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SAMENVATTING
Deze definitiestudie naar morfologische programmapakketten begint met een
woordenlijst waarin woorden en begrippen worden teogelicht die in dit rapport
gebruikt worden. In de inleiding wordt een structuur aangegeven van een morfologisch programma; bet wordt ontbonden in een waterbewegingsmodule, een
golfmodule, een sedimenttransportmodule en een bodemveranderingsmodule. Het
tweede hoofdstuk geeft een beknopte beschrijving van belangrijke fysische
mechanlsmen in de morfologie. Daarin wordt onderscheid gemaakt in vier toepassingsgebieden: rivieren, estuarie, kusten en zeeen. In hoofdstuk 3 wordt geinventariseerd wat elke aparte module (waterbewegingsmodule, golfmodule, etc.)
voor karakteristieke in- en uitvoer heeft en welke pakketten reeds beschikbaar
zijn- Hoofdstuk 4 geeft weer wat de gewenste situatie zou zijn voor de riviermorfologie en de estuariene- en kustmorfologie. Tevens staat hierin vermeld
wat een eerste en tweede release van een morfologisch programmapakket zou
moeten bevatten. Hoofdstuk 5 geeft aan hoe van de bestaande situatie overgegaan kan worden naar de nieuwe situatie. Belangrijkste conclusie is dat
waterbewegings- en golfmodule reeds ver ontwikkeld zijn, maar dat juist de
morfologsiche gereedschappen nog erg weinig ontwikkeld zijn. Een belangrijke
aanbeveling is dan ook om op een efficiente manier een morfologisch program¬
mapakket te ontwikkelen. Een voorstel dat hierbij aansluit is om een
basisontwerp en een detailontwerp (welke het vervolg zijn op deze definities¬
tudie) niet zelf te ontwikkelen maar aan te schaffen zodat tijdwinst geboekt
kan worden bij het totstandkomen van een morfologisch programmapakket in
SIMONA.
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VfOORDENWST

VAN DALES

DIT RAPPORT

t ebiedsschemaiisering

niet opgezocht

discretisatie van een gebied

programma

serie van gecodeerde instructies voor een
computer

idem; een executable van een source-code

programmapakket

geen vermelding

een combinatie vanprogramma's die
communiceren met elkaar en die samen
een compleet geheel vormen
(b.v het waterbewegingspakket +
stoftransport WAQUA, en het
golfvoortplantingspakket HISWA)

procedure

gang van zaken bij een proces

idem

routine

geregelde gang van telkens terugkerende
bezigheden

procedure die steeds opnieuw aangeroepen
wordt

subroutine

geen vermelding

routine binnen een routine

gedeelte van een computersysteem of computerprogramma dot als een op zichzelf
staand geheel kan worden gezien

een onderdeel met een eigen functionaliteit
(b.v. stojiransportmodule binnen WAQUA
of; WAQUA binnen een motfologisch
programmapakket)

vormen; nabootsen

wiskundig beschrijven

empirische interpretatie van een
mathematisch-logisch systeem/ een
schematisering van de werkeliJkJieid met
een operationeel karakter

een programmapakket toegepast op een
gebiedsschematisering
(b.v. CSM, WADDENMODEL, HOKU)

module

modelleren
model

uiskundig model

motfologisch model

een wiskundige formulering van een
proces! gediscretiseerde vergeliJUngen
inclusief randvoorwaarden
motfologisch programmapakket
(waterbewegings-, golfvoortplantingssedimenttransport- en bodemveranderingsmodule) toegepast op een
gebiedsschematisering
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1

