektiedebiet wordt bereikt met een debietmeter
die in de afvoerleiding is geplaatst.
De regelaar dient te worden uitgevoerd met een stappenmotor als setpointgever. Met de band kan bet setpoint grof worden ingesteld; de waarde ervan
wordt bepaald door optelling van pekeldebiet en de sluitfout van bet driftdebiet.
De regaling van de waterbalans gescbiedt door bet resultant van

2T

b(t) dt

te vermenigvuldigen met bet modeloppervlak A en vervolgens te delen door 2T.
De uitkomst is bet ingangssignaal voor de stappenmotor. Een toename van de
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gemiddelde waterstand levert een positieve uitkomst van de integraal en toename van de setpoint via de stappenmotor.

Een nare bijkomstigheid,die bij de realisering van de voorgestelde waterbalansregeling optreedt,is dat de driftdebietregeling wordt verstoord. De orde van
grootte van deze verstoring is moeilijk te bepalen. Deze verstoring kan worden
opgelost door de twee regelingen aan elkaar te koppelen (zie schema van fig.
15).

Een verklaring van de werking van deze kombinatie is samengevat als volgt:

- installing van de driftdebieten geschiedt volgens de toelichting bij figuur
12 (par. 4.4.2)
- grove installing van de waterbalansregeling vindt plants aan de hand van de
geschatte hoeveelheid geinjekteerde pekel, de sluitfout in de driftdebietinstellingen en de mogelijke lek van het model
- kontrole van de waterbalans gebeurt met behulp van de waterstandsvolger en
de integratie-unit op de stappenmotor
- terugkoppeling geschiedt via de debietmeter in de gemeenschappelijke leiding
na de verzamelleiding C
- de waterbalansregeling verstoort alle driftdebietinstellingen min of meer
in gelijke mate. De verstoring kan kwantitatief worden waargenomen via de
debietmeters A en C, zodat deze wear afzonderlijk kunnen worden bijgestuurd.

4.4.5

Realiseren van de programmavorm

Een veelvuldig toegepaste programmeringsmethode was het eendaags getij in 50
punten te verdelen en tussen de punten lineair te interpoleren. Een andere
methode is de debietkromme te ontleden in harmonische komponenten met behulp
van Fourier-analyse. De kromme krijgt hierdoor een meer vloeiende vorm en
benadert beter de kromme van het prototype. Een verandering van het gewenste
programme leidt bij de oude methode tot herberekening van alle 50 punten. Bij
de Fourier-methode kan worden volstaan met invoering van andere koefficienten
voor een of meerdere harmonische komponenten.
De beoordeling van een gerealiseerd getij is met behulp van Fourier-analyse
eenduidiger, omdat zowel de programma's als de gerealiseerde waterstanden
c.q. snelheden geanalyseerd kunnen worden in een aantal harmonische komponen¬
ten. De effekten van amplitude- en faseverschillen zijn snel te bepalen voor
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het instellen van andere randvoorwaarden.
Door alleen de hogere harmonische komponenten van de getijperiode te nemen
kan een werkelijke cyclische getij gegenereerd worden (zie biz. 31).
Een beschrijving van de technische uitvoeringen van de twee methoden wordt
hieronder gegeven.

Oude methode

- de kronme is opgebouwd uit 50 punten voor een eendaags getij. Het programma
wordt gegenereerd met behulp van pinborden, potentiometerdekken of ponsbanden. Bij deze types programmagenerators wordt het stuursignaal via een inter¬
polator toegevoerd aan de regelkringen. Het oorspronkelijk berekende debietprogramma moet echter eerst omgerekend worden in een tankniveauprogramma
- tijdstap in het model = 22,5 sekonden; dit is 2% van een eendaags getij
- niveaustap gebruikte pinborden = 400 mV; dit is 2% van 20 Volt.
De uiterste waarden in het programma zijn -10 en +10 V (totale span is 20 V)
- niveaustap van de toegepaste ponsbandinvoer is 1 op 799, dus ca. 1 promille
- niveaustap van de potentiometerdekken is 1 op 1000, dat wil zeggen 10 mV per
stap.

De toen gebruikte pinborden zijn dus vrij grof qua instelmogelijkheid ten opzichte van de andere methoden.
Andere denkbare methoden zijn "curve followers", meer-kanaals ponsbandlezers,
merendeels door WLD ontworpen en gebruikte methoden.
Zou uitgegaan worden van een computerprogrammering dan verzorgt de computer
via software de interpolatie tussen de 50 punten en via een digitaal-analoge
omvormer naar bijvoorbeeld 0-10 Volt is een oplossend vermogen van 10 mV
(1 promille) haalbaar.

Een van de bezwaren van de vrij grote tijdstap van 22,5 sekonden is bovendien dat in de praktijk vaak een extra filter nodig is om de diskontinuiteiten
van de interpolatiemethode te ondervangen.

Nieuwe methode

- de kromme van een eendaags getij wordt nu ontleend aan een aantal harmonische
komponenten zoals verkregen uit een Fourier-analyse
- de koe£^icienten van deze Fourier-reeks kunnen dan bijvoorbeeld met behulp
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van ponskaarten ingevoerd worden in een computer
- de uitvoer van de programma's gaat via een D/A-omvormer (20 kanalen) naar
de desbetreffende regelkringen
- via een terminal en een visueel display kunnen de programma's worden opgeroepen en eventueel gewijzigd
- via dezelfde terminal kunnen tevens de gerealiseerde waterstanden c.q. snelheden worden opgeroepen en vergeleken met de programma's. Beide dienen gepresenteerd te worden als funktie van de tijd en eventueel in een frekwentiekarakteristiek (amplitude en fase) of in getalvorm (koefficienten) van
Fourier-reeks
- het aantal benodigde harmonische komponenten kan nader bepaald worden.
Het numerieke "Leendertse"-programma werkt met 8 harmonische, waarbij de
eerste 4 a 5 het meest relevant zijn (zie [sj)
- in verband met het cyclisch karakter mogen alleen de hogere relevante har¬
monische van de getijfrekwentie worden gebruikt in de analyse*
- uitgaande van de 5 harmonische

wordt een programma gekarakteriseerd door

10 variabelen (aj t/m a^ en b^ t/m b^).

Fourier-reeks:

Q(t) = a

o

+ a, cosoJt + a„ cos2L0t + . a^ cosStot +
1
2
5
+ bj sincot + b^ sin2cot +
b^ sinSojt

Hierin is a^ een konstante, dat wil zeggen een maat voor het driftdebiet en
komt dus niet voor in de wisseldebietprogramma's.

9II
CO =

, met T = getijperiode in het model (ca. 560 s) .

De kombinatie van oude en nieuwe methode

Het wijzigen van een debietkromme kan het eenvoudigst plaatsvinden door de gewenste verandering in de bestaande in te tekenen (zie voorbeeld volgende pag.).

De hogere relevante harmonische komponenten zijn die komponenten waarvan een
veelvoud der perioden gelijk is aan de getijperiode en praktisch overeenkomen
met de getijkomponenten.
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Q - as

t - as

a = oorspronkelijk programma
b = gewenste verandering

In principe kan de procedure op twee manieren uitgevoerd worden:

1. de kronmie Q is bekend in de Fourier-koefficienten. Wijziging van bet oor¬
spronkelijk programma vindt plaats door verandering van deze koefficienten
2, om kromme b te verkrijgen kan een aantal punten in bet Q-t-vlak gewijzigd
worden. Vervolgens wordt met bebulp van Fourier-analyse de nieuwe kromme
weer cycliscb gemaakt. Er moet dan wel een aantal punten van de Q-t-kromme
bekend zijn (bijv- 50 voor een eendaags getij).

Beide metboden kunnen toegepast worden, waarbij de tweede metbode voor bet
inspelen van bet model aantrekkelijk is.

Toelicbting op bet schema van computersturing (fig. 16)

- op de centrale computer kunnen de diverse programma's worden ingevoerd.
Deze programme's zijn dan bekend in bijvoorbeeld 50 punten voor een eendaags
getij
- vervolgens worden de koefficienten berekend met bebulp van een Fourierprogramma. Voor deze beste benadering kunnen dan ook de nieuwe 50 punten
worden bepaald
- de resultaten kunnen worden opgeslagen bij de centrale computer en/of naar
de front-end computer gaan, waar men de resultaten zicbtbaar kan maken,
laten uittypen of opslaan op een scbijfgebeugen
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- wijziging van de programma's kan plaatsvinden met behulp van de terminal en
visual display door verandering van een of meerdere punten. Door de centrale
computer wordt vervolgens weer een Fourier-analyse gemaakt en het nieuwe
verkregen programme kan weer worden gepresenteerd op de visual display.
Tevens kan een verandering aangebracht worden door de Fourier-koefficienten
te wijzigen
- de uitvoer naar de desbetreffende regelsystemen vindt plaats via een UDCsysteem (universaal-digital-control-systeem) waar de digitale signalen omgezet worden in analoge vorm (bijv. 0-10 Volt).
De kleinste amplitudestap via het UDC-systeem is dan 10 mV, of wel l°/oo
van 10 Volt
- daar de tankregelingen niet met debietkrommes worden uitgestuurd maar met
niveauprogramma's, moeten de debietkrommes eerst geintegreerd worden. Via
de terminal dient dan de tankniveauslag gepresenteerd te worden, zodat
programmasignalen en meetsignalen (tankniveau) op elkaar afgestemd kunnen
worden
- via de A/D-convertor kan een van de waterstandsvolgers worden aangesloten
op de front-end computer. Daar wordt steeds de integraal bepaald over een
2T
eendaags getij (q/
h(t) dt). De uitkomst van deze integraal kan via het
UDC-systeem worden uitgevoerd als korrektiesignaal voor de waterbalansregeling.

4.5

De basisopzet van de computersturing

Tot nu toe zijn de principes beschouwd ten aanzien van de afzonderlijke
- toegepaste regelsystemen
- programmeringsvorm van de randvoorwaarden
- maatvoering van de getijregeltanks.

