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door de operator worden geaktiveerd door middel van een enkelvoudig kommando
gedurende de instelfase van de simulatie.
Er zijn vier automatische instelmethoden: A , H,,
o
1

De

2

en H„.
o

of de gemiddelde waterstand-instelling

A

is de konstante term van de Fourier-reeks. De A -termen van de regelsekties
o
o
worden zodanig gewijzigd dat de gewenste gemiddelde waterstand wordt bereikt.
De output (aantal 1/s) van de kleine GWR-sektie (bij N5) wordt op nul gezet
voorafgaand aan de A^-instelling. De verschillen in de gemiddelde waterstand
worden gevonden door vergelijking van de A^-termen van het vereiste waterniveau en de gemiddelde waterstand gedurende een hele cyclus. De operator bepaalt wanneer de A^-instelling wordt beeindigd, Vanaf dit moment worden de
fouten in de gemiddelde waterstand gekorrigeerd door de GWR-sektie.

De

en

of de waterstandscurve-instelling

Deze instelprocedure behandelt indirekt (Hj) of direkt (H2) de instelling van
de hogere orde termen in de Fourier-reeks per regelsektie.
De Hj-methode vergelijkt de Fourier-komponenten van de gerealiseerde en ge¬
wenste waterstand en rekent met behulp van de computer de korrektiefaktoren
uit voor de Fourier-reeks per regelsektie.

De H2-methode vergelijkt de gerealiseerde en gewenste waterstanden en berekent
de korrekties van de setpoint-waarden in 1/s voor de regelsekties.

Het doel van deze twee methoden is om de gewenste waterstandskromme met een
hoge graad van nauwkeurigheid te kunnen benaderen.

De H^'instelling

Deze procedure is iets verschillend ten opzichte van Hj en H2. Hij berekent
het waterniveau dat verwacht kan worden met de gebruikte setpoint-instellingen
en vergelijkt de uitkomst met het vereiste niveau en korrigeert vervolgens de
setpoints van regelsekties.

Nadat de instelprocedure overeenkomstig de eisen is verlopen, worden de optredende verschillen in gewenste en gerealiseerde waterstand gereduceerd met
behulp van de kontinue gemiddelde waterstandsregeling (GWR).
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ad 4
Gedurende deze fase is de taak van het regelsysteem beperkt tot het genereren
van de gewenste getijden en het uitvoeren van fakultatieve en kontrolerende
taken, zoals

- operationele setpoint-regeling
- genereren van signalen voor het data-acquisitiesysteem

modelklokken,

kamera's, dwarskrachtmeters, recorders
- korrigeren op de gemiddelde waterstand door middel van de GWR-sektie N5
- kontroleren dat de waarden van het gewenste waterniveau regelmatig naar de
hardware-vergelijkingsorganen worden gezonden om deze te vergelijken met de
gerealiseerde waterstand. Dit wordt de Getijkrommeregeling genoemd (GKR)
- het kontroleren van de dichtheid van het water in de rivieren. Dit wordt
de Bewaking Zouttong genoemd
- aftasten van alarms en opslaan van gegevens omtrent de toestand van de getijperiode in het logboek.
In de figuren 29 t/m 31 is een overzicht gegeven van de aanwezige apparatuur
in de meet- en regelkamer, een overzicht van de plaats van de regelpunten en
een blokschema van de sturing.

5.7

5.7.1

Onderzoek aan zeerandsektie-onderdelen

Woelbakkonstruktie

Aan de in- en uitstroomopeningen van de zeerandsekties bevinden zich woelbakken, die als funktie hebben het stromingspatroon aan de zeeranden niet te
verstoren als zou er geen zeegrens bestaan. Ongekontroleerde waterverplaatsingen bij de sekties veroorzaken ongewenste golfbewegingen die verder in de
modelzee kunnen doorwerken.
In de woelbak worden de stroorawervels uitgedempt, waarna de debieten gelijkmatig het model in- en uitstromen.

Na beoordeling van verschillende konstrukties is er een voorkeursontwerp bepaald (zie fig. 32), die voldoet aan onderstaande voorafgestelde criteria:

* een goede definiering aan de begrenzing van het model moet mogelijk blijven,
zowel ten aanzien van de stroming als de zoutbeweging.
* gedurende de in- en uitstroomsituaties aan de modelrand dient het rooster-
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verlies zo goed mogelijk konstant te blijven.
Onderstaande schets toont dat de verliezen over het woelbakrooster (A) in
kombinatie met bet instroomrooster (B) of het uitstroomrooster (C) het
vereiste roosterverlies moeten opleveren.

modelzee

<

z

/

— reservoir

Daarnaast is er nog de situatie dat er geen debietverplaatsing aan de zeerand is (kentering), dan moeten de roosters B en C voor het vereiste verlies
zorg dragen (de regelkleppen zijn nooit geheel gesloten).
Ten aanzien van de roosterverliezen kan samengevat worden, dat in hoofdzaak
de eis wordt gesteld dat (C. + C„) in dezelfde orde van grootte moet zijn
als (5^ +

.

De Woelbakuitvoering is getekend in figuur 32.

Toelichting bij figuur 32:
* de aanvoer- en shuntleiding monden uit achter een vertikaal rooster
* de aanzuigleiding is voorzien van een apart rooster
* tussen de woelbak en het eigenlijke model bevindt zich een horizontaal
rooster
* de diepte van de woelbak bedraagt 1,5 m.

Bij het woelbakonderzoek is ervan uitgegaan dat het horizontale rooster
circa

van het totale verval vernietigt en dus of het vertikale rooster

of de zuigkorf circa — deel. Het uitgangspunt hierbij is dat het totale
verval 0,5 mwk bedraagt bij maximum debiet (bovengrens + springtij + opwaaiing).
Met behulp van de korrektiefaktorl

rooster!
is het verval over het rooster
totaal
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te bepalen, waarmee vervolgens te berekenen zijn:

- de oppervlakte c.q. het gatpercentage van bet rooster
- de

waarden.