DE DEFINITIESTUDIE; INLEIDING

Het doel van deze definitiestudie is te komen tot een onderbouwd advies over
de manier waarop 2D & 3D morfologische programmapakketten in SIMONA moeten
worden opgenomen. Belangrijkste aspecten van SIMONA zijn:een globale
datastructuur waarbinnen met SIMONA-tools snelle gegevensoverdracht kan plaats
vinden en functioneel gescheiden subtaken die in een schillenstructuur worden
opsenomen. Hierdoor kunnen programmapakketten binnen SIMONA snel en gemakkeliik e-ekoppeld worden. Als basisrecept voor opname in SIMONA geldt de volgende aLpak (uit het projectplan van SIMONA): Neem de belangrijkste RWS
programmapakketten en applicaties op in SIMONA en maak hierbrj gebruik van
(her)bruikbare delen van eerder opgenomen programme's. Wat deze aanpak
concreet betekent voor de 'morfologische programmapakketten in SIMONA' wordt
in deze definitiestudie onderzocht. De definitiestudie moet derhalve inzicht
seven in de belangrijkste programmapakketten en ontwikkelingen in de morfolosie en moet beoordelen welke onderdelen hiervan (her)bruikbaar zijn.
Een morfologisch programmapakket kan opgedeeld worden in vier aparte modulen,
te weten: waterbewegingsmodule, golfmodule, sedimenttransportmodule en een
hodemveranderingsmodule. In de praktijk lopen de afzonderlijke modulen in
elkaar over.
Een andere indeling is die naar toepassingsgebieden. Hierin zijn te
onderscheiden; rivieren, estuaria, kusten en zeeen. Deze vier toepas¬
singsgebieden hebben geheel eigen problemen en eigenschappen.
Daarnaast moet een RWS-breed pakket geschikt zijn voor beheerders,
heleidsvoorbereiders en onderzoekers. Zo zullen operationele eisen aan he
systeem gesteld worden (programmapakketten zullen solide, betrouwbaar en
gebruikersvriendelijk moeten zijn) en zal er flexibiliteit verwacht worden __
(het systeem moet makkelijk toegankelijk zijn om parameters of procesbeschrijvingen te veranderen).
Het project SISMOROl is een deelproject van SIMONA. De HID van de DOW i-s de
opdrachtnemer, en de in het ROM vertegenwoordigde Diensten vormen samen de
opdrachtgever. Er is gestreefd naar een gedelegeerd opdrachtgeverschap besLande uit een vertegenwoordiging uit een ' zoetwater'-directie en een uit een
'zoutwater'-directie. De leiding van het deelproject SISMOROl ligt in handen
van Floris Groenendijk (DOW) met medewerking van Don Duizendstra (RIZA). Er is
gebruik gemaakt van deskundigheid van het WL op het gebied van morfologie en
van hun ervaring met het bouwen van een morfologisch modellensysteem.
SIMONA is bedoeld Waterstaat breed te zijn en om een breed toepassingsterrein
van de morfologische programmapakketten in SIMONA te garanderen zijn met name
de regionale directies Gelderland, Zeeland, en Limburg bij de definitie studie
betrokken onder andere door middel van interviews.
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2

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE MORFOLOGIE.

2,1

ONDERSCHEID TUSSEN ZAND EN SLIB

Centraal in de morfologie staat de sedimentbeweging. De sedimentbeweging vindt
eedeeltelijk in de waterkolom plaats en gedeeltelijk over de bodem. Op enige
hooete boven de bodem vindt een vloeiende overgang plaats tussen bodem
transport (een vaste rollende c.q. schuivende laag, verder ook wel bed-load
eenoemd) en gesuspendeerd transport (ook wel suspended-load pnoemd). Het
eerste onderscheid dat gemaakt wordt bij het woord 'sediment is het
onderscheid in cohesief en niet-cohesief materiaal, waarbij de laatste gezien
kan worden als losse onafhankelijke korreltjes en het cohesieve materiaal als
'klevend' beschouwd kan worden. Met cohesief materiaal wordt meestal fijn
zwevend materiaal zoals slib bedoeld. Niet-cohesief materiaal heeft een korreldiameter > 60/im en daardoor een grotere valsnelheid dan cohesief materiaal.
Zand betreft de laatste categorie. Morfologische studies gaan nog niet veel
verder dan het maken van dit onderscheid. Morfologie betreft vooral het
transport van zand. terwijl de beweging en accumulatie van fijn materiaal aan
de waterkwaliteit gekoppeld wordt en (nog) betrekkelijk zelden in ver an
gebracht wordt met morfologie. Recente studies wijzen uit dat mengsels van
Lhesief en niet-cohesief materiaal zich geheel anders pdragen dan alleen
cohesief of alleen niet-cohesief materiaal. In deze definitie studie wor
zowel gekeken naar het transport van niet-cohesief materiaal (> 60 pm) als
naar hft transport van cohesief materiaal; al ligt de sterke
niet-cohesieve fracties. In de bodemveranderingsmodule (en i h.b.
^
en puttermen) moet echter wel rekening gehouden worden met
,
ties, zowel cohesief als niet-cohesief. Het transport van cohesief materiaal
wordt uitvoerig beschreven in slibmodulen. Een definitie-studie naar s
modulen in SIMONA is vrijwel afgerond; er worden voorbereidingen S®
bijvoorbeeld de slibmodule STRESS2D, ontwikkeld door directie Flevoland en de
Laidbouw Universiteit Wageningen. op te nemen in SIMONA,
hie^oor de
definitiestudie van Carlijn Bak 'slibmodellen in SIMONA (SISLIOl, te
verschijnen in de SIMONA reeks.) Verder heeft P.Blokland (1992) een defin
studie naar stoftransportmodulen in SIMONA afgerond en heeft G.
notitie geschreven met aanbevelingen om deeltjes-verspreidingsmodulen onder de
SIMONA-architectuur te brengen (van Dam 1992).