In het hiernavolgende wordt ingegaan op verdere automatisering van het Getijmodel Rijnmond in het kader van de sturing (D 375), kontrole van het model en
eventuele relaties met het aanwezige data-acquisitiesysteem.

Bij de nieuwe regeling is de vraag te stellen in welke mate de handelingen
met gebruik van de computer gedeeltelijk of geheel geautomatiseerd kunnen
worden. Zo zijn de hierna te noemen funkties op drie mogelijke manieren te
realiseren.
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1. Wisseldebieten

I

De regeling van het debiet door niveaumeting in de tank geschiedt met
een kontinue regelbaar en een externe funktiegenerator (als setpointgever), bijvoorbeeld pinbord, ponsband, curvevolger.

II

Idem, alleen de funktie wordt nu gegenereerd door de computer,

III De regelafsluiter wordt direkt ingesteld door de computer; de instelling is door waterstandsmeting in de tank te kontroleren.
Deze computersturing geldt vooral ten aanzien van de efficiency.

2. Driftdebieten

I

De debieten zijn in te stellen met de hand. De waterstand wordt gekontroleerd en zonodig bijgesteld.

II

Het instellen met de hand geschiedt vanuit een centraal punt, Het
korrektiedebiet volgt automatisch uit de waterstand op een punt. Dit
debiet wordt evenredig verdeeld over de hele rand.

III Het instellen en

korrigeren van de waterstand vindt plants door

computersturing op alle punten,

3. Dichtheid

I

Het kontroleren en bijregelen wordt met de hand uitgevoerd.

II

Toegepast wordt een scannende regeling van de gemiddelde dichtheid,

III Het doen van kontinue regelen en bewaken van de afzonderlijke
dichtheden langs de verschillende randen door middel van een computer.

4. Kontrolefunkties

I

De afzonderlijke krommes worden uitgeschreven en vergeleken met meetkrommes.
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II

Kontinue vergelijking van de gewenste en gerealiseerde waarden vindt
plaats met alarmering bij te grote momentane afwijking.

Ill Idem, uitgevoerd met een computer en automatische korrektie.

5. Verplaatsen meetopnemers

I

Met de hand op het model.

II

Vanuit de centrale meetruimte met de hand.

III Automatisch door middel van een computer.

De overige te verrichten funkties door de computer zijn:

- het sturen van klokken op het model. Dit kan via een digitale uitgang van
de UDC
- het sturen van fotoapparatuur. Ook hiervoor kan, via de UDC een puls worden
gegenereerd
- het eventueel verplaatsen van de opnemers. Dit kan op dezelfde wijze plaatsvinden als bij de afsluiters, dat wil zeggen het sturen van pulsen naar een
stappenmotor met een terugmelding wanneer een bepaalde positie bereikt is.

PROGRAMMATUUR

De programmatuur valt in een aantal stukken uiteen. Sommige daarvan zijn in
het geheel niet tijdgebonden en kunnen zelfs op een andere computer gedraaid
worden.
Dit betreft de programma's voor het in eerste instantie bepalen van de randvoorwaarden.

Andere programma's zijn niet zodanig tijdgebonden dat ze onmiddellijk plaatsvinden, maar wel na een bepaalde tijd beschikbaar moeten zijn, bijvoorbeeld
display-programma's. Deze programma's kunnen met een lagere prioriteit draaien.
Enkele programma's zijn nauw tijdgebonden. Deze programma's zullen zo efficient
mogelijk moeten zijn. Dit zijn de programma's die de stuurkrommes genereren.
Een eerste indeling geeft het volgende overzicht van de verschillende programma' s:
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A

Vereffenen prototype-gegevens met behulp van rekenprogramma "waterbalans"

B

Optimaliseren resultaten diverse vereffeningsprocedures door middel van
tweedimensionaal getijberekeningen

1

Inlezen prototype-gegevens
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2

Genereren optimale krommes

3

Beoordelen resultaat via display

4

Eventueel wijzigen gegevens

3^
5 Berekenen tankprogramma's

7 Berekenen driftdebieten

6 Genereren tankprogramma's

8 Instellen driftdebieten

9 Meten waterstand

>

10 Kontroleren waterstand

Toelichting op bovenstaand schema;
ad 1
De invoergegevens kunnen op verschillende wijzen binnenkomen zodat deze programma's apart kunnen worden gehouden op de centrale machine.
Mogelijke invoeren zijn:
1. Gemeten watersnelheden in de buurt van de randen over een periode van 1 getij, verkregen uit A.
2. Uit een Leendertse-programma berekende debieten bangs de randen.
3. Waterhoogtes.
4. Uit getij-analyse geextrapoleerde waarden, via A.
5. Uit A en B (zie boven).

Voor bet programma wordt uitgegaan van de mogelijkheid dat een benadering
van de gewenste debietkromme over tenminste 12 uur beschikbaar is op alle 20
regelpunten alsmede de waterhoogte op de referentieplaats met een interval van
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een half uur en de rivierafvoeren.

ad 2
Dit progrannna zal door de gegeven waarden een optimaal periodiek dubbeldaags
getij van 25 uur bepalen. Hierbij is te denken aan Fourier-analyse, met komponenten die gehele veelvouden van 1/25 uur zijn. De kromme wordt dan samengesteld met de eerste 4 of 8 komponenten. Bij bet maandgetij blijkt, dat als
dit periodiek gemaakt wordt, dit bet beste te benaderen is met een tijdreeks
over 29,5 dagen. De komponenten worden dan dus veelvouden van deze frekwentie.
Dit geeft dan iets van 120 komponenten waarvan echter zeker de helft erg
klein is.

ad 3 en 4
De uit programma 2 berekende kromme op de halve uren wordt dan vergeleken met
de oorspronkelijk ingevoerde gegevens. Lijkt deze benadering acceptabel dan
kan met gebruik van meerdere komponenten de benadering verbeterd worden. Hier¬
bij wordt steeds de waterbalans berekend.

Een uitgerekend dubbeldaags getij alsmede de oorspronkelijke waarde kunnen
in een keer op de display gezet worden.

Het maandgetij zal uiteenvallen in 30 dagen. Het getij dat op de display is
gezet, moet vanaf de console oproepbaar zijn. Op de display verschijnt tevens
de grootte van de verschillende gebruikte komponenten. Vanaf de console moet
de amplitude van de afzonderlijke komponenten te beinvloeden zijn.

Is een redelijke benadering gevonden van het prototype-getij, dan wordt de
grootte van de verschillende komponenten voor de verschillende randen in de
"bibliotheek" opgeborgen. Deze eerste 4 programme's zouden op de centrale com¬
puter kunnen draaien. Evenals bij de data-acquisitie wordt alles berekend in
"prototype"-eenheden.

ad 5
Met de gegeven nauwkeurigheid van de UDC en de in het getij voorkomende frekwenties is aan te tonen dat het voldoende is het debiet iedere "10" minuten
van het prototype te kennen, en dat deze waarden, lineair geinterpoleerd mag
worden (zie "NAUIiKEURIGHEID") .
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De "id ininuten"-waarden worden bepaald uit de bekende komponenten zonder de
"DC"-komponent. Omdat de hoogte in de tank de integraal is van bet debiet
moet eerst de amplitude van de afzonderlijke komponenten door de frekwentie
gedeeld worden. Omdat bet oplossend vermogen van de UDC-uitgang maar 1/1000 V
bedraagt kunnen de "10 minuten"-waarden berekend worden met integer-getallen
voor de amplitude en de momentele waarden van de sinus. Waarscbijnlijk is bet
dus aantrekkelijk met een sinustabel te werken.

Deze berekende waarden, rekening boudend met bet oppervlak van de tank, de
scbaalfaktor en de gevoeligbeid van de AV-stappen als integer-waarden voor
alle 18 regelpunten voor de bele periode op de scbijf opgeslagen*.

ad 6
Omdat dit een sterk tijdgebonden programme is, moet dit optimaal worden opgezet. Daarbij is een zo regelmatig mogelijk verloop tussen de punten gewenst.
Een denkbare oplossing is een eerder door WLD toegepaste metbode met bebulp
van een funktiegenerator. Eventueel kan deze "bardware-interpolator" opnieuw
gebouwd worden.

De periode van 10 minuten prototype komt overeen met 7,5 sekonden modeltijd.

In deze tijd kan de funktie maximaal 50 AV-stappen veranderen.

Voor bet begin van bet interpolatieproces wordt bet aantal AV-stappen
bepaald. Stel dit AN, in de vorm van een integer-getal. ledere 100 ms, dus
An
75 H per interval, wordt een getal yj k 256 opgeteld in een bulpregister bestaande uit een 8-bit-byte. ledere keer als dit byte een overflow geeft wordt
er een bit bijgeteld, iedere keer dat er een underflow optreedt wordt er een
bit afgetrokken van de waarde, die de UDC op dat moment beeft. Op deze wijze ontstaat een optimale interpolatiekromme. Door steeds bet werkelijke aantal stappen
...
AN
te nemen worden eventuele afwijkingen door bet afronden van yy k 256 naar een
integer-getal beperkt tot 1 bit dat ecbter niet akkumuleert.
Uiteraard kan ook de bele kromme eerst op de scbijf berekend worden. In dat
geval moeten 18 x 3.000 getallen per dubbeldaags getij berekend, weggezet en
weer opgebaald worden.
*AV = oplossend vermogen van de analoge uitgang
= bereik: aantal gebruikte bits.
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ad 7
Uit de berekende "0"-komponent volgt een driftdebiet. Omdat tijdens het genereren van de kromme al gekontroleerd is of het numeriek klopt moet alleen
nog bepaald worden hoe het korrektiedebiet verdeeld moet worden.

ad 8
De computer zet met behulp van stappenmotoren en de bekende regelkarakteristiek
de afsluiters op de gewenste waarde. Dit gebeurt een voor een via een kontakt
van de digitale output en de tellereenheid in de UDC.