De berekende ^"waarden zijn:

Hor.

Zuig-

Vert.

rooster

korf

rooster

N-sekties

1»9

2,0

1,9

Z-sekties

1,9

1,9

2,0

In de later te bespreken uitstroomsektie Z4 zijn proeven uitgevoerd waarbij
onder andere deze berekende gegevens op bun juistbeid worden getoetst.

5.7.2

Aanstroming van de debietmeters

Dit boofdstuk betreft bet onderzoek naar de invloed van de aanstromingskondities op elektromagnetiscbe debietmeters (zie ook [s]). Met behulp van een
proefopstelling (schaal 1:1) is de aanstroming van een elektromagnetiscbe
debietmeter (diameter D = 200 mm) geplaatst tussen een 135° bocbtstuk (dia¬
meter 350 mm) bovenstrooms en een klep benedenstrooms (op ca. 2D) onderzocbt.
Het beproevingscircuit is biertoe aangesloten op een 8-tons ijkbakcircuit met
een nauwkeurigbeid beter dan 0,1% van de gemeten waarde van bet debiet.
De metingen zijn uitgevoerd voor verscbillende meetbereiken van de debiet¬
meter en voor verscbillende standen van de regelklep.

Daarnaast zijn ten beboeve van de geplande uitstroomsekties van de zeerand
drukverscbillen gemeten in bet bovengenoemde pijpencircuit.

Voor de uitvoering en resultaten van dit onderzoek wordt verwezen naar [sj.
Als voornaamste konklusies kunnen genoemd worden, dat

- er geen systematische verscbillen te konstateren zijn bij de optredende
situaties gedurende de proef; alle foutenkrommes liggen binnen een band
van 0,25% van de voile schaal.
- rekening houdend met toevallige fouten van het ijkbakcircuit (orde ± 0,1%
van de gemeten waarde) en het verloop van de konverter (orde ±0,2 a 0,25%
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voile schaal), heeft de debietmeterinstallatie een reproduceerbaarheid van
orde

-

0,25% voile schaal.

- de gemeten ^-waarden van de leidingonderdelen (o.a. appendages, bochtstukken)
goed overeenkomen met de aangenomen ^-waarden (zie fig. 33).

5.7.3

Pilot-model

Een onderdeel van bet studieproces voor de nieuwe zeerand vormt bet zogenaamde gidsonderzoek. Het studieproces omvat de kernproblemen die samenhangen met
bet regelen van een tweedimensionaal systeem en het reproduceren van de massaverdeling.
Het gids of pilot-model kan gebruikt worden als experimenteel, als schaalmodel, als proefmodel en in het algemeen als fysisch model. Het kan gezien
worden als een verlengstuk van het wiskundig model om tot een beter inzicht
te komen in de problematiek van het aktueel model.

De taakstelling van het gidsmodel omvat twee hoofdzaken:
le het onderzoek van de randkonstrukties van de nieuwe zeerand met bijkomende
voorzieningen zoals bijvoorbeeld voor het injekteren van waterstralen.
2e een principe-onderzoek voor de nieuwe zeerand, voorzover dit eendimensionaal kan en voorzover dit zinvol is ter ontlasting van het gidsmodel.

ad 1
De opzet van de vormgeving van de nieuwe rand beoogt niet zozeer het handhaven
van de principes van de bestaande zeerand maar het streven naar een meest gunstige vormgeving in het kader van de eisen die aan de nieuwe zeerand gesteld
worden.
De meest gunstige vormgeving kan door middel van een onderzoek in de proefgoot vastgesteld worden.

ad 2
Voor de proefgoot is het raadzaam de opzet analoog te maken aan die van het
gidsmodel. Dit geeft dan de mogelijkheid om enkele principeproeven te doen
c.q. de volgende instellingen te realiseren:

- permanentie homogeen
- permanentie niet-homogeen
- getij homogeen (Q-Q-regeling)
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- getij homogeen (Q-h-regeling)
- getij niet homogeen (Q-h-regeling)

(Q-Q-regeling).

Het model moet vanwege de taakstelling een aantal voorzieningen hebben die
nodig zijn voor:
1. tweedimensionale getijregaling ten aanzien van debiet- en waterstandsregeling
2. tweedimensionale permanentie
a. gericht op het testen van het tweedimensionale stroombeeld
b. gericht op het testen van de driftdebietregeling
3.

tweedimensionale niet-homogene getijbeweging
a. instroomkonstrukties twee-lagensysteem
b. pekelinjektie.

De resultaten uit het vooronderzoek moeten zo eenvoudig mogelijk vertaalbaar
zijn naar het zeerandprojekt.
Dit is mogelijk wanneer er een eenvoudige schaalrelatie is met het zeerand¬
proj ekt.
Deze schaalrelatie is eveneens een bepalende faktor voor de dimensionering
van het model.
Wanneer schalen 1:4 vertikaal, 1:8 horizontaal toegepast worden, leidt dit
2
tot een bak van 6 k 6 m en een debietenschaal van 1:64.

De relevante schaalfaktoren zijn hieronder samengevat:

schaalfaktoren

t.o.v. model

absoluut

Lengte

8

5120

Hoogte

4

256

Lengte/Hoogte

2

20

Snelheid

2

16

Tijd

4

320

Vertikaal opp,

32

1310720

Debiet

64

20971520

In figuur 34 is het schaalmodel geschetst met de mogelijkheden van de opstelling:

lej 3 regelpunten getijdebiet (Z-, N- en W-rand)
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2^1 regelpunt waterstand (overstortrand N-zijde); eventueel waterbalansregeling via driftdebieten
3^ 4x6 regelpunten driftdebiet voor permanentie instromend zowel als uitstromend
4^ voorzieningen en randkonstrukties voor bet instellen van een tweelagenstroming.