2,2

BLOEMLEZING VAN DE MORFOLOGIE

De morfologie wordt gekenmerkt door de grote range in zowel tijdschalen als
?'l“teLhaL„. De belreffende schalen waarop verschillende fyalsche processen
van belang zijn, zijn vooral gerelateerd aan waterbewegingen,
turbulentie
korte golven
lange golven
getijden
restcirculatie
bodemverandering

1-4 sec.
5-10 sec.
20-100 sec.
40x10’ sec.
40x10* sec.
dagen tot eeuwen.

mm tot cm
10 tot 50 m
100 tot 1000 m
10 tot 100 km
10 tot 500 km
1 tot 100 km

Bovenstaande opsomming maakt duidelijk dat de morfologie
verscheidenheid aan fysische processen. Niet alle processen zijn
toepassingsgebieden even belangrijk. In tabel 1 staat schematisch
welke processen in welk gebied van belang zijn. De belangrij s e p o
zijn vetgedrukt.

,
^
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EimRES

EETUARIA

EUSTEN

SEEN

TURBULENTIE

TURBULENTIE

TURBULEOTIE

TURBULENTE

1-4 SECOmE
S-I5 SECONDE

INVLOED VAN
SCHEEPVAART

WINDGOLVEN

WINDGOLVEN

GOLF-STROOM INTERAC-^
TIE

TOEPASSINGSGEBIED
TIJDSCHAAL

LANGE GOLVEN

JS-200 SECONDE
20x10’ SECONDE

GETUDEN

GETUDEN

GETUDEN
REST CIRCULATIE

20x10“ SECONDE

DEBIET VARIATIES

REST CIRCULATE

REST CIRCULATE

> >2Qxl{f SECOmE

BODDEM-LIGGING

GEUL-PLAAT VORMING

BANK MIGRATE

Het effect van Turbulentle op het transport wordt beschreven met de turbulente
viscositeit en de turbulente diffusie. Deze grootheden zijn bepalend voor de
mate van transport van suspensief materiaal. Daarnaast is turbulentie van
belang voor de processen aan de bodem die sedimentatie en erosie bepalen zoals
opwerveling en verweking. Deze processen zijn vooral van belang in toepassingsgebieden waar golven een belangrijke rol spelen, dus niet in riyieren.
Hier is echter de invloed van de scheepvaart weer belangrijk, terwijl die in
de andere toepassingsgebieden buiten beschouwing gelaten kan worden. ^anneer
een schip in een rivier vaart zal onder het schip een grotere stroomsnelheid
optreden waardoor meer zand opgewerveld en getransporteerd kan worden. Ook de
aandrijving van het schip kan leiden tot meer opwerveling en een groter
transport.
^
,
_
Windgolven daarentegen zijn vooral van belang bij kusten en verder op zee.
Vooral de opwerveling ten gevolge van golven is groot. Netto transporten
treden op wanneer golven sediment opwervelen waar een stroming heerst maar
ook door golven alleen (b.v. asymmetrische golven; zie verder). Windgolven
ziin van belang in estuaria waar stromingen de uiteindelijke richting van het
transport bepalen. Schuin op de kust invallende golven veroorzaken zelf een
stroming en een transport langs de kust. Asymmetrische golven induceren netto
transport in de richting van de goIfvoortplanting (dus ook loodrecht op de
kust) ook zonder de aanwezigheid van een stroming. Lange golven hebben
invloed op de kust. Ze bepalen de langzame varieties in de waterstand en kunnen hierdoor periodieke effecten opwekken die vooral voor sedimenttransport
bepalend zijn (edge waves en surfbeat). Getijstromen bepalen vooral in es¬
tuaria en ook langs kusten het zandtransport. Tot voor kort werd aangenomen
dat golven slechts van invloed zijn binnen de zone kustwaarts van de -8m
diepte-lijn. Op dieper water zijn vooral getijstromen en restcirculatie
verantwoordelijk voor de lange-termijn grootschalige zandtransporten in de
zeeen en langs de kust. Recente ontwikkelingen in morfologisch onderzoek tonen
echter aan dat golven ook in 20m diep water een geprononceerd effect hebben op
het hele vertikale stromingsprofiel. De invloed is het sterkst in e
bodemgrenslaag. De golf geinduceerde grenslaag is van essentieel belang voor
sedimenttransport. Na het aantonen van het belang van golven op diep water,
bleek dat modellering niet (of slecht) mogelijk is wanneer de stroom- en
golfwerking simpelweg bij elkaar opgeteld worden. Vooral de niet-lineaire
interactie tussen golven en stroming zijn belangrijk bij modeliering van e
iuiste bodemschuifspanning.
.
De geul-plaat ligging in estuaria en zeegaten varieert op een tijdschaal van
enkele weken tot jaren ten gevolgen van variables in getijsnelheden op e^nzelfde tijdschaal. De ligging van rivierbeddingen verandert op de tijdschaal
van enkele weken tot jaren. Verder zijn er variabelen van belang voor
fologische processen die niet direct aan tijdschalen opgehangen kunnen worden.
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Zo is in de riviermorfologie zowel ruimtelijke verdeling van korrelgrootte
(b.v. in de binnenbocht een kleine korrel en in de buitenbocht een grove korrel) als de korrelgrootteverdeling op een plaats (veel fijn zand met af en toe
een kiezel of gewoon grind met wat zand ertussen) van belang voor het
sedimenttransport. Nauw samenhangend hiermee kunnen zich afpleisteringslagen
vormen die het sedimenttransport sterk reduceren totdat een bepaalde drempelwaarde overschreden wordt in b.v. stroomsnelheid waarna juist een groot
transport plaats vindt. Ook in kusten en estuaria is de korrelgrootte van ^
belang. De korrelgrootte heeft invloed op het sedimenttransport In estuaria
is de invloed van biologische factoren op zowel suspensief als bed-load
transport niet te verwaarlozen.
Kortom- De morfologie beslaat een breed terrein van de interactie tussen water
en bodem. Deze interactie komt het sterkst tot uiting in het transport van
Momenteel kan sedimenttransport bij kusten beschreven worden met een
(on)nauwkeurigheid van een factor 2 of meer (d.w.z. een relatieve fout
1 en niet nauwkeuriger). waardoor ook de bodem veranderingen t.g v. gradienten
in het transport slechts bij benadering berekend kunnen worden. De nauwkeurigheid bij transportberekeningen in rivieren is iets nauwkeuriger, een
relatieve fout van 40% is haalbaar.
Conclusie (systeemeisen):
flexibiliteit
Een morfologisch programmapakket vraagt om een grote mate van
-dJ verschillende processen in de morfologie op sterk verschillende tijd-en
ruimte schalen plaats vinden, afhankelijk van het te beschrijven mechanisme.
waardoor de tijdsluskoppeling sterk varieert en met triviaal is.
-De aard van het sedimenttransport variabel is (bed-load versus suspend
load, ev. aangevuld met een advectie-difussie aanpak, golfstromingsgedomineerd zandtransport) en de aard van het sedimen
ijge
moet worden.
-processen een sterke dynamische samenhang hebben (golven beinvloeden stroming
v.v,, bodem beinvloedt golven en stroming v.v.) zodat verschillende invoergegevens en/of parameters naast elkaar nodig zijn.
-De kennis van de morfologische processen nog bij lange na niet volledig is.
gesloten integrerende programFlexibiliteit wordt juist niet verkregen door
basismodulen waartussen goede en
mapaketten, maar door een modulaire opzet van
eenvoudig te veranderen communicatie mogelijk is. Dit is exact de opzet van
SIMONA.
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3