Voordat het getij gestart wordt, wordt eerst het model door de computer op
NAP gebracht. Vervolgens wordt nagegaan of met de ingestelde debieten dit
NAP is te handhaven en zo niet, hoeveel de debieten moeten veranderen om dit
te realiseren.
Zijn deze afwijkingen tussen de nodige instellingen en de berekende instel1ingen groter dan bijvoorbeeld 1% dan wordt er gealarmeerd tengevolge van een
optredende niet toelaatbare lek.

Er kunnen dan of nieuwe waarden of door de computer berekende korrektiewaarden
ingevoerd worden.

ad 9
Het bewaken van de waterstand kan met de standaard-bemonsteringsfrekwentie
van de analoge kanalen dat wil zeggen iedere 1,5 sekonde of 2 minuten proto¬
type gebeuren.

ad 10
De grootte van de integraal na 5 bemonsteringen, dus na 7,5 sekonden, zou aanleiding kunnen geven tot ingrijpen op de ingestelde debieten. Ook hier kunnen
te grote afwijkingen gealarmeerd worden. Na afloop van een modeldag valt te
besluiten of de gekorrigeerde waarden als nieuwe waarde aan te houden of zelf
in te grijpen door verandering van de ingestelde debieten.

De grootte van het korrektiedebiet per getij kan als maat gebruikt worden voor
de werking van de apparatuur. Een plotseling grote korrektie duidt op een font.
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ANDERE PROGRAMMA'S

Andere eenvoudige taken die nog verricht moeten worden zijn:

1. Het bijhouden van de klokken op het model.
Dit kan een eenvoudig progranma zijn dat met iedere "minuut" = 750 sekonden een puls afgeeft via een kontakt van "digital out" in de UDC.
2. Het starten van de fotoapparatuur.
Na een ingestelde tijd wordt een startpuls afgegeven aan de fotoapparatuur,
bijvoorbeeld via de UDC.
3. Voor analyse van de ingestelde randvoorwaarden is het nuttig om voor een
aantal punten de gewenste en de gerealiseerde waarde te kunnen vergedijken
en zonodig met Fourier-analyse te bepalen waar de verschillen zitten. Dit
is dus meer een uitbouw van het data-acquisitieprogramma, waarbij de dis¬
play is

ingeschakeld. Ook het ijken van de waterstandsvolgers kan nu auto-

matisch geschieden.

TIMINGSOVERWEGINGEN

Het meest voorkomende programme is het interpolatieprogramma. Simpel optellen
van de per stap benodigde instrukties geeft aan, dat dit met ongeveer 5 instrukties is te verwezenlijken. Zeg dat dit 20 ys kost. Als de extra voor een
RSX operating-systeem* benodigde tijd een faktor 5 bedraagt betekent dit
100 ys per punt. Voor 20 punten is dit ongeveer 2 ms. Dit gebeurt iedere
100 ms. De belasting van de komponenten door dit programme zou dus ± 2% bedragen.

NAUWKEURIGHEID

Het getij wordt primair bepaald door zijn eerste harmonische.
De tweede harmonische is altijd minstens een faktor 4 kleiner terwijl ook de
amplitude van de overige komponenten ongeveer kwadratisch afnemen.

De grootste verandering van de eerste afgeleide, dat is als tweede afgeleide
gelijk aan nul is, treedt op bij maximale amplitude.

*Een RSX operating-systeem is een real time-systeem
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De maximale amplitude uitgedrukt in AV-stappen is 500.
De tweede afgeleide is dan 0,05/sekonden.

Omdat alleen konkrete stappen zijn te maken, meet een interval altijd afgerond worden met een 0,5 stap.
Op grond hiervan zou het interval 10 sekonden mogen bedragen.

Uit een andere redenering is te bepalen hoe groot de maximale fout is bij
lineair interpoleren,
Deze fout is maximaal bij het maximum.
Gegeven: de afrondingsfout van ^ bit

it

bit
ampll|tude«

500

bits

op 500 bits.

Een benadering met kleine hoeken leert dan dat dit een tijdstap toelaat van
...
.
12
10 sekonden bij een sinus met een periode van
uur.

BESLUITVORMING

De in het begin van dit hoofdstuk genoemde drie mogelijkheden ten aanzien van
elk te realiseren tijdsafhankelijke funkties zijn in drie overzichtspakketten
samen te vatten:

a. het MINI-pakket
b. het MIDI-pakket
c. het MAXI-pakket

(zie tabel 4).

In de drie pakketten, verdeeld over 5 onderdelen, is het eerste punt steeds
gemeenschappelijk. De eerste twee kolommen geven aan wanneer wel en wanneer
geen gebruik van de computer gemaakt wordt.

In de daarnaast geplaatste kolommen is off-line bedoeld als niet in real time
met het modelbedrijf.
In de laatste tabel is getracht de relatie met het data-acquisitiesysteem aan
te geven.

-
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ad a
MINI is een omschrijving van de methode van stuning zonder gebruik van de
computer, dat wil zeggen:
- programma's genereren via bijvoorbeeld pinborden
- driftdebietinstelling via meetstuwen + peilnaald of via klepflowmeter
- dichtheidsregeling via scanmethode
- waterstandsregeling via overstort of middels driftdebietsysteem
- inregelen model via kontrolemetingen, interpretatie, korrektie randen etc.
(hulpmiddel betrekkingslijnen en/of Leendertse-model)
- kontrole blijft zeer arbeidsintensief (zowel regelingen als model).

ad b
MIDI is kortweg te omschrijven als, de computer toegepast op beperkte schaal
voor programmageneratie en/of regeling, dat wil zeggen:
- programma's genereren via computer
- driftdebietregeling met behulp van kleppendebietmeters
- dichtheidsregeling via scanmethode
- waterstandsregeling is geintegreerd in driftdebietsysteem
- inregelen model als bij MINI, eventueel met hulp nu van computer (bijv.
analyse in Fourier-komponent)
- kontrole regelsystemen semi-automatisch
- kontrole model beperkt tot eventueel uitschrijven van enkele snelheden.

ad c
MAXI is het maximaal benutten van mogelijkheden met de computer.
Toepassing (zij het met enige fasering):
- programma's genereren via computer
- driftdebiet + waterstandsregeling bestuurd en geregeld door computer met
mogelijkheid van snelle overall-kontrole (kleppen met bijv. stappenmotoren)
- dichtheidsregeling via computer
- inregelen model als bij MIDI
- kontrole model mogelijk overbodig door automatische kontrole regelsystemen
- diverse andere funkties kunnen nu door computer worden vervuld (e.e.a.
faseren in tijd).

Het besluit tot de keuze voor het MAXI-pakket berust op de volgende argumenten:
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1. Het belangrijkste argument komt voort uit een reeds eerder genomen beslissing om het modelbedrijf een betere efficiency te geven. Daartoe is begonnen met het data-acquisitiesysteem, later zou dit gevolgd worden door
storing c.q. kontrole van dit modelbedrijf.
2. In het MAXI-pakket is een regelsysteem aanwezig dat met behulp van modelmetingen aanzienlijk minder kontrole vereist, dan in het oude regelsysteem
noodzakelijk was.
Door te kiezen voor autonome regelingen is de kontrole eenduidiger en
grotendeels automatisch.
3. Verder zijn in het MAXI-pakket toekomstige logische uitbreidingen aanwezig
zoals bijvoorbeeld sturen van meetapparatuur en kalibratie.

In het voorgestelde MAXI-pakket is geen dwingende noodzaak aanwezig om het
data-acquisitiesysteem te gebruiken voor storing of kontrole. Alleen de eventuele output van de data-acquisitie door middel van "real time"-display zou
eventueel als kontrole van het model dienst kunnen doen (zie fig. 18, 18a).

4.6

Evaluatie raamwerk en voorlopig ontwerp

De reeds beschreven "basisberekening" (hfdst. 4.2) met betrekking tot debietregeling langs de drie randen geeft binnen de toleranties nauwkeurige resultaten in de horizontale stromingen. Afgezien van de nauwkeurigheid van de debietregeling zelf kan een onjuist horizontaal stromingsbeeld geweten worden
aan onjuiste tankprogramma's.
Anders is dit het geval met het vertikale getij te Hoek van Holland; dit ligt
bij deze regeling niet vast. Uit diverse wiskundige berekeningen is ten aanzien
van de principeregeling (zie ook hfdst. 2) de kwalitatieve konklusie te trekken:

- bij een Q-Q-regeling is de waterstand erg gevoelig voor zowel de amplitude
als de fase van het debiet
- bij een H-H-regeling is het debietverloop gevoelig voor de amplitude en de
fase van de waterstand (vooral bij dicht bij elkaar liggende regelranden).

Een Q-Q-Q-regeling dat wil zeggen alle drie randen op debiet geregeld, vereist
dus een waterstandskontrole. Dit kan qua opzet eenvoudig zijn (bijv. in het
onderhavige geval van eenduidige instellingen) (zie fig. 151.

OORZAKEN VERLOOP WATERSTAND

In 4.4.4 zijn een aantal oorzaken genoemd van fouten in de waterbalans. Deze
fouten zijn konstante fouten (zie hfdst. 4.4.4 ad 1 t/m 4).
In het model heeft de som van de konstante fouten een positieve middenstandsverschuiving tot gevolg. De foutoorzaak komt van aide randen af en het is duid
lijk dat de korrektiedebieten langs alle randen ingebracht moet worden.