Voor de ontwerpgegevens kan uitgegaan worden van de geschatte extreme waarden
uit [5], maal een faktor 1,5 (aangezien de extremen groter zijn dan aanvankelijk werd aangenomen). De bovenstaande schaalfaktoren worden hierbij gehanteerd.

Nabeschouwing
Het pilot-model zoals bet boven is geschetst, is in opzet bedoeld een tussensprong te maken van het wiskundige naar het aktuele model. Praktisch en in
het bijzonder regeltechnisch bestaan er bezwaren die als volgt omschreven
kunnen worden.

- het pilot-model is klein ten opzichte van het eigenlijke model zodat verstoringen in het pilot-model vrij snel weggeregeld kunnen worden
- het pilot-model is veel minder een bron van verstoringen, waardoor de regeling relatief eenvoudig wordt
- de vraag kan gesteld worden of de te maken kosten in verhouding staan met
de te verwachten resultaten van het gidsonderzoek.

In antwoord op het laatste is gebleken dat het wiskundig/Leendertse-model een
redelijk inzicht verschaft in de problematiek van de zeerandvoorwaarden waar¬
door de zeerandregeling in zijn algemeenheid overzichtelijk en in principe in
de hand gehouden kan worden (zie M 1350-IIIb;

[^3]).

Hoewel een fysisch model - fysisch bekeken - onontbeerlijk kan zijn, is mede
door de hoge kosten verbonden aan de realisatie hiervan het pilot-model niet
verder in de praktijk gebracht.

5.7.4

Beproeving uitstroomsektie

In het hoofdstuk "Ontwerp van de regelranden" (5.4) is het rekenprogramma genoemd waarmee de hydraulische verliezen in de verschillende sektie-onderdelen
kunnen worden bepaald.
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Als uitgangspunten voor het rekenmodel zijn aangenomen:

a. de ontwerpgegevens van tabel 5
b. de woelbak- + roostergegevens; deze komen neer op een ^-waarde voor
het rooster van 2,5 bij een debietsnelheid van 2 m/s en een roosterverlies van 0,5 rawk
c. een beschikbare druk in het ringkanaal van 5000 mmwk, ook ter plaatse van
de verafgelegen sekties Zj, Z^,
d. de pijplengten, wandruwheden en

en
C“waarden

e. een niveauverschil modelreservoir van gemiddeld 800 mm (negatieve zuighoogte).

Gezien de grote invloed van de aangenomen parameters op de berekende grootte
van de debietmeters, het aantal en diameters van de regelkleppen, de meeten regelnauwkeurigheid en de prijs is via de rekenmodelanalyse een proefsektie
(schaal 1:1) ontworpen. Met deze proefuitvoering zijn met behulp van metingen
de uitkomsten van het rekenmodel getoetst aan de praktijk.
Hiertoe is in de zeerandsektie Z^ een uitstroomgedeelte met pomp en shuntleiding, uitmondend in het reservoir respektievelijk in de woelbak + roosters
opgesteld.

Het beoogde doel van het onderzoek in de proefsektie is te omschrijven als

- het nagaan naar de juistheid van de aangenomen ^-waarden en de roosterverliezen
- het beoordelen van de stabiliteit van de drukregeling van de shuntklep, zowel voor groot als klein debiet
- het aanpassen van de schoephoek en toerental van de uitstroompomp
- het meten van de drukverliezen vanaf de pomp via de shunt- en hoofdleiding
als ook over de instroomklep
- het konstrueren van de werkelijke weerstandslijn van het leidingencircuit
omdat deze belangrijk is voor het verwezenlijken van de helling 1:3 in dat
gedeelte van de pompkarakteristiek dat ligt tussen 80% en 115% van de nomi¬
nate pompopbrengst.

In appendix 6 is een overzicht gegeven van de uitgevoerde metingen in de uitstroomsektie Z,. Hierin is in het kort beschreven welke soorten metingen zijn
4
verricht, waarvan hieronder enkele bevindingen worden genoemd, die van belang
zijn voor de inregeling van de regelinstallaties in de zeerandsekties.
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* De metingen van de drukverliezen over het leidingwerk en regelkleppen zijn
in eerste instantie gedaan bij een dichtgestuurde shuntklep en veranderlijke
klepstand van de uitstroomregelklep. Hieruit is de pompkurve bepaald ten behoeve van de metingen waarbij de stand van de shuntklep wordt gewijzigd.
Uit de drukverliezen zijn de verlieskoefficienten van de leidingkomponenten
berekend. De som van deze ^-waarden over het gehele uitstroomgedeelte
tonen een beeld dat overeenkomt met de ontwerpuitgangspunten; de individuele
waarden verschillen echter aanmerkelijk. Ten dele is dit te wijten aan een
sterk asymmetrisch snelheidsbeeld in sommige leidingdoorsneden vooral ter
plaatse van meetpunt A (schets appendix 6), zodat de gemeten drukverschillen geen juiste indikatie geven.
Regeltechnisch gezien zijn echter de totale verliezen van belang en die
blijken redelijk met de uitgangswaarden overeen te stemmen.