OVERZICHT BESCHIKBARE MORFOLOGISCHE PROGRAMMA'S

3.1

DOMEIN VAN DE DEFINITIESTUDIE

In deze definitiestudie wordt alleen gekeken naar 2DH-en 3D-toepassingen. Dit
houdt in dat golf- en bodemveranderingsmodule altijd 2 dimensionaal moeten
ziin. De waterbewegings- en sedimenttransportmodule zowel 2D als 3D maar ook
2h of Quasi 3 dimensionaal kunnen zijn (Voor bet verschil tussen 2h
Q3D; ^
zie Groenendiik 1992). Met de opname van de waterbewegingsmodulen in SIMONA is
al een begin gemaakt. WAQUA is reeds onder SIMONA gebouwd en TRIWAQ wordt
momenteel onder de SIMONA architectuur gebracht. Ook HISWA staat op de
nominatie liist voor SIMONA. Een morfologisch programmapakket zal eisen steilen aan de waterbewegings- en/of golfmodule omdat de simulatie van de snelheid
aan de bodem van groot belang is voor de berekening van bet sedimenttransport.
De eisen die een morfologiscb pakket aan de waterbewegings-en golfmodulen
stelt overtreffen momenteel dat wat wordt geboden door WAQUA en HISWA, ^
-WAQUA levert vertikaal gemiddelde snelbeden. Voor morfologiscbe berekeningen
in bocbten van rivieren moet de optredende spiraalstroom in rekening gebracbt
worden. Dit betekent dat bet snelbeidsprofiel voor bocbten moet worden aansepast met een IDV-nabewerkingsmodule.
-HISWA levert slecbts een lineair (wel onregelmatig) golfveld met golfhoogte
en ffolfricbting. Voor morfologiscbe berekeningen is juist de golfas:^etrie _
van belang, dus is een niet-lineair golfveld nodig. Een dergelijk niet-lineair
Eolfveld kan verkregen worden uit de HISWA-resultaten met bebulp van een
Sabewerkingsmodule. Hierbij moet vermeld worden dat momenteel gewerkt wordt
aan de ontwikkeling van een versie van TRIWAQ die golfgedreven stroming kan
Sn^tllede reden waarom de waterbewegingsmodule onderdeel uitmaakt van deze
definitiestudie is dat de dimensionaliteit van bet waterbewegingsprogramma van
belang is voor de manier waarop bet sedimenttransport gemodelleerd dient te
worden Dit komt tot uiting in o.a. de randvoorwaarden en de valsnelbeid.