De variabele fouten ontstaan tengevolge van:

- fouten in de randvoorwaarden van het wisseldebiet; dit weer door fouten in
de prototype-gegevens (orde ± 5% in amplitude en/of fase)
- schematisatie van de modelranden en modelbodem
- het Coriolis-effekt
- fouten in Q -regelingen (nauwkeurigheid + 1% in amplitude en/of fase).
w
Afgezien van het Coriolis-effekt zijn de variabele fouten langs alle randen
te kompenseren. De absolute grootte van de fouten c.q. fouten in de waterstand is klein door de reeds toegepaste vereffeningsmethode, de tweedimensionale berekening en de ijking van het model.
Met behulp van het "Leendertse"-model kan een inzicht in de stochastische
foutenverdeling langs de randen worden verkregen.
Over de kompensatie van het Coriolis-effekt geeft [dj aan dat dit bereikt
kan worden door een extra hoeveelheid water in het gehele model te brengen.

De juiste grootte van de bovengrens van het toe- of afvoerdebiet ten aanzien
van de totale font kan geschat worden met behulp van het "Leendertse"-model.

WATERSTANDSREGELINGEN

Enkele regelmethodes om de waterstand te korrigeren op voorspelbare konstante
fouten en variabele fouten, inclusief het Coriolis-effekt zijn varianten op
de waterbalansregeling van figuur 14.

Methode I (fig. 22)

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de konstant-niveautank voor de driftdebietinstelling. Het regelgedeelte bestaat eveneens uit een pompklepsluitsysteem
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zoals toegepast wordt voor wisseldebiettanks. Het verschil onderscheidt zich
dat hier een "meester-slaaf"-regelkring wordt toegepast. De "meester"-kring
bestaat uit een zelflerend systeem dat de gewenste waterstand en de gemeten
waterstand (of gemiddelde van enkele metingen) vergelijkt en de nodige regelaktie doorgeeft aan de "slaaf"-kring. De laatste is een debietregeling waar
meer de informatie over het benodigde korrektiedebiet vastligt. Na inregelen
(zelflerend proces) zal de "slaaf"-kring volgens een konstant programma werken.
De "meester"-kring verzorgt de kontrole van het reproduktiemodel.

Methode II (fig. 23)

Bij de vorige methode is het principe van autonome regelsystemen toegepast.
Het nadeel is dat bij de verdeling van de korrektiedebieten op alle driftdebietregelsystemen ingegrepen en voor een juiste kwantitatieve verdeling gezorgd moet worden. Deze regeling ontstaat door de driftdebietinstelling te
kombineren met de regeling van de eerste methode. In feite komt het erop neer
dat nu 18 "slaaf"-kringen met een verdeelsleutel geintroduceerd worden.

Methode III

De konstante font in de waterstand en de variabele font kunnen ook apart gekompenseerd worden. De konstante font wordt gekorrigeerd volgens een bepaalde
verdeling in de driftdebietinstellingen (korrektiegrootte kleiner dan 1 promille) de variabele font door wijziging van de wisseldebieten (c.q. berging).
In dit verband kan een zelflerende regeling in 3 a 4 getijden de wisseldebietprogramma's en de driftdebietinstellingen aanpassen. Daarna wordt het model
alleen nog bewaakt via de waterstandsregeling en zonodig gekorrigeerd via de
driftdebieten.

Methode IV

In de voorgaande methodes is het toepassen van een waterstandsregeling met
behulp van overstortkleppen niet genoemd. Daar de mogelijke fouten in de
waterstand klein genoemd mogen worden volgt hieruit dat de variatie in de
overstorthoogte zeer gering moet zijn; een korte lengte van de rand heeft
hetzelfde effekt.
Het nadeel ten opzichte van de andere regelingen is dat alle regelsystemen
op debiet worden gekontroleerd, zodat bij toepassing van een overstortrand
het debietoverzicht onkontroleerbaar wordt verstoord.
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VOORLOPIG ONTWERP

Een gedetailleerde voorstelling van de technische uitvoering van de nieuwe
zeerand vormt reeds het raamwerk (hfdst. 4.1. e.v.)
In figuur 23 is een schema getekend van een randsektieregeling, zoals die
ook past binnen het MAXI-pakket ten aanzien van de automaterisering.

Enkele aanvullende opmerkingen bij figuur 23 zijn ten aanzien van,

a. de wisseldebietregeling:

- de kwantitatieve eisen per modelregelsektie uit [^6] zijn als uitgangspunt genomen
- de mogelijkheid DDC (direct-digital-control) toe te passen is hier aanwezig
- een aantal andere regeltechnische mogelijkheden zijn genoemd in hoofdstuk 4.4
- de beschouwing in verband met do randkonstrukties van de nieuwe zeerand
vermeldt [?]] .

b. de dichtheidsregeling:

- de dichtheidsregeling geschiedt op alle wisseldebiettanks en eventuele
andere reservoirs.
De regeling van de drie groepen worden scannend uitgevoerd; de setpoints
zijn per groep instelbaar.

c. de driftdebietregeling:

- de kwantitatieve eisen c.q. ontwerpgegevens ten aanzien van de driftdebieten zijn samengevat in tabel 2.

4.7

Varianten op het tankplan

In een intern rapport [js] zijn de bouwplannen beschreven over de uitbreiding
van de nieuwe zeerand. Het gaat in dit verband om de zogenaamde plannen
"binnenin" en "buitenom". De betekenis hiervan is de opstelling van de tanks
vlak langs de rand binnen het gebouw respektievelijk buiten het gebouw onder
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een overkapping te projekteren. De voorkeur ging uit naar het plan "binnenin"
om verbouwingen aan de modelhal te vermijden. Anderzijds ging dit ten koste
van de bedrijfskontinuiteit vanwege het installeren van de tanks. Tevens zou
bij het plan binnen de hal de maximale paalbelasting van het zeegedeelte overschreden kunnen worden.
Vervolgens werd onderzocht welke varianten er waren op de oorspronkelijke zeeranduitvoering, waarbij alle zeeranden op debiet geregeld worden met behulp
van tanks (zie hieronder).
Hierna is in dit verband opnieuw de probleemstelling van de nieuwe zeerand in
beschouwing genomen.
In het kort is dit als volgt samen te vatten. Het model moet beschikken
over een randvoorwaardenregeling op zee, terwijl onderzoek wordt verricht
in het probleemgebied ter hoogte van Hoek van Holland en de daarbij behorende
randvoorwaarden in de mond van de Nieuwe Waterweg. Het maken van een randvoor¬
waardenregeling in de mond van de Nieuwe Waterweg wordt technisch als onmogelijk aangemerkt. De grenzen van de zeerand worden bepaald door modeltechnische
en hydrodynamische mogelijkheden, de regelinstallaties die de grenzen vorm
geven, door gezonde bedrijfsvoering en een optimale operationele werking. Hierbij moet opgemerkt worden dat het model vanwege de schaalkeuze voornamelijk
geschikt is voor waterhuishoudkundig onderzoek, waarbij vrij grote dichtheidsverschillen een rol spelen (zoutindringingsproblematiek), zodat bijvoorbeeld
watervervuiling tengevolge van lozingen in de rivier in principe niet tot doel
van het modelonderzoek zal behoren.
In dit verband zijn er in totaal drie varianten voor een nieuwe zeerand op
te noemen:
I

het basisplan met getijreservoirs ten behoeve van debietregelingen van de
drie randen (Z-, W- en N-rand) + een "overall"-waterstandsbewaking (zie
fig.

II

19)

als I, maar met een op waterstand geregelde nieuwe kleppenrand (type
M 1000)

op de Noordrand (zie fig. 20)

III als I, maar met de Westrand gesloten en met een op waterstand geregelde
(bestaande) kleppenrand op de Noordzijde (fig. 21).

De plannen I en II liggen in omvang ten aanzien van het kostenaspekt en be¬
drijf svoering dicht bij elkaar, zodat bij deze overwegingen alleen plan III
overblijft. Plan III is echter niet aanvaardbaar gebleken, omdat het bijna
niet mogelijk is om met behulp van een kleppenrand, die op waterstand geregeld
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wordt, een voldoende nauwkeurige debietverdeling te krijgen.
Gezien de opzet de getijden op debiet te regelen met een waterstandsbewaking
is daarom naar een andere mogelijkheid gezocht.

In de periode van bet vooronderzoek van het plan tanks was direkte debietmeting met behulp van debietmeters niet mogelijk vanwege de geringe nauwkeurigheid. De nauwkeurigheid van de toen bestaande debietmeters was gauw een
orde van 5%, in ieder geval te onnauwkeurig om met vertrouwen direkte debietmeting met behulp van deze meters toe te passen.
In de loop der jaren zijn echter nieuwe debietmeters ontwikkeld, die een hogere
graad van nauwkeurigheid hadden. Begin van het jaar 1974 was een nieuw type
elektromagnetische debietmeter (EMF-meter) op de markt gekomen met een orde
van nauwkeurigheid van + 1%.
Dit nieuwe type was de aanleiding geweest tot nader onderzoek in dit verband
en daarmee tot het begin van het plan EMF.
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5

Voorstudie en voorontwerp van het EMF-plan

Voor een debietregeling met behulp van EMF-meters zijn diverse mogelijkheden
op te zetten, waarvan in hoofdstuk 5.1 enkele voorbeelden worden gegeven.
De keuze tot een ontwerp wordt bepaald door:
- het benutten van de resterende modelvoorzieningen
- de technische mogelijkheden
- de haalbare kosten.