* De berekening van het roosterverlies gaat uit van de formule

AZ

S rooster . ^
2g

waarin Vg =

pomp
gat

[jVs]
[n,'= ]

AZ is het gemeten drukverschil over de roosters en

- dit is het totale

oppervlakte van de roostergaten - volgt uit:
A

= gatpercentage x effektief roosteroppervlak. Hieruit volgen de ver^Ct L.

lieskoefficienten van de roosters waarvan de gemiddelde waarde gesteld kan
worden op £

^
=1,34.
rooster

* Het drukverschil over de pomp wordt gemeten met behulp van een dP-cel, het
debiet met een EMF-meter, beide geregistreerd door een recorder om het verloop te kunnen volgen.
De konklusies uit de eerste proefnemingen zijn in het algemeen:

- de gemeten pompkromme wijkt steeds af van het ontwerp
- de pomp blijkt zich instabiel te gedragen als de drukregeling van de
shunt klep in werking wordt gesteld.

In eerste instantie is hierna getracht door schoepenstandverstelling (4 a
10 mm naar grotere spoed; n = 1000 rpm) de ontwerpgrafiek te benaderen, hetgeen niet het gewenste resultaat oplevert.
Vanuit de metingen met n = 1000 rpm en een schoepenstand van 7 mm is bere¬
kend welk toerental ingesteld meet worden om de ontwerpkromme zo goed moge-
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liik te benaderen.
"2
’"22.
Met behulp van de formules Q„ = •=— • Q, en H„ = (tr—) .H is een meest
1

Z

1

gunstige instelling bereikt, namelijk bij n = 1090 rpm en een schoepenstand van 10 mm.
Uit bovenstaande is onder meer te konkluderen dat elke pompkromme van de
afzonderlijke sektiepompen nagemeten dient te worden om door middel van
schoepenstandsverstelling en toerentalverandering de gewenste digging van
de pompgrafiek te krijgen.

* Voor een aantal instellingen van de drukregelaar in de shuntleiding zijn
geregistreerd:

- bet drukverschil over pomp
- bet debiet
- bet getijprogramma
- bet verscbilsignaal (programmadebietmeter)
- de klepstand,

Bij een bepaalde instelling van de drukregelaar (bijvoorbeeld: setpoint
2,2 mwk, propertionele band pb = 175% en i-aktie = 1 s) is een sprongfunktie aangeboden op de debietregelaar in stapjes van 10% van bet maximum de¬
biet (d.i. ca. 14 1/s).
De instelling van de debietregelaar is in dit voorbeeld: pb = 45% en i t 5 s.
Gaande van groot naar klein debiet is voor de responsie van bet regelsysteem
waar te nemen dat:

- de klepstand soms een flauwe "overshoot" vertoont; dit kan gezien worden
als een reaktie op de drukregeling
- bet debiet blijft na ca. 1 minuut vrijwel konstant
- bet drukverschil en dus de persdruk van de pomp ijlen duidelijk na op de
verandering van bet debietsetpoint
- bet gemeten drukverschil over de pomp geeft een "overshoot" van 0,1 0,2 mwk
- bet verscbilsignaal is erg turbulent.

Bij verlaging van de proportionele band tot 20% (i-aktie t 5 s) verloopt de
regeling sneller dock bet beeld ten aanzien van bet drukverschil en verschilsignaal wordt onrustiger.
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Een grotere proportionele band (orde grootte van 125% geeft ondanks een meer
trage regaling een minder onrustig drukverschil- en verschilsignaal te zien.
Het gedrag tijdens een sinusresponsie op beide regelaars (bijvoorbeeld met
een debietvariatie van 3 - 115 1/s en een sinusperiode van ca. 9 min.) kenmerkt zich door instabiliteitsverschijnselen van de uitstroomklep voornamelijk op de top van de sinus; dat wil zeggen tijdens het omkeren van open
naar dichte stand. Als een hogere harmonische van de Fourier-reeks op de
sinus wordt gesuperponeerd neemt de instabiliteit toe.
Door een optimale installing van de regelaar kan de instabiliteit verminderd
worden, met behulp van de "trial and error"-methode.
In een later hoofdstuk "Inregelen" zal beschreven worden hoe op grond van
deze procedure de overige regelaarinstellingen tot stand komen.

* De optimale instellingen van debiet- en drukregelaar zijn bepaald tijdens
proeven waarbij het getijprogramma wordt doorlopen; deze instellingen betreffen de proportionele band en de I-aktie.
Van de drukregelaar is daarnaast bepaald bij welke setpoint-waarde de werking het meest stabiel is; voor de proefsektie blijkt deze waarde 2,5 mwk te
zijn.
Uit de metingen is ook te zien dat de persdruk van de pomp afhankelijk is
van de debietafname door de shunt; de variatie verloopt gelijkvormig met het
getijprogramma. Het gevolg hiervan is dat deze persdruk moeilijk als referentiedruk voor de debietkromme is te gebruiken.

* De C^-waarde van een klep wordt voorgesteld door de formule

= _Q_

^

L8P”i]

[psi]

De C^-karakteristiek volgt nu uit het gemeten drukverschil over de klep bij
verschillende debieten en de hiermee korresponderende klephoeken.
In figuur 35 is de C^-waarde als funktie van de klephoek gegeven zowel voor
de debietregelklep in de uitstroomleiding als voor de drukregelklep in de
shuntleiding. Ter vergelijking is hierin ook de door de fabrikant opgegeven
grafiek gegeven.

6

Het EMF-bouwplan

Bind augustus 1975 is de eerste bouwvergadering belegd ter verkrijging van
een overzicht van de te koordineren werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe
zeerand voorzien van EMF-debietmeters.
De opbouw van de meetkamer is in de startfase van belang geweest om de hard¬
ware te kunnen koppelen aan de computer en te beginnen met de beproeving.
Parallel hieraan verliepen de bouwwerkzaamheden in de modelhal ten aanzien
van de hangkraaninstallatie, de energievoorziening, riolering en dergelijke.

De bouwaktiviteiten zijn in drie groepen te verdelen:
A. Werkzaamheden voorafgaand aan de montage, deze houden in
- beproeving van de pompen
- ijking van de debietmeters.