3.2

KWALITEIT VAN EEN MORFOLOGISCH PROGRAMMAPAKKET

Morfologiscbe pakketten zijn in te delen in initiele en dynamiscbe programmapakketten. Initiele pakketten rekenen bij een gegeven bodemscbematisering en
waterbeweging alleen uit wat de sedimentatie en erosie patronen zijn en eventueel de nieuwe bodemligging. Dynamiscbe pakketten berekenen ook de
verandering van de waterbeweging, de golfbeweging en de veranderingen in
sedimenttransport t.g.v. deze veranderde bodemligging. De opsomming van de
verscbillende tijdscbalen geeft aan dat niet voor elke tijdscbaal een en
dezelfde formulering gescbikt is: elk fysiscb proces beboeft een eipn aanpak.
Een morfologiscb programmapakket bescbrijft een proces dat is gerelateerd aan
een tiidscbaal T en een waterbeweging met een ruimtescbaal L; alle kieinere^
tijd-en ruimtescbalen zijn geparameteriseerd. Bij een morfologiscbe berekening
zijn b.v. de intragolf-mecbanismen, dat wat er binnen een golfperiode gebeurt,
geparametriseerd. De kwaliteit van een morfologiscb pakket wordt derbalve
^

-1- de bescbrijving van bet proces op tijdscbaal T en lengtescbaal L.
-2- de parametrisatie van de processen op de andere scbalen,
De kwaliteit van een morfologiscb pakket zal bijvoorbeeld mede bepaald worden
door o.a, de turbulentieformulering. Deze definitiestudie zal ecbter geen
specifieke eisen stellen aan de turbulentieformuleringen. Er wordt vanuit
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gesaan dat ean zo goad mogalljka fomularlag gaLpUmenteerd wordz an dat daze
ook voor de morfologie de 'baste' is.

3 3

ALGEMENE STRUCTUTIB. VAN MORFOLOGISCHE PROGRAHMA S

In de voorgaande paragraaf is een morfologisch pakket gedefinieerd als een
eolfmodule^en/of een waterbewegingsmodule welke gekoppeld Ls/zijn door een
KiSeSransporzmodula aaa aaa bodane,arandarlngs.odule^ Hlarondar warden daze
verschillende modulen bekeken en geinventariseerd Hierbij is de
ISSittransportmodule uitgesplitst in een formulering op basis van een
onlossing van^de advectie-diffusie vergelijking en een zandtransportfor^lering^ Zandrransportfornularlngen b joevan voaral aan^s^^^^^^^
IS S“Sra;iIs:i;g1af driSirria^ddffnala vargeUJMng Pan gaPappebd

rardSeir.rArnis^traSkrgSSS^?sr^rsraSr:^riefL::s
SlSltil Sselel Ian da worfologlaeha paPPartan waarin da functranaUrarten
van de afzonderlijke modulen zijn geintegreerd.

3.3.1 Algemene eigenschappen van een golfmodule

rdSareirgrSardSs:iieraidSfrSisf^«cii:i%:s^^^^^^^

isSnSxss SLf dssisis:s:iieiiifd:^:rs:ss!:ra"ap

gezerre

tijden uitgerekend of gevraagd. Dit kan dan zowel de momentane waarde a
geintegreerde waarde betreffen.

INVOER PARAMETERS;
UH (dieptegeraiddelde snelheid) (x,y,t)
VH (dieptegemiddelde snelheid) (x,y,t)
Bodemligging (x,y),t
Waterstand (x.y.t)
Golfparameters (x,y),t
Windsnelheid (x,y),
Weerstandsfactor (t.b.v. dissipatie door bodemwrijving)
UITVOER PARAMETERS:
Golfkrachten (x,y,t)
HSs^(i?y,t)^(Root^Mean Square van de golfhoogteverdeling H)
Golfperiode, en golfrichting
dissipatie door bodemwrijving en brekende golven.
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Huidige golfmodulen:

HISWA
CREDIZ
PHAROS
PHIDIAS
HISWA is een actiebalansmodel dat richtingsspreiding en periodeverandering van
de solven in rekening brengt. HISWA houdt rekening met bodem en stroomrefractie Typische gebiedsafmeting: enkele honderden km^. Het wordt toegepast om:
a) golfvoortplanting van onregelmatige golven in grotecomplexe gebieden (b.v.
Waddenzee) of b) de golfopwekking in een meet of een rivxer te berekenen
Het nadeel van HISWA is dat er geen diffractie (verdraaiing t.g.v. amplitude
verschillen) en geen gediscretiseerd golfspectrum berekend kunnen worden en
dat er kans is op instabiliteiten bij steile bodemhelling en/of kleine richtingsspreiding.
CREDIZ is een potentiaalmodel dat gebaseerd is op de 'mild-slope' vergelijking
en brengt diffractie wel in rekening. Het pakket wordt toegepast om;
a) golfdoordringing in havens en zeegaten, zoals de Nieuwe^terweg en
b) golfdiffractie om een obstakel zoals een vrijstaande golfbreker te
Een^naSei van CREDIZ is dat er geen richtingsspreiding ingevoerd kan worden
en dat er met vaste golfperioden gerekend wordt. Verder is de toepassing van
modellen met regelmatige golven in dynamische berekeningen af te raden, i.v .
resonantie-interactie met de bodem. De Ervaring met CREDIZ in initiele modellen is nogal slecht vanwege grote gevoeligheid van de resultaten van he ^
totale model (d.w.z. golven+stroming+transport+bodemverandering) voor kleine
onregelmatigheden in de ingevoerde bodemtopografie.
PHAROS berekent in het frequentie domein het 2DH-golfveld van korte en
•t-flmpl-iik ^<20 sec) lange golven die beschreven kunnen worden met de mild
zLef bodem- e„ stroom refraotie ala diffractie aU.ede
dissipatie door brekende golven worden meeberekend. Typische gebiedsafmeti
gen- Lkele tientallen km^. Het pakket wordt vooral gebruikt voor de voorspelling van seiches en golfdoordringing. Het heeft z'n kracht op het gebied van
resonantie en reflectie verschijnselen en niet op het gebied van
golfvoortplanting t.g.v. wind. Er wordt met een vaste periode gerekend.
PHIDIAS Dit programmapakket berekent de evolutie van een golfspectrum in
ruimte, tijd en richting in het horizontale vlak. Het is bedoeld voor f^r
field' berekeningen van golfvelden op de schaal van de Noordzee. Golfmodellen
vragen stroomsnelheden uit een model dat qua bodemschematisering Scoter is ^
'eigen' bodem. Daar komt bij dat het golfmodel alleen correcte golfkrachten
uitrekfnt op een deelgebied van het 'eigen' rekendomein. Dit levert verschillende roosters wat bij interactieve koppeling tussen golf-en water- ^
bewegingsmodule problemen geeft. In het pakket PHIDIAS is een oplossing gevonden voor dit probleem. HISWA wordt aangepast om een gemeenschappelijk reken
gebied te kunnen gebruiken.
0pm. HISWA is in combinatie met WAQUA gebruikt om de gezamenlijke golf-stroom
werking te simuleren bij morfologische berekeningen in het Friesche Zeegat. De
uitvoering bleek vrij bewerkelijk, maar leverde goede resultaten op.
0pm. Het is mogelijk om HISWA en WAQUA op hetzelfde gebied te laten rekenen.
Dit vraaagt wel om een speciale RVW-generator.
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3.3.2 Algemene eigenschappen van een waterbewegingsmodule
De waterbewegingsmodule wordt hier verdeeld in een 2DH-module en een 3Dmodule. De huidige generatie 2DH-pakketten (WAQUA-generatie) gebruikt als
randvoorwaarde aan de bodem een gewone Chezy-relatie. Deze aanname
veronderstelt een relatie tussen de dieptegemiddelde snelheid en de
schuifspanning aan de bodem. Een dergelijk 2-dimensionaal pakket berekent
waterstanden en 2-dimensionaal snelheidsvelden. Voor uniforme of strikt
gelijkvormige (b.v. logaritmische) snelheidsverdelingen lijkt dit alleszins
redelijk. In kustgebieden is echter vaak sprake van een sterke vertikale
structuur van het snelheidsveld door de aanwezigheid van de kustrand, dichtheidseffecten, windopzet en golfeffecten. Dit leidt ertoe dat een 2DH-pakket
niet de geschikte waterbewegingsmodule is voor kustmorfologische modellen. Om
lokale fysische informatie in globale modellen in te bouwen wordt veel inspanning gestopt in de ontwikkeling van 3D-modellering. De 2DH-waterbewegingsmodulen gaan uit van vertikaalgemiddelde krachten en snelheden.
INVOER:
Bodemligging (x,y),t
Golfkrachten^ (x,y,t)
Massafluxen^ (x,y,t)
UH snelheden (x,y),t
VH snelheden (x,y),t
Viscositeit (x,y,),t
Waterstand (x,y),t
Spiraalstromingsintensiteit (x,y),t