Allereerst dient te worden nagegaan hoe de fluktuerende debietstromen tot
stand gebracht kunnen worden. Onderstaande schets geeft een principe aan hoe
met een in- en uitstroomleidingsysteem de getijdebeweging in het model gesimuleerd wordt.

r

I
MODEL

I

Qr

I
f

—@"1

©
PROGRflM-

nfl

PRocaonQ»n

T

Ql

FoC

_J

_J

Qi

Reservoir

De hierbij te volgen procedure is:
- kies een Q. die altiid
groter is dan Q
j to
^m (Q.1 = Qm+Q u )
en
zijn beide geprogrammeerd (zie onderstaande schets)
- de gemeten
- Q

wordt van polariteit veranderd

wordt nu geprogrammeerd door Q. = -Q. bij Q

op te tellen (Q -Q. = Q )

- door het geschikt kiezen van het Q^-programma, zodanig dat het minimum
debiet niet te klein is ten opzichte van het maximum debiet verkrijgt men
zo een regeling die over het gehele gebied bij benadering een font in de
orde van 1% bedraagt ten opzichte van het maximum debiet (reproduktie < 0,25%).
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Q(V8)

f
200

lyty

200 l/8

progranma Q.
prograaima ^

100
--- programma Q^ » Qm'^i

7^

t (sec)

/

25 1
-100
-200

Opmerking:
I

In principe kan

ook een konstante zijn; dit heeft het nadeel dat de

Q -tak dan een dubbele kapaciteit moet leveren.
u
II

Het modelniveau zal tengevolge van een dergelijke regeling verlopen; er
moet dus een plaatselijke waterstandsregeling toegepast worden.

III De kosten ten aanzien van de regeltechniek nemen aanzienlijk toe in vergelijking met die van de getijregeltanks.
Hier tegenover staat dat de bouw- en werktuigkundige kosten geringer zijn.
IV

Het nadeel bestaat dat door het langzaam verlopen van de kalibratie binnen de reproduktiegrenzen van i 0,25% van het maximum debiet een variabele gelijkstroomkomponent kan ontstaan.
Voorbeeld:
Bij een normaal debiet van 100 1/s in de sektie

levert een nauwkeurig-

heid van 0,25% een debietfout van^ 1 1/s.Dit bedraagt ten opzichte van het
normale driftdebiet van

(= 2,2 1/s) een foutpercentage van circa 10%.

Ten aanzien van de dichtheidsregeling is in de voorstudie gebleken dat
bij toepassing van EMF-debietmeters de regeling van de dichtheid
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in de afzonderlijke sekties niet mogelijk is; er is geen konstante toevoer
van een debiet met een gewenste konstante dichtheid. Het meest aantrekkelijke
is de dichtheid binnen in de reservoirs te regelen.
De geschematiseerde setpoints - in dit geval op drie aangehouden - worden met
de desbetreffende debieten bepaald.

5.1

Mogelijke varianten binnen EMF-plan

Alvorens tot een definitief ontwerp te komen, kunnen op grond van de principeopzet van de getijderegeling enkele varianten nader beschouwd worden.

Variant 1:
Er wordt gebruik gemaakt van het bestaande omloopkanaal en zeepompen. De drukregeling kan eventueel uitgebreid worden met twee extra ventielen. Instroming
in model vindt plants vanuit het omloopkanaal via de klep en debietmeter (wisselstroom: amplitude tweemaal zo groot als gewenst in model). De terugstroming
geschiedt met behulp van pomp via debietmeter terug naar het omloopkanaal
(d.i. een gelijkstroom).

Nadelen:

1. slechts een (onvoldoende) gedefinieerde dichtheid mogelijk
2. de reproduktiefout in de debieten is relatief groot door grote
amplitude in de wisselstroom.

Voordelen:

1. gebruik wordt gemaakt van de bestaande voorzieningen
2. uitstroompompen zijn van het standaardtype.

Variant 2;
De opzet is als variant 1, doch het nadeel wordt opgeheven; de uitstroom (ge¬
li jkstroom) gaat terug naar het reservoir, mogelijk onder vrije val. Het om¬
loopkanaal wordt nu op een dichtheid geregeld via het reeds bestaande systeem.

Variant 3:
Eveneens is de opzet als variant 1. Het nadeel 2. hiervan wordt opgeheven,
namelijk de reproduktiefout wordt verkleind door zowel het instromend als het
uitstromend debiet te regelen. De kosten zijn gelijk aan die van variant 1.

Variant 4:
Beide nadelen van variant 1 worden hierbij opgeheven; dit is dus een kombinatie van variant 2 en 3. De uitstroomkant krijgt hierbij een speciale pompregeling (bijv. shunt).
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Variant 5:
Het aantal dichtheidssetpoints wordt verhoogd met drie; dit betekent een uitbreiding van variant 4. Hiertoe dienen zowel het omloopkanaal als het reser¬
voir van kompartimenten te worden voorzien. Enige extra pompen zijn nodig voor
de watervoorziening naar de kanaalsegmenten.
Variant 6:
m odel

reser¬
voir

Offlloop
kanaal

■shimtregeling*

Hierbij is elke sektie zowel ten aanzien van instroming als uitstroming geheel autonoom. Via (lange) zuigleidingen wordt water via een "speciale" pomp,
klep en debietmeter naar model gebracht (wisselstroom). Op dezelfde wijze
vindt terugstroming plaats. Het reservoir dient hierbij te worden opgesplitst
in drie gescheiden kompartimenten voor drie dichtheden. De dichtheid wordt in
het bestaande kanaal geregeld.

Konkinsie

- Variant 4 heeft een optimale reproduktiefout, een goed gedefinieerde dicht¬
heid instromend, maakt optimaal gebruik van bestaande voorzieningen, is redelijk in kosten.
- Bij de werktuigkundige opstelling is de mogelijkheid nog aanwezig om het
model te verkleinen of te vergroten door op maaiveldhoogte te bouwen of in
vertikale zin opstellingen boven het model te plaatsen.

5.2

Nauwkeurigheidsanalyse EMF-plan

De nauwkeurigheid van de EMF-regeling ten opzichte van de getijregeling met
behulp van tanks wordt getoetst aan de reproduktie en reproduceerbaarheid van
de prototypegegevens.
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Bij de afschatting van de nauwkeurigheden van de zeerandregeling met behulp
van getijregeltanks en met de EMF-debietmeters is uitgegaan van een gesloten
Westrand, acht regelsekties op de Zuidrand en vijf regelsekties op de Noordrand.
ledere sektie bestaat uit twee onafhankelijke regelingen, een voor bet instromend en een voor het uitstromend debiet, zodat totaal 26 onafhankelijke
debietregelingen bestaan. De debietregelingen gelden zowel voor het wisseldebiet als het driftdebiet. De waterstandsregeling wordt gedeeltelijk in de
debietprogramma's gekorrigeerd en daarnaast door gebruik te maken van een
additionele debietregeling ("fine-waterlevel-control")•

5.2.1

Nauwkeurigheid bij instellen en reproduktie van het wisseldebiet

Voor het hanteren van een formulevorm om de graad van nauwkeurigheid voor in
dit geval de reproduktie te kunnen bepalen wordt de standaardafwijking bij
een steekproef uit de statistiek beschouwd.
Het gaat hierbij om een betrekkelijk gering aantal waarnemingen met een bepaalde onnauwkeurigheid, namelijk de gemeten debiethoeveelheden langs de zeerand
met behulp van debietmeters.
De instelnauwkeurigheid per debietmeter, c.q. EMF-regeling is ± 1% van de
maximum waarde van het ingestelde meetbereik van de betreffende EMF-meter.
Per regelsektie met twee debietmeters wordt de statistische instelnauwkeurig¬
heid: ± ■ ' = ±
%.
/aantal
/2
Voor de N^-sektie geldt bijvoorbeeld:
breedte sektie

4

m

diepte sektie

0,4 m

oppervlakte sektie

1,6 m

snelheid

fout model

fout prototype

1/s

cm/ s

cm/s

cm/s

320

20

± 0,14

± M

160

10

± 0,07

±

80

5

± 0,035

± 0,3

debiet

0,6

In normale omstandigheden zullen de snelheden in vergelijking met de gegeven
getijprogramma's zich in een band van i 0,6 cm/s bevinden.
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De reproduktie van het ingestelde debiet is per EMF-regeling
maximum debiet. Per sektie is de reproduktie

-

■

-

0, 25% van het

/o •

W2
5.2.2

Nauwkeurigheid bij instellen en reproduktie van het driftdebiet

Bij normaal getij is de verhouding tussen maximum wisseldebietamplitude en
driftdebiet globaal 1:25. In extreme omstandigheden kan dit voor enkele sekties oplopen tot 1:50.
In het volgende wordt de verhouding 1:25 als maatstaf genomen.

De instelling per EMF-regeling: i 25% font van het gewenste driftdebiet.
De instelling per sektie

: ± 17,5% van het gewenste driftdebiet.
^^ % = ± 5%

De totale instelfout in de driftstroom: ±

y26

De reproduktie

per sektie is

:

17,5
% = 1 4,5%
4

in analogie met
het wisseldebiet

De totale reproduktie in de driftstroom:

= ± 1,25%.

Ter vergelijking dient de nauwkeurigheid van de bovenafvoer van de rivieren.
De betreffende V-stuwen zijn gekalibreerd met behulp van een EMF-meter waarvan
de nauwkeurigheid ± 1% was van het maximale bereik (= 4 1/s); dat wil zeggen
de instelnauwkeurigheid van de bovenafvoer is ± 1% bij 4 1/s en ± 4% bij 1 1/s.
Indien de echte ijk-curve van de EMF-meter in rekening wordt gebracht dan is
een verbetering met een faktor 4 mogelijk; dat wil zeggen ± 0,25% bij 4 1/s en
± 1% bij 1 1/s.

De reproduktie in de bovenafvoer is in overstorthoogte ± 0,3 mm, dat wil zeg¬
gen bij een bovenafvoer van 4 1/s is de reproduktie in het debiet ± 0,5% en
bij 1 1/s is deze ± 1%.
Dit geldt zowel voor de Oude als Nieuwe Maas, zodat voor de totale bovenaf¬
voer geldt:
- de instelnauwkeurigheid bij hoge afvoer (ca. 8 1/s) is + ^
■

y?

0,7%
9

- de instelnauwkeurigheid bij lage afvoer (ca. 2 1/s) is
- de reproduktie bij hoge afvoer is ± 0,35%
0,5%
- de reproduktie bij lage afvoer is

-

0,7%

+

^

■ v/2

2,8%

5%
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Vergelijking tussen rivier- en zeerand:

normale omstandigheden
instelnauwkeurigheid
rivier

rivier

zee

± 1,5%

reproduktienauwkeurigheid

± 5%

zee

± 0,5%

± 1,25%

Opmerking: Bovenstaande getallen zijn ca. een faktor twee te verbeteren door
nauwkeuriger te ijken.