B. Werkzaamheden in de meetkamer, voornamelijk ten aanzien van
- de montage van spec. 200
- de montage van bedienings- en signaleringskomponenten
- komponenten voor de stuurpulsen en handinstellingen (zie ook fig. 29,
30 en 31).

C. Werkzaamheden langs de modelranden, die bestaan uit
- montage van de komponenten onder A genoemd
- montage van de gehele leidingkonfiguratie voor in- en uitstroomsekties
- vorming van de betonnen modelranden met woelbakken + roosters
- elektrische uitrusting en regelinstallaties (E/R-installaties)
- afbouw van de modelranden.

Nadat de afsluitingswerkzaamheden van de nieuwe randen waren afgerond, is een
programme opgesteld voor de beproeving en inregeling van de E/R-installatie.
Een globaal overzicht en tijdschema van het bouwplan geeft figuur 36.

Opmerking
De EMF-meter voor het Haringvliet dient als "standby"-debietmeter voor het
geval dat de spuistroom door de Haringvlietsluizen een merkbare invloed uitoefent op de randvoorwaarden.
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6.1

Beproeving pompen

In hoofdstuk 5.7.4 is beschreven op welke wijze de pomp in de uitstroomsektie
is beproefd. De pompspecifikaties zijn in deze opstelling zo gewijzigd om
de gewenste eis - helling 1:3 in bet werkgebied - te benaderen. Deze wijzigingen betreffen de schoephoek van de schroefbladen en bet toerental van de
pompas.
Het is dus van belang van iedere pomp de Q-H-karakteristiek te bepalen in bet
werkgebied (85%-115% van de nominale opbrengst).
Hiertoe zijn metingen aan de uitstroomsektiepompen gedaan in een proefopstelling volgens de scbets in appendix 7.
De metingen hebben betrekking op twee typen scbroefpompen, gespecificeerd als
Q 235 en Q 280 (zie fig. 37, 38 en literatuur [o]).
Het verloop van de metingen aan de scbroefpompen en de interpretatie van de
meetresultaten zijn bescbreven in appendix 7.

6.2

IJking EMF-debietmeters

Het doel van de ijking is de bepaling van de juiste kalibratiefaktor van de
meter (bij het hoogste meetbereik) en vender een kontrole op de nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en lineariteit bij alle meetbereiken. Ze worden als
volgt geformuleerd:

- nauwkeurigheid: maat voor de afwijking tussen gemeten waarde en werkelijke
waarde
- reproduceerbaarheid: mate waarin de meter voor eenzelfde werkelijk debiet
dezelfde waarde aanwijst
- lineariteit: mate waarin het meetsignaal evenredig is met het werkelijke de¬
biet.
De meters worden geijkt op de ijkinstallatie van het Waterloopkundig Laboratorium. De debietmeters zijn voor het merendeel uitgerust met 4 meetbereiken. Ze
worden zoveel mogelijk in series van drie ingebouwd met tussenruimten van minimaal ca. 10 D (zie fig. 42).

Debietmeter + uitleesapparatuur

Het debietmeetsysteem bestaat uit:
- de signaalgever (meetbuis)
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- de convertor
- uitleesapparatuur.

Het schema van het debietmeetsysteem zoals gebruikt tijdens de ijkingen ziet
er als volgt uit:

meetbuis

mV

konverier

mA.

R- 500ft

v/fkonverie

pulsen

De meetbuis levert een spanning die evenredig is met het doorstromend

teller

debiet.

In de konverter wordt dit (mV-)signaal getransformeerd tot een mA-signaal en
afhankelijk van het ingestelde meetbereik versterkt. Dit mA-signaal wordt via
een precisie weerstand van 500 ^2 omgezet in een spanning die via een voltfrekwentie-omzetter wordt getransformeerd tot pulsen. Deze worden geteld met
behulp van een elektronische teller.
De fout in de debietmeting tengevolge van de randapparatuur (achter de conver¬
tor) is verwaarlozen ten opzichte van de fout in de buis + convertor.
3
De konverters worden zodanig afgeregeld dat een debiet Q = 0 m /s overeenkomt
met 4 mA (= 2 V over de weerstand = 20.000 pulsen bij een teltijd van 10 s) en
het maximum debiet met 20 mA (= 10 V over de weerstand = 10.000 pulsen bij een
teltijd van 10 s).

Uitvoering van de ijkingen

Voorafgaande aan een ijking of nauwkeurige meting moet de meter opgewarmd wor¬
den. Tussen het tijdstip van aansluiten en de eerste ijking wordt een opwarmtijd van tenminste vier uur aangehouden, meestal wel een gehele nacht.

De ijkingen verliepen als volgt:
- Op grond van de kalibratiefaktor van de fabrikant wordt de uitgangsspanning
van de buis bepaald voor het gewenste meetbereik.
- Deze uitgangsspanning wordt via een kalibrator aan de convertor toegevoegd.
Hierop worden het nulpunt en de "span" afgeregeld bij het grootste meetbe¬
reik. Vervolgens wordt de kalibrator losgekoppeld van de convertor en wordt
deze verbonden met de buis. Dit levert een ander nulpunt

20.000 pulsen).
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Dit andere nulpunt wordt gekorrigeerd tot ca. 20.000 pulsen. Hierbij blijft
de span konstant.
- Vervolgens wordt een proefstort gedaan, waarbij