UITVOER:
UH snelheden (x,y,t)
VH snelheden (x,y,t)
Waterstand (x,y,t)
Chezy-waarde (x,y,t)
Bodemschuifspanning (x,y,t)
Spiraalstromingsintensiteit (x,y,t)
Stroomlijnkromming (x,y,t)
Bin de 3D-modulen worden aan de in-en uitvoerparameters van de 2D-modulen de
spiraalstromingsintensiteit, stroomlijnkromming en Chezy-waarde weggehaald en
worden vertikale snelheden toegevoegd. Uiteraard wordt aan de varrabele tussen
haken een z toegevoegd en van de horizontale snelheden wordt de H weggepoetst.
Huidige waterbewegingsmodulen:
WAQUA
TRIWAQ
RIVCUR
TRISULA
ODYSSEE
SECFLOW

^De golfkrachten en massafluxen worden wel in een onderzoeksversie van het WL berekend raaar

'j

j

RWS nog niet beschikbaar.
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WAQUA berekent 2DH (diepte gemiddelde) stroming onder invloed van wind en
eetiikrachten. WAQUA bevat een eigen stoftransport module gebaseerd op een
oplossing van de advectie-diffusie vergelijking. WAQUA is redelijk uit-ontwikkeld en kan op twee ('staggered') roosters gedraaid worden (rechtlrjnig en
kromlijnig) .
TRIWAQ is de 3D-versie van WAQUA en bevat dezelfde mogelijkheden maar dan voor
een meerlagen systeem. In TRIWAQ kan de gebruiker opgeven uit hoeveel vaste
lagen de waterkolom bestaat; minimaal een laag moet vrij blijven om varrabele
waLrdiepten te beschrijven. Voor de niet vaste lagen maakt TRIWAQ gebruik van
een sigma transformatie. TRIWAQ zal tegen bet eind van bet jaar in SIMONA
bescbikbaar zijn. Er is dit jaar een begin gemaakt met de ontwikkeling van een
golfgedreven TRIWAQ.

RIVCDR is de riVieren-versie van WAQUA. Na integratie van RIVCUR en WAQUA
bevat WAQUA alle functionaliteiten die RIVCUR bevatte (overlaten, ruwbeidsformuleringen. te wijzigen scbotjes en variabele waterstandsinvoer zodat
tijdwinst bereikt wordt bij bet 'inspelen'). Deze nieuwe versie van WAQUA is
sinds kort in SIMONA bescbikbaar.

TRISULA is de WL tegenbanger van TRIWAQ. TRISUIA beeft over de bele kolom een
sigma transformatie en beeft verder dezelfde functionaliteiten als TRIWAQ.

ODYSSEE is een 2DH-en 2DV-pakket dat vooral binnen bet WL actief is, De 2dh
functionaliteit wordt overgenomen door TRISULA; alleen voor de 2DV berekeningen wordt ODYSSEE nog onderbouden.

SECFLOW (SECondary FLOW) Een nabewerkingsmodule voor de dieptegemiddelde snel
beden van WAQUA. Berekening van de invloed van de bocbtwerking en de Corioliskracbt op de stroming in een bocbt. De module is een bewerking van bet
dieptegemiddelde waterbewegingspakket WAQUA en berekent oa. de grootte en de
richting van de bodemscbuifspanning. Hieruit volgen grootte en ricbting van
bet sedimenttransport over de bodem. Het programme bestaat nog wel docb is
sterk verouderd en past slecbt bij de buidige WAQUA-versie.

Tijdens een morfologiscbe berekening kan tijdwinst geboekt worden door een
zgn. continuiteitscorrectie toe te passen. Dit mag alleen wanneer de berekende
(cumulatieve) bodemverandering niet te groot is. Een dergelijke correctie kom
er op neer dat alleen de snelbeden worden aangepast aan de nieuwe bodemligging
met bebulp van continuiteit (d.w.z. U*H is invariant voor kleine diepteveranderingen) en dat er niet een bele modelberekening wordt uitgevoerd met
een nieuwe bodem. Dit betekent dat de invloed van een veranderde bodem op en
punt x,y bij een continuiteitscorrectie alleen invloed beeft op de waterbeweging op punt x,y. Bij een nieuwe waterbewegingsberekening met
bodemligging kan ook de invloed van de bodemverandering buiten x,y berekend
worden.
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3.3.3 Algemene eigenschappen van een stoftran^portmodule op basis van de AD