5.2.3

Nauwkeurigheden ten aanzien van de waterstand

De in- en uitstromende debieten bij gesloten Westrand zijn (zie tabel 5):

extreem

normaal

doodtij

0pm. :

Noord in

805

370

160

Per EMF-regeling is de nauw-

Noord uit

940

480

170

keurigheid

Zuid in

1223

540

197

male waarde (de schets op

Zuid uit

882

380

108

biz. 65 laat het debietver-

3850

1770

635

Per sektie zijn er twee

1950

700

EMP-r e ge 1 i nge n.

1% van de maxi¬

loop per EMF-regeling zien).
Totaal:
Totaal + 10%:

4235

De instelnauwkeurigheid per EMF-regeling i 1%. Aantal regelingen 2 x 13 = 26.
Hiermee wordt

de gezamenlijke sluitfout :

±

Voor de drie situaties geldt vervolgens:

Extreem :

-

± 0,2%.

/lb

8,5 1/s

Normaal : i 3,9 1/s
Doodtij : ± 1,4 1/s

Deze getallen worden vermeerderd met de lek van het model, dat is 0,02 1/s.
Het verloop in de debieten kan bij eerste benadering in de debietprogramma's
opgenomen worden (korrektie op de A^-koefficienten). Aangezien per EMF-regeling
debietverandering nodig is, is het aan te bevelen

over te gaan op de addi-

tionale debietregeling ("fine-waterlevel-control"). De kapaciteit van deze
regeling ligt in de orde van 10 1/s.
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5.2.4

Reproduktie waterstanden tengevolge van reproduktiefout in de debietregelingen

De reproduktie per EMF-regeling is - 0,25%. Het aantal is 26, dat wil zeggen
0 25
de momentane afwijkingen zijn i
- = i 0,05%.
/26
Max.debiet (1/s)

A-debiet (1/s)

2,1

Extreem

4235

+

Normaal

1950

±1,0 )

Doodtij

700

maximale momentane afwijkingen

± 0,4

Ter illustratie:
Stel dat in de ebperiode de momentane afwijking in een uur prototype konstant
maximaal is, dan volgt voor de waterstand over dit uur:

Prototype

Model
Extreem

0,1

mm

0,6

cm

Normaal

0,05

mm

0,3

cm

Doodtij

0,025 mm

5.3

0,15 cm

Nauwkeurigheidsanalyse tankplan

Uitgangspunt is een zeerandregeling met gesloten Westrand, 8 regelsekties op
de Zuidrand en 5 op de Noordrand.
ledere sektie bestaat uit een tankniveauregeling ten behoeve van wisseldebiet
plus een driftdebietinstelling.
De waterstandsregeling vindt plants via de driftdebietinstellingen (EMFmeters) plus een additionele debietregeling.

5.3.1

Nauwkeurigheid bij instellen en reproduktie van het wisseldebiet

De instelnauwkeurigheid per tankregeling is ongeveer ± 1% van het maximum
debiet per tank.
Een getallenvoorbeeld voor N :
2 ^
Oppervlaktesektie: 160 dm
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Fout prototype

Debiet

Snelheid

Fout model

1/s

cm/ s

cm/s

cm/s

255

16

± 0,16

±1,30

130

8

± 0,08

± 0,65

50

3

± 0,03

±

0,25

Ook hier is er onder normale omstandigheden een foutenband van ± 0,6 cm/s in
bet prototype.
De reproduktie van bet ingestelde debiet is een faktor 2 a 4 beter dan de instelnauwkeurigheid en is dus vergelijkbaar met bet EMF-plan.

5.3.2

Nauwkeurigheid bij instellen en reproduktie van bet driftdebiet

Het driftdebiet wordt per sektie onafhankelijk van bet wisseldebiet ingesteld.
De nauwkeurigheid bij de instelling is ± 1% van de maximum waarde. De nauw¬
keurigheid "overall" is ± —^— = 0,3% van de maximum drift over alle randen.

/T?
Vergelijking instelnauwkeurigheid met het EMF-plan:

EMF-plan

TANK-plan

per sektie :

± 17,5%

±1%

"overall"

±

± 0,3%

:

5%

RIVIER

± 1,5%

Vergelijking reproduktie met het EMF-plan:

EMF-plan

TANK-plan

per sektie :

± 4,5%

± 0,25%

"overall"

± 1,25%

i 0,08%

5.3.3

:

RIVIER

± 0,5%

Nauwkeurigheid ten aanzien van de waterstand

Tankregelingen leveren geen bijdrage in het verloop van de middenstand.
Driftdebiet, lek en pekelinjektie leveren gezamenlijk een verloop van de
middenstand. Uitgedrukt in 1/s zal dit geringer zijn dan bij het EMF-plan.
Korrektie kan plaats vinden door instellingen van de driftdebieten te wijzigen plus de additionele waterstandsregeling toe te passen analoog als bij
het EMF-plan. De kapaciteit van deze regeling bedraagt slechts enkele liters
per sekonde.
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5.3.4

Reproduktie van waterstanden tengevolge van reproduktiefout in de
debietregelingen

De reproduktie per tankregeling is ± 0,25%. Aantal regelingen is 13, zodat
0 25
de momentane afwijkingen
=
0,07% bedragen.
/l3
-

■

-

Max. debiet alle sekties

Extreem

A-debiet

1/s

1/s

2165

± 1,52

Normaal

„

1020

± 0,71

Doodtij

II

370

+ 0,26

maximale momentane
afwijkingen

Afweging tankplan tegen EMF-plan naar aanleiding van nauwkeurigheidsanalyse
hoofdstukken 5.2 en 5.3
De te behalen nauwkeurigheid bij toepassing van EMF-debietmeters voor de
nieuwe zeerandregeling ligt tussen dezelfde grenzen als bij bet plan tanks.
De totale nauwkeurigheid van de zeerandregeling is door bet aantal tanks (13)
statistisch groter dan de nauwkeurigheid van de rivierrandregeling. Gezien
vanuit het detailstroombeeld, de zoutverdeling en bijvoorbeeld de verspreiding
van koelwater zou deze grote nauwkeurigheid gewenst zijn.
Door de problematiek rondom het tank-plan zijn ten aanzien van genoemde nauwkeurigheidsaspekten, wanneer EMF-debietmeters toegepast zouden worden, enkele
konsessies gedaan (bijvoorbeeld bij de driftdebietinstelling). Mede hierdoor
is het mogelijk geworden het EMF-plan verder uit te werken.

5.4

Ontwerp van de regelranden

De resultaten van de prototypemetingen, samengevat in tabel 5, vormen de uitgangspunten voor de berekening van de debietregelsekties.

Bij deze berekeningsprocedure moet er rekening worden gehouden met:
- het gebruik maken van het bestaande drukkanaal rond het model
- het zo laag mogelijk houden van het energetisch niveau
- het separaat uitvoeren van de in- en uitstroomsekties; dit is bedoeld er
voor te zorgen om een zo goed mogelijk gedefinieerde dichtheid langs de modelranden te krijgen
- het in acht nemen van de beschikbare ruimte tussen het omloopkanaal en de
modelranden. De plaatsen van deze randen liggen vast; ze moeten voldoende
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verwijderd zijn van het probleemgebied, dat gelegen is bij de uitstroommonding van de Waterweg op de Noordzee.

Op grond van deze voorwaarde is de keuze bepaald op de volgende basiskonfiguratie (variant 4 van hoofdstuk 5.1):

Instroomsektie (zij-aanzicht)

raodelrand
_ model zee
drukkanaal

-^ vvv. ^

HV

^

EMP

r
^ reservoir

ffmTTi TrrTTTTTT-rrrrTT
1-regelklep
debietmeter

woelruimte +
roostez%

— handafslulter
beschikbare bouwrulmte

Uitstroomsektie (bovenaanzicht)

HV

pomp

'
^1
I
_.J

dnjkkanaal

CV

I
I
I

reservoir

shuntklep

CV
EMP
L woelruimte +
roosters
Lraodelrand
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Ten opzichte van variant 4 is de shuntleiding hier naar de woelruimte teruggeleid omdat aansluiting op de zuigleiding een ongelijkmatige belasting van
en cavitatie in de pomp veroorzaakt.
Bij het hanteren van de gewenste debieten voor de berekening van de sektiekonfiguratie is een marge aangehouden van + 10% overwaarde genomen van het
instromend debiet bij springtij + opwaaiing (tabel 6).
De randvoorwaarden voor deze konfiguratieberekening hebben betrekking op de

- leidingdiameters; hierbij gaat het om de optredende drukverliezen en aannamen van de verlieskoefficienten van onder meet bocht-, verloopstukken en
appendages.
- debietmeterkeuze; hierbij gaat het om een minimaal aantal meetbereiken en
een zo hoog mogelijke meetbereik-bezetting (zie tabel 6).
De verliezen moeten gering blijven, dat wil zeggen bij grensgevallen van
maximale doorstroming wordt eerder een grotere diameter aangehouden.
- klepkeuze (debietregelklep); in principe is een lineaire klepkarakteristiek gewenst met een zo groot mogelijke klepautoriteit (60 a 70%).
Onder de klepautoriteit (a) wordt hier verstaan de verhouding van de drukval over de klep alleen

drukval over het gehele leidingssys-

teem (inklusief de klep;
stroming):

Ap
a =

Ap

bij geheel geopende klep (maximale door-

klep
tot

Als bijkomende eisen die voor de uitvoering van de regelklep van belang zijn,
kunnen genoemd worden:

* een spelingsvrije klepaandrijving, dat wil zeggen het treffen van aparte
voorzieningen voor de overbrenging motor-klep.
* het vermijden van cavitatie in de klep; dat wil zeggen er moet nog voldoende drukverlies na de klep bestaan.
* het materiaal van de regelklep dient bestand te zijn tegen zeewater en de
uitvoering geschikt voor kontinu

bedrijf (klepsluitend bij het wegvallen

van de regeldruk).