^ ^meter’

kalibra-

tiefaktor wordt hierop gekorrigeerd.
- Vervolgens wordt de gehele procedure herhaald, waarbij ecbter alle meetbereiken aan de orde komen: bet nulpunt van de convertor en buis worden afgeregeld op bet kleinste meetbereik (wegens de grote gevoeligheid); de
"span" wordt nu voor alle meetbereiken afzonderlijk afgeregeld.
- Vervolgens wordt voor alle meetbereiken de lineariteit van de convertors
gekontroleerd met behulp van de kalibrator (standen 100%, 75%, 50% 25% en 0%).
- Vervolgens worden de meters geijkt bij tenminste 4 debieten per meetbereik
in 2 richtingen om enige indruk ten aanzien van de reproduceerbaarheid te
verkrij gen.
- Aangezien nulpunt en "span" niet volledig stabiel zijn, (vooral bij lagere
meetbereiken) wordt voor de bepaling van de meteraanwijzing bet gemiddelde
nulpunt en de gemiddelde span over de betreffende dag aangehouden. De span
aan bet eind van de dag wordt bepaald na loskoppelen van de buis en conver¬
tor zonder korrektie en tevens na net nulpunt

te hebben gekorrigeerd

tot bet nulpunt van de convertor (zie boven).
Dit is gedaan om te kontroleren of de "span" hierbij onveranderd blijft,
hetgeen binnen nauwe grenzen inderdaad het geval is.
- Regelmatig werd de kombinatie frekwentie-omzetter en teller gekontroleerd.
De afwijkingen hierin zijn ecbter te verwaarlozen.

Resultaten

De belangrijkste resultaten zijn weergegeven in de tabellen 9 en 10.
Hieruit zijn de volgende konklusies te trekken!
- De kalibratiefaktoren opgegeven door de fabrikant wijken nogal af van die
welke door het Waterloopkundig Laboratorium zijn bepaald. Hierin zijn de
volgende tendenzen waar te nemen:
a. Alle afwijkingen liggen in dezelfde richting, zodat systematische fouten
een belangrijke rol spelen (de 0 200 van BAGT vertoonde een ander gedrag,
maar deze maakte geen deel uit van dezelfde levering).
b. Tot en met de 0 200 buizen neemt de font (gemiddeld) toe met de diameter.
Bij de 0 250 debietmeters ligt de font echter weer lager (in dezelfde
orde als bij de 0 50 meters).
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Reproduceerbaarheid: in vrijwel alle gevallen wordt voldaan aan de specifikatie: i 0,25% van de voile schaal. Slechts een enkel punt in het laagste
meetbereik

(0 200 - 5FT 11-1 met Convertor 5XC 11-1) voldoet niet.

Hierbij wordt opgemerkt dat vooral bij deze lage meetbereiken de gevoeligheid voor externe faktoren groot is. Aangezien de "aarde" ook niet werkelijk "schoon" is, moet verondersteld worden dat duidelijke uitspringers als
bij

0 200 - 5FT 11-1 (laagste meetbereik) het gevolg zijn van externe in-

vloeden (aanslaan kompressor e.d,). Echte reproduceerbaarheidsproeven zijn
echter niet gedaan: elk debiet is slechts 2 k gemeten.
Lineariteit: ook hiervoor wordt in vrijwel alle gevallen voldaan aan de
specifikaties. Slechts bij buis 5FT 6-2 met convertor 5XC 6-2 was dit bij
het laagste meetbereik niet het geval (evenals voor de bovengenoemde uitspringende punten van 5FT 11-1 / 5XC 11-1).
De variatie in nulpunt en span is vooral bij de laagste meetbereiken soms
aanzienlijk.
Het is opvallend dat in een vrij groot aantal gevallen de nauwkeurigheid
bij het laagste meetbereik tamelijk slecht is, terwijl deze bij de hoge
meetbereiken zeer goed is. Een indikatie hiervoor is al de bovengenoemde
variatie in nulpunt en span, hoewel het niet zo is dat de grootste variatie
in nulpunt en span altijd ook de grootste onnauwkeurigheid van de meter te
zien geeft (tussen de bepaling van nulpunt en span en de ijkingen zit een
zekere tijd).
Het is echter aan te bevelen de convertors in situ regelmatig te kontroleren
op stabiliteit.
In een vrij groot aantal gevallen blijkt het zeer twijfelachtig of het laag¬
ste meetbereik uit een oogpunt van nauwkeurig meten zinvol is.
Bij enige debietmeters liggen de meetpunten konsekwent aan een kant en bij
het grootste debiet zelfs vrij ver. De afregeling heeft hier blijkbaar
plants gevonden bij een "extreme" waarde binnen het reproduceerbaarheidsgebied. Op grond hiervan kon nog een korrektie worden uitgevoerd voor de volgende buizen:
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Buis +

Afwijking bij

Kalibratie-

Aanbevolen

Gekorrigeerde

convertor

Qma^ e„ groot-

faktor (W.L.)

korrektie

kalibratief ak-

ste bereik

mV /(l/s)

0 250 spare/

tor. mV /(1/s)

- 0,24%

0,0418204

- 0,12%

0,04177

- 0,27%

0,0661399

- 0,15%

0,066041

+ 0,38%

0,0651433

- 0,2%

0,0652736

+ 0,3%

0,0659512

0,2%

0,0660831

+ 0,38%

0,1125358

- 0,2%

0,1127609

5XC 7-1
0 200 5FT 4-2/
5XC 4-2
0 200 5FT 5-2/
5XC 5-2
0 200 5FT 10-1/
5XC 10-1
0 150 5FT 2-1/
5XC 2-1

Opmerking:
Een font in bet nulpunt of in de span werkt op de volgende wijze door in bet
debiet.
Indian geldt:
Q = ^ ~ ^ H b

A = metersignaal
Z = nulpunt
S = span van convertor
o

b = bereik in m /s

Dan geldt:
M = - A?. - A - Z
AS
b
S
S
’ S

Indien de fouten in nulpunt en span niet gekorreleerd zijn en bovendien een
zuiver "random" karakter hebben geldt:

2 _

2 ^

^z
waarbij

a

-

zV

s y

a'(Q)
Q

(a

b

2

•
a'(Z)
S

a'(S)
S

6.3

Testen en inregelen

In de proefsektie N4 (zie hfdst. 5.7.4) is een begin gemaakt met het testen
van voornamelijk pomp, debietmeters en kleppen.
De test- en inregelprocedure, die is opgezet na het tot stand komen van de
nieuwe zeerand, heeft tot doel een aanzet te zijn voor een draaiboek ten behoeve van het in bedrijf stellen van de zeerandregelinstallaties.
Hieronder wordt een overzicht gegeven die puntsgewijs en in het algemeen de
handelingen aangeeft om het model gebruiksklaar te maken voor waterhuishoudkundig onderzoek.
De te volgen procedure is verdeeld over vier fasen:

Fase I: (droge test), deze omvat de funktionele kontrole vanuit de meetkamer
van alle installatie-onderdelen van pompenkamer, zeeranden en rivierranden.

Fase II: (natte test), omvat de funktiebeproeving van alle installatie-onder¬
delen, zoals het vullen van het zeereservoir via de konstant-niveautank, kon¬
trole op de niveaumeting van het zeereservoir, het vullen van het Haringvlietreservoir en niveaumeting van het model (afregelen waterstandsvolgers (WAVO's)

Fase III: (statisch inregelen), handelt om de overdracht van de bedieningsinformatie, het vastleggen van statische en hydraulische gegevens, zoals
setpoint-waarden, drukken en debieten.
De inregeling vindt in principe plants door per installatie-onderdeel de berekende en gemeten waarden van de debieten, maximum en minimum debieten vast
te leggen. Daarna vindt een eerste (grove) instelling plants van proportionele
band en integratietijd (P en I) van de regelaars, vervolgens een tweede en dan
een definitieve (dynamische) fijninstelling.
De regelaarinstellingen omvatten de
- drukregeling van de zeepompen
- drukregeling van de overstortkleppen in de shuntleiding
- debietregeling van het instroomgedeelte
- debietregeling van het uitstroomgedeelte
- debietregeling van de gemiddelde waterstandsregeling zowel voor de instroom
als uitstroom
- niveau- en drukregeling van de Oude en Nieuwe Maas
- debietregeling van het Haringvliet
- getijkrommeregeling
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- dichtheidsverschilregeling
- kontrole op de zouttongmeting.

Fase IV: het dynamisch inregelen van een getij (optimaliseren), het uitvoeren
van modeltesten. Na de individuele inregeling van de sekties volgt nu het in¬
regelen van de gezamenlijke Zuidrand en Noordrand door middel van setpointsturing volgens bepaalde getijden met kontrole op de drukregeling van de overstort zeepompen en debietregelingen.
Voor een uitgebreide beschrijving van de vier inregelfasen voor de zeerandinstallatie wordt vervezen naar het draaiboek voor de regelinstallaties [9].

De inregeling van de getijden is in eerste opzet beschreven in hoofdstuk 5.6.1
en in gedetailleerde vorm uitgewerkt in een computerhandleiding [lOj.

Een overzicht van de instelwaarden geven tabellen 11 en 12.

7

Evaluatie beproevingsexperimenten en ervaringen met de nieuwe zeerandregelinstallatie

Na het gereedkomen van de zeerandregelinstallatie uitgevoerd met EMF-debietmeters is een reeks proeven uitgevoerd en zijn er ervaringen opgedaan, die
voornamelijk betrekking hebben op:

1 . de korrektie van het debiet ten gevolge van het sluiten van de Westrand
2. de flexibiliteit bij verschillende instellingen van getijden
3. de instelnauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van het waterniveau bij
Hoek van Holland
4. de stabiliteit van zeerandregeling
5. het gebruik van het RMCS-systeem.

ad 1
Het is gebleken dat de korrektie van het Westranddebiet in verhouding tot de
getijvermogens (40% op de Noordrand en 60% op de Zuidrand) een onjuiste pro¬
cedure is. Deze zogenaamde 40/60-procedure is oorzaak van ontoelaatbare afwijkingen in het gebied voor de Nieuwe Havenmond.
De verklaring is tweeledig: enerzijds wordt hierdoor de stromingstoestand
"eendimensionaal" gemaakt, te zien in de aanmerkelijke faseverschuivingen,
anderzijds is het Westranddebiet in de natuur niet goed op te meten en daardoor relatief onbetrouwbaar, Het Westranddebiet wordt bij de 40/60-procedure
over het gehele model verspreid. Gebleken is uit zeer uitgebreide verifikatiemetingen, waarin alle bestudeerde zeemetingen vanaf 1966 dienst hebben gedaan,
dat de oude M 900-procedure, namelijk het vereffenen in de uiterste NoordWesthoek van het model, d.w.z. zo ver mogelijk van het probleemgebied rond de
Maasvlakte, steeds eenduidig juiste resultaten oplevert. Dit heeft geleid tot
het besluit de 40/60-procedure te verlaten en in het vervolg het Westrandde¬
biet over de sekties

en

te verdelen.(Zie voor een uitvoerige beschrij-

ving de rapporten M 1418, 1 t/m 4 "Aanvullend onderzoek extreme omstandigheden
eindsituatie Europoort".)

ad 2 en 3
Voor een beschrijving van o.a. de flexibiliteit van het regelsysteem en de
bereikte instelnauwkeurigheid van het waterniveau wordt verwezen naar appen¬
dix 8. Hierin wordt in het kort een overzicht gegeven van de reeds in dit
rapport beschreven ontwikkelingen van het Rijnmondmodel voornamelijk gericht
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op het RMCS-systeem.
De belangrijkste konklusies hieruit zijn:
- de flexibiliteit bij de instelling van de getijden is groot. Binnen een
dag is het mogelijk een geheel nieuw getij te realiseren
- de reproduceerbaarheid van de getijden voldoet aan de eis van 0,25%
- de instelnauwkeurigheid van de waterstand valt binnen de 0,1 mm.