vergelijking.
Wanneer in een waterkolom veel sediment gedurende relatief langere tijd in
suspensie blijft (b.v. wanneer W^ai^neiheid « ^transport)
transpor van
seSment bereiend worden m.b.v. de advectie-diffusie vergelijking. Een hoge
concentratie suspended sediment kan veroorzaakt worden door veel turbulentie
en/of door de aanwezigheid van erg fijn sediment. De ^-vergelijking kent
zowel 2DH als 3D alsmede Q3D varianten. In een 2DH-pakket wordt een vertikaa
gemiddelde snelheid vermenigvuldigd met een vertikaal gemiddelde concentra le.
In een Q3D-pakket (Galapatti en Vreugdenhil 1985, Nadaoka et al. 1991) wor
met een vertikaal gemiddelde snelheid en een profielfunctie voor de con¬
centratie vertikaal een transport berekend.
Een 3D-pakket berekent transpo
ten d.m.v. vermenigvuldiging van een stromingsvertikaal en een concentratie
E^^^-Jirgelijking in 2DH- of Q3D-omgeving behoeft bron- en puttermen Een
AD-vergelijking in 3D-omgeving behoeft zelfs een bodemrandvoorwaarde. Deze
tSsISfiven de sedimentatie en erosie van het sediment. Voor de bron- en put¬
termen (en voor de bodem randvoorwaarden in 3D) wordt in wiskundige modellen
gebruik gemaakt van semi-empirische formuleringen die tevens gebruikt worden
voor transport van zand. Wanneer deze formuleringen voor sedimenttransport
worden gebruikt berekenen ze het zgn evenwichtstransport of de zgn
transportcapaciteit; dit is het transport dat onder de ingevoerde omstandigheLn zou ontstaan wanneer deze omstandigheden niet zouden wijzigen 9^^
ruimte en tiid Deze formuleringen worden uitgebreid besproken in de volgen
sectie Voor^de AD-vergelijking in 3D moet ook de valsnelheid opgegeven kunnen
™rden dlrathankelUk^s ian da temperatuur, turbulentie en van het soort
materiaal.
INVOER:

UH-snelheden (x.y.t)
VH-snelheden (x,y,t)

(in 3D pakketten u(x,y,z,t))
(in 3D pakketten v(x,y,z,t))
(in 3D pakketten w(x,y,z,t))

etc.
Waterstand (x,y,t)
Effectieve viscositeit (x,y,t)
Dispersie coefficient (x,y),t
Golfparameters (x,y,t)
Bodemligging (x,y),t
Bodemschuifspanning (x,y,t) zie opm.
Bodemsamenstelling (x,y),t
Bodemvormen (x,y),t
Concentratie per fractie (i-l,...n) (x,y),t
Spiraalstromingsintensiteit (x,y),t (alleen 2D)

a.
de bodem en de snelheid boven de bodem. Dit ^
waterbewegingspakketten omdat daar de bodemschuifspanning als
wordt dan afgeregeld met debieten en niet met snelheden.

rcirelnarameter wordt gebruikt. Deze
8 P

UITVOER;

Sedimenttransportvectoren (x,y,t )
Concentratie per fractie (x,y,t )
(t* betekent dat tijdsgemiddelde transporten en concentraties
weergegeven worden)
Bij de bron- en puttermen van de AD-vergelijking wordt vaak
van sedimnettransportformules zoals besproken zullen worden in
• ’ •
geeft tevens aan hoe deze twee berekeningsmethoden aan elkaar g
PP

J

•
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Huidlge zwevend-transport modulen:
DELWAQ
DEMWAQ
SUSTRA
SUSTIM

DIFU^
DELWAQ Oplossing van de al of niet gemodificeerde advectie-diffusie vergelijkine in 12 of 3 dimensies met behulp van de eindige volume methode gekopnSd aan ^en groot aantal tijddiscretisatie methoden. In de definitiestudie
Lar stoftransportmodulen (Blokland 1992) wordt aanbevolen om DELWAQ in SIMONA
trboJwen. Met een een-op-een toepassing van DELWAQ met WAQUA in een morfologiscbe model bestaat de mogelijkheid dat onnodig veel rekentijd gebrui
woxdt. In dergelijke gevallen kan DIFU/DIFV de voorkeur verdienen.
DEMWAQ DEeltjes Model gerelateerd aan WAQua. Berekent concentratieverdelingen
ofsuSgrid s'chaal t.g.J lozingen in 2-DH en (Q)3D met behulp van d-ltjesvLsprfiding op basis van advectieve en stochastische verplaatsingen. Er kan
lervaLnelheid opgegeven worden, alsmede erosie- en sedimentatie criteria
Een deeltje stelt^een te kiezen hoeveelheid stof (evt radioactiviteit etc )
voor Van^de deeltjes worden de individuele transportbanen berekend„ Uit