- pompkeuze; de pompen hebben in verband met een geringe opvoerhoogte en een
relatief grote Q een hoog specifiek toerental (n^);

H
man

3/4

omw/ min
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Het toerental n wordt aangenomen op 1500 omw/min. Bij een opvoerhoogte van
circa 1,5 m is met maximale debiet dat door een randsektie stroomt ongeveer
240 1/s.
Het specifiek toerental wordt dan 540 omw/min. Dit doet de keuze vallen op
een axiale pomp (schroefpomp) met een steile Q-H-karakteristiek.
Bij dit pomptype is geen kontinue toerenregeling mogelijk gezien de grote
variatie in de opvoerhoogte. Wei is hierbij een shunt-drukregeling toe te
passen (zie onderstaande grafiek).

P?)-

_.aetpoint

( mWk)
Betpoint

0,8

t
Vi)

De shunt-drukregeling vereist een steile Q-H-kromme (de hellingshoek wordt
gesteld

op tg a < -^) en daarnaast een stabiele pompwerking tussen 80% en

115% van het maximale debiet (Q ).
m
Er is gestreefd naar de oplossing dat zowel de schoephoek als het toerental
in twee richtingen zijn te varieren om per sektie de juiste Q-H-kromme in te
kunnen stellen.

Andere randvoorwaarden zijn het rendement dat bij de geringe opvoerhoogte van
minder belang is en de beschikbare zuighoogte (de digging van de NPSH-kromme).
Voor cavitatievrije werking dient de beschikbare NPSH voor het werkpunt van
de pomp groter te zijn dan de bij dit werkpunt behorende benodigde NPSH.

-
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REKENPROGRAMMA

Voor een juiste afstemming van de afzonderlijke onderdelen, zodanig dat de
gehele sektie optimaal kan funktioneren, is een rekenprogranma opgesteld,
waarmee de hydraulische verliezen van de verschillende sektie-onderdelen
kunnen worden bepaald.
Door de invoergegevens te varieren is een juiste keuze van leidingdiameter
en regelklep te maken uit de uitvoergegevens (drukverliezen).
De variabelen zijn:

- de in- en uitstroomdebieten
- de leidingdiameters en -lengten
- de verlieskoefficienten van appendages, woelbak + roosters
- de wrijvingskoefficient van de leidingen
- de klepkonstanten (C^-waarden).

De uitvoergegevens zijn de drukverliezen die over de leidingonderdelen optreden. Aan de hand hiervan wordt de klepautoriteit vastgesteld (zie appendix 2).

Bij de aannamen van de verlieskoefficienten (5-waarden) behoren enkele algemene opmerkingen.

- een belangrijk deel van bet verlies wordt gevormd door bet uittreeverlies
van de shunt en uitstroomleiding (orde grootte van 20% van bet totale ver¬
lies zonder de klep), zodat bet gebruik van een diffusor is aan te bevelen.
Toegepast is een rechte diffusor met een tophoek van 7° en D/D^ = 1,5 a 2.
- de 5“waarden voor de vernauwingen zijn geschat op 0,05 en 0,1 betrokken op
de kleinste diameter en 5 = 0,1 voor de konushoek.
- zowel voor de instroom- als uitstroomsekties is te verwachten dat de klep
een nadelige invloed beeft op de effektiviteit van de diffusor. Voor de
uitstroomsektie zal dit door de langere rechte leiding minder bet geval
zijn dan voor de instroomsektie.

OMLOOP- OF DRUKKANAAL

De vraag welke drukverliezen en/of drukvariaties in bet omloopkanaal kunnen
voorkomen beeft geleid tot bet uitvoeren van een aantal drukmetingen in bet
druk- of omloopkanaal.
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De metingen hebben tot doel:

- bet nagaan van de statische

verliezen in bet omloopkanaal

- bet beoordelen van de drukregeling van bet oude model M 900 in verband met
mogelijk te verwacbten drukvariaties.

De meetopstelling en -resultaten staan vermeld in appendix 4.

De konklusies bieruit zijn:

- de statiscbe drukverliezen over de tolklep Zuid zijn circa 1 mwk

meer dan

over de tolklep Noord.
- de verliezen over bet omloopkanaal, zowel naar Noord als naar Zuid, liggen
in de orde van 20 a 30 cmwk

bij maximale afname (ca. 1400 1/s).

Het omloopkanaal beboeft daarom geen voorzieningen om bet drukverlies te
beperken.
- de drukregelklep 0 500 (voor de berekening biervan zie appendix 5) bad voor
de meest extreme situatie (opbrengst van drie zeepompen via deze klep) niet
voldoende kapaciteit; in de praktijk doet deze situatie zicb niet voor.
- tijdens de proeven is door optimalisering van de regelkring bij de toegepaste restrikties op de lucbtcylinder van de 0 500-regelklep een maximale
variatie van ± 0,5 mwk

gemeten met een periode van circa 90 sekonden.

Door toepassing van een kracbtiger klepaandrijving zijn de kleine varieties
beter te onderdrukken.

Ten aanzien van de dimensionering van leidingsdiameters, pompen en regelkleppen wordt verwezen naar tabel 7.

5.5

Opzet van de regelsystemen

De principe-opzet van de toegepaste regelsystemen ten aanzien van de geregelde grootbeden is bescbreven in de boofdstukken 4.4.1 t/m 4.4.4, waarbij opgemerkt wordt dat bet wisseldebiet en bet driftdebiet bij bet EMF-plan is samengevoegd tot een debietregeling. De instelnauwkeurigbeid van bet wisselde¬
biet, dat wil zeggen de font (in 1/s) die bierbij gemaakt wordt is van dezelfde orde van grootte als die van bet driftdebiet, zodat de regeling biervan
is komen te vervallen.
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De algemene opzet van de geintegreerde regelingen geldt voor:
1. De debietregeling van de zeeranden.
2. De debietregeling van de Gemiddelde Waterstandsregeling

(GWR) in de

N5-sektie.
3. De niveauregeling in de riviertanks.
4. De dichtheidsregeling.
5. De drukregeling in de shuntleidingen van de uitstroomsekties.

Het geheel van de regelsystemen omvat een systeem van regelaars waarbinnen
setpoint-kontrole plaatsvindt van de bovengenoemde regelgrootheden.

ad. 1

Het zeemodel wordt ingesloten door drie randen, namelijk Z-, N- en W-rand.
Alleen de Z- en N-rand worden geregeld. De Westrand is gesloten.
Door middel van de Z- en N-rand is het mogelijk het getij te regelen. Met de
zeerandregelinstallatie worden vier getijden ingesteld, namelijk

a. doodtij
b. normaaltij
c. springtij
d. springtij + opwaaiing

Onder getijde wordt in het model verstaan:

a. de waterstand in het modelbassin als funktie van de tijd en de plaats
in het model
b. het stromingsbeeld

zowel in grootte als in richting in het modelbassin

als funktie van tijd en plaats.
Beide worden gerealiseerd door een met de tijd geprogrammeerde debietregeling
langs de Noord- en Zuidrand van het model.

Per sektie bestaat de debietregeling uit een instroom- en uitstroomgedeelte,
elk voorzien van een debietregeling met debietmeter met regelklep en debietregelaar.
Het tijdprogramma van beide takken wordt gerealiseerd door setpoint-sturing
via een computer.
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Het netto debiet (positief of negatief) per sektie naar het model is het resultaat van het debietverschil tussen beide takken. Elk netto sektiedebiet
vormt een onderdeel van het totale getijprogramma van het model als geheel.

De genoemde setpoint-sturing geschiedt in principe als volgt:
Door de computer worden twee setpoints afgegeven per sektie, een voor instromend en een voor het uitstromend debiet. Gesommeerd leveren deze twee setpoints het gewenste getijverloop als funktie van de tijd (zie onderstaande
schets).

Elk regelcircuit bestaat uit een debietmeter, een regelaar en een klep. Het
niveau in het model wordt proportioneel/integrerend geregeld afhankelijk van
het geprogrammeerde setpoint-signaal.

INSTROOMGEDEELTE

De Zuidrand heeft zeven instroomsekties (Z^ t/m Z^) en de Noordrand vijf
(Nj t/m N^)- (Bij de nauwkeurigheidsanalyse van het EMF-plan van hfdst. 5.2
is nog sprake van dertien sekties, in het huidige stadium is dit teruggebracht tot twaalf t.g.v, verdraaiing van de Westrand). In de instroomleiding
van Zj, Z2 en Nj bevindt zich een vertakking met in elke tak een regelklep,
Dit is gedaan vanwege het grote verschil tussen het hoogste en laagste meetbereik en de verkrijgbare uitvoeringen van de regelkleppen (zie fig. 33).

-
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De overige instroomleidingen hebben in stromingsrichting een EfiF-dsbietmeter
met daarachter een regelklep.

UITSTROOMGEDEELTE

In stromingsrichting gezien bestaat deze regelkring voor beide zeeranden uit
een pomp met daarachter een debietmeter en een regelklep.
Tussen de pomp en de debietmeter bevindt zich een shuntleiding, welke teruggeleid wordt naar het model.
In deze shuntleiding (overstort) zit een regelklep, welke op de persdruk van
de schroefpomp geregeld wordt. Deze regeling zorgt ervoor dat als de regel¬
klep in de uitstroomleiding volgens een getijprogramma gestuurd wordt, de
persdruk van de pomp konstant blijft.

Het principeschema voor de regelsekties van de Zuid- en Noordrand is getekend
in figuur 27 voor een sektie.