ad 4

Het instellen van de vier getijden, zoals in hoofdstuk 5.5 is beschreven,
levert regeltechnische problemen op ten aanzien van de optimale instelling
van de debietregelaars.
Van de vier getijden is met name het instellen van "doodtij" te onnauwkeurig.
Dit komt doordat bij het laagste meetbereik van de debietmeters de gevoeligheid voor storingen uit de direkte omgeving groot is. Indien bijvoorbeeld
een pomp aanslaat veroorzaakt dit een verstoring op de debietmeter die moeilijk weg te regelen is.
Afgezien van de grote storingsgevoeligheid bij de lage meetbereiken is het
instellen van de afzonderlijke getijden een arbeidsintensieve taak. Bij elke
getijde-instelling behoort een bepaalde versterkingsfaktor van de regelaar
die elke keer opnieuw ingesteld moet worden. Gezien het grote aantal regelaars is het draaien van verschillende getijden in een kort tijdbestek niet
te realiseren. Er is overgegaan tot een instelling van de regelaars die voor
de vier getijden de minste opslingeringen geeft, echter dan nog zijn de lage
debieten niet nauwkeurig te regelen.

De shuntregelingen in de uitstroomgedeelten van de zeerand leveren problemen op
in dynamische toestand. De regelaar van de shuntklep reageert op de persdruk
van de uitstroompomp. Tijdens het programmeren van de getijden op de debietuitstroomklep verandert de persdruk waarop de shuntklep een andere stand
gaat innemen. De verandering van de persdruk kan in enkele gevallen echter
groter worden dan die welke de shuntklep kan wegregelen, zodat deze vrij
snel van open naar dichte stand uitstuurt en omgekeerd. In het algemeen is
dit probleem te ondervangen door iedere sektie afzonderlijk te beproeven en
hierbij een optimale regelaarinstelling te bepalen. In de praktijk echter
worden deze experimenten bemoeilijkt door het kontinue bedrijf van het model.
Een belangrijke rol voor de shuntregeling speelt hierbij de schoepenstandstelling en het toerental van de pomp die zodanig bepaald dienente worden
dat de vereiste helling van de pompkarakteristiek wordt verkregen. De hier-
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bij voorkomende cavitatieproblemen pleiten voor bet hierboven gestelde dat
iedere sektie afzonderlijk beproefd moet worden.

ad 5
In hoofdstuk 5.6.1 is de getijsimulatie beschreven waarin vier opeenvolgende
fasen worden genoemd om het model operationeel te maken.
Bij het feitelijk gebruik van het model is echter gebleken dat de volgorde
van de vier fasen afwijkt van de genoemde volgorde. Een en ander is het gevolg geweest van de instelproblemen die zich voordoen bij het draaien van
vier verschillende getijden en waarover in ad 4 is geschreven.

Uiteindelijk is er een procedure ontwikkeld waarbij onderscheid wordt gemaakt
tussen het inregelen van een getij en het uitvoeren van een proef :

inregelen van een getij

uitvoeren van een proef

startfase

startfase

voorbereidingsfase

voorbereidingsfase

inregelfase

inloopfase
meetfase

Bij het inregelen van een getij is de meetfase vervallen. Tijdens het bepalen
van de optimale regelaarinstellingen wordt alleen de waterstand bij Hoek van
Holland gemeten.
Bij het uitvoeren van een proef vervalt dan de inregelfase en wordt bovengenoemde procedure gevolgd.
Gedurende de inloopfase wordt het model op orde gebracht ten aanzien van de
waterstand en zouttoestand. Hierbij wordt de waterstand te Hoek van Holland
en op een drietal plaatsen de dichtheid van het water gemeten. De inloopfase
duurt een tijdsperiode van ongeveer 9 getijcycli.

Hit bovenstaande is samen te vatten dat de opzet van de getijsimulatie, zoals
in hoofdstuk 5.6.1 is beschreven, in principe voldoet.
Echter door de veranderende versterkingsfaktoren bij de vier meetbereiken en de hierbij behorende andere regelaarinstellingen - zijn de inregelprocedures te gekompliceerd geworden.
Door de nu toegepaste eenduidige regelaarinstelling voor alle vier meetberei¬
ken is een bevredigende oplossing gevonden voor het simuleren van de verschil¬
lende getijden.

Tenslotte kan bij het gebruik van de computer bet navolgende opgemerkt worden.

Bij de opzet van het automatiseringsgedeelte is ervan uitgegaan dat zowel
het meetgedeelte als het regelgedeelte centraal door een computer (de PDF
11/40) bediend wordt. Hierbij is gesteld dat de software en de hardware in
principe vastliggen met daarin de mogelijkheid wijzigingen aan te brengen.
Bij het centraliseren komt echter het probleem dat bij modifikaties in de
software het gehele systeem stil komt te liggen, zodat tussentijdse metingen
niet uitgevoerd kunnen worden. Er dient dus zorgvuldig een taakstelling geprogrammeerd te worden met liefst zo min mogelijk veranderingen achteraf.
Zijn wijzigingen nodig -hetgeen vaak voorkomt- dan is bekendheid met de programmatuur vereist in verband met de onderlinge beinvloeding van de software
voor het meetgedeelte en het regelgedeelte.
Rekening houdend met de kapaciteit van de computer levert het modificeren
van de software van de zeerandregeling in de uitvoeringsfase soms onoverkomelijke moeilijkheden op.
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