OPMERKING

De regeling van het Haringvliet is in opzet mogelijk door een bepaald debiet
het model in te laten stromen. De regeling van dit debiet is uitgevoerd met
een programma-setpoint-sturing. De regeling is hierbij proportioneel/integrerend.
Bij het tot stand komen van de nieuwe zeerand is echter het Haringvliet afgesloten, zodat deze regeling slechts in bepaalde gevallen, zoals bij een verhoogde spuistroom door de sluizen, in werking wordt gezet.

ad 2
De tijdens de regeling van het wisseldebiet en het niveau ontstane verschuiving van het gemiddeld modelniveau moet worden gekorrigeerd. Hiertoe wordt
in het zeemodel op drie plaatsen het getij-afhankelijk waterniveau gemeten.
Deze gegevens worden in de computer verwerkt en vergeleken met van te voren
als referentie ingestelde getij-afhankelijke niveauwaarden. Tijdens de startprocedure kan het water in het model hierdoor op een ingesteld gemiddeld ni¬
veau worden gebracht (getij-kromme regeling).
Tijdens het bedrijf van het model wordt het geprogrammeerde en aan de zee¬
randen geregelde getij bewaakt en zonodig gekorrigeerd met behulp van de
Gemiddelde Waterstandsregeling (GWR).
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Om dit te kunnen bereiken is in sektie Noord 5 een extra in- en uitstroomgedeelte ondergebracht waarvan bet principe overeenkomt met die van de andere sekties ten behoeve van de regeling. Echter is deze sektie gebaseerd
op een klein debiet (± 12,5 1/s; zie fig. 28).

ad 3
De rivierenregelinstallatie bestaat in hoofdzaak uit twee tanks, namelijk
een Oude en Nieuwe Maas-tank en vender een gekombineerde konstant-niveaubuffertank.
Vanwege de "eindigheid" van bet model is bet noodzakelijk op de rivieren een
getij te regelen. Bebalve bet getij stroomt ook een konstant debiet bet zeemodel in, namelijk de bovenafvoer.
Door middel van de zogenaamde Oude en Nieuwe Maas-tanks met een wisseldebiet—
regeling wordt de genoemde eindigbeid van bet rivierenmodel gekorrigeerd.
Deze regeling is eveneens uitgevoerd met een programma-setpoint-sturing en
gescbiedt proportioneel/integrerend.

De bovenafvoer wordt gerealiseerd door een konstant debiet vanuit de konstantniveautank via een V-stuw bet model in te laten stromen (zie fig. 3).

ad 4
Het zeewater in bet model wordt op een konstante dicbtbeid geregeld. De dicbtbeidsmeting vindt plaats in bet water van bet druk- of omloopkanaal. Omdat de
dicbtbeid van bet leidingwater,dat van de rivierentanks (Oude en Nieuwe Maas)
afkomt

en bet zeemodel instroomt,niet konstant is en tevens een te grote in-

vloed beeft op bet gebele dicbtbeidspatroon van bet model, moet ook dit water
betrokken worden bij de dicbtbeidsmeting. Deze dicbtbeidsmeting vindt plaats
in bet water van de konstant-niveau-tank. Het verscbil van deze twee dicbtbeidsmetingen is een maat voor de dicbtbeidsregeling in bet model.
Afbankelijk van dit dicbtbeidsverscbil wordt aan de zuigkant van elke in bedrijf zijnde zeepomp pekelwater geinjekteerd via doseerkleppen welke propor¬
tioneel/integrerend geregeld worden.

ZOUTTONGMETING

In de rivieren Oude en Nieuwe Maas en bij Hoek van Holland wordt de geleidendheid van het water gemeten. Hiermee is het mogelijk te kontroleren of het
model aan de gestelde eisen ten aanzien van de renroduktie van de dicbtbeid
voldoet.
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Deze gegevens worden in de computer opgeslagen. Wanneer de meetfase tijdelijk
wordt gestopt is het mogelijk de volgende dag na een sterk gewijzigde situatie de zouttong te rekonstrueren.
Tevens wordt de zouttong bij de laatste getijcyclus van de startfase gelokaliseerd en als vergelijkingswaarde gebruikt tijdens de meetfase (referentiekromme zouttong). Zowel de referentiewaarde van de zouttong als de gemeten
waarde van de geleidendheid kunnen worden afgelezen op een display.

ad 5
De drukregeling in de shuntleidingen van de uitstroomsekties zijn reeds beschreven in ad 1.

5.6

Opzet van de computersturing

De ontwikkelde technologie voor programmering en nauwkeurige meting en regeling
van het systeem wordt hierna volgend genoemd het "Rijnmond Model Control
System" (RMCS).
Het Rijnmond Model Control System is ontwikkeld voor een PDF 11/40 computer
werkend onder het RSX-llD bedrijfssysteem voor alle taken in het Rijnmond
Model.
De toepassing van een digitale computer biedt de mogelijkheid een hogere orde
van nauwkeurigheid en een snellere inregeling van een getij te bereiken dan
vroeger het geval was bij het gebruik van speciale apparaten, zoals pinborden
en ponsbandsturingen.

Een getij in het model wordt gegenereerd door middel van setpoint-regeling.
De setpoints worden met de computer gestuurd op basis van Fourier-reeksontwikkeling van getijstroomfunkties. De setpoints van nieuwe getijden worden
iteratief aan het regelsysteem toegevoegd totdat de juiste getijfunktie is
benaderd. Deze methode van setpoint-instelling kan zowel met de hand (door de
operator) als automatisch uitgevoerd worden. De automatische setpoints-instelling geschiedt volgens vier vooraf gedefinieerde instelprocedures; deze zijn
de

^1~’

H^-instellingen (in het vervolg van de opzet-computer-

sturing wordt hierop nader ingegaan).

De besturing van het model vindt geheel plaats vanuit een centrale meet- en
regelkamer. De computer met zowel een analoge als digitale in- en uitvoer
vormt hierin het centrale gedeelte. Naast het gebruik van het data-acquisitie-
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systeem tijdens het uitvoeren van het onderzoek wordt deze computer ingezet
voor de volgende taken (zie fig. 29):

- het genereren van de gewenste getijkrommes voor alle regelsekties (setpointcontrol)
- het genereren van digitale stuursignalen voor klokken, fotografie, meetapparatuur, etc.
- het bewaken van de middenstand van het model en het bijregelen hiervan
(supervisory-control)
- het aftasten van optredende alarmen
- het bewaken van de zouttong in de rivier
- het bijhouden van een logboek van het modelbedrijf via de terminal
- het bijhouden van een bibliotheek van verschillende getijden.

5.6.1

Getijsimulatie

Het modelbedrijf kan worden onderscheiden in vier fasen:

1. de voorbereidingsfase; het model wordt bedrijfsgereed gemaakt voor simulatie
2. de aanloopfase; hierin worden aanloopeffekten geelimineerd
3. de instelfase; het nieuwe getij wordt gerealiseerd
4. de meetfase; gedurende deze fase worden relevante experimenten uitgevoerd.

ad 1
De voorbereidingsfase wordt in werking gezet door middel van een kommando op
de terminal. Gedurende deze fase is de computerregeling nog niet in bedrijf;
aan de computer wordt het nummer en een beschrijving van het nieuwe getij
meegedeeld en de plaatsbepaling opgegeven van de waterniveaumetingen.
Het systeem wordt op gang gebracht voor de simulatieprocedure door:
- het inlezen van de data vanaf de schijf
- het verwerken van interne computergegevens.

De operator laat met handbediening door de zeepompen via het drukkanaal en
enkele sekties het model vollopen tot het gewenste waterniveau wordt bereikt.
Hierbij wordt hij geholpen door alarmeringsberichten op de terminal indien
het waterniveau de gewenste waarde passeert.
Voorts bedient de operator:
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- de drie zeepompen
- de rest van de zeerandpompen
- de rivierpompen.

De startwaarde van de setpoints van de rivierregelaars worden automatisch
door het RMCS bepaald.

ad 2
Het automatisch genereren van een getijde begint in de aanloopfase. Nadat de
gewenste startwaarde van het waterniveau is bereikt, begint de computerregeling van het model. De startfase gaat altijd vooraf aan de instel- en meetfase; pas na enkele runs zijn verontreinigingen

en aanloopeffekten, zoals

de zoutwaterkoncentratie aan de mond van de rivieren, uit het model verdwenen.
Gedurende deze en de navolgende fasen staat het model onder kontrole van het
RMCS-software.
Daarvoor zijn ongeveer zes of zeven periodieke getijden nodig (25 modeluren per getij is gelijk aan 18 minuten en 45 sekonden werkelijke tijd).

ad 3
De noodzaak van de instelfase ligt in het feit dat de waarden, die voor de
Fourier-funkties bekend zijn, nog niet optimaal zijn. Deze gegevens zijn ontleend aan de zogenaamde prototypezeemetingen van Rijkswaterstaat. De sluitfouten in de waterbalans zijn vereffend volgens het vereffeningsprogramma van
het Waterloopkundig Laboratorium. In verband met looptijdeffekten en dergelijke
is nog een dynamische optimalisatie in het model nodig. De grove startwaarden
worden aanvankelijk in een mathematisch model verwerkt en daarna ingevoerd in
het regelsysteem. Dit is een onjuiste procedure die niet eenduidig is een daardoor kan leiden tot zeer grote afwijkingen. Duidelijk is dat eerst de vereffening op de waterbalans uitgevoerd moet worden. De omweg via het wiskundig model
is daarna niet meer zinvol en het is beter de startwaarden direkt in het getijmodel in te regelen.
Per getij kunnen twee instelprocedures gevolgd worden:
- met de hand; de handinstelling voorziet een volledige vrijheid in wijzigen
en optimaliseren van de regelfunkties. Aan de hand van een aantal kommando's
kan de operator een enkele of een groep Fourier-komponenten wijzigen of di¬
rekt de setpoints instellen.
- automatisch; deze instelprocedures zijn vooraf gedefinieerde methodes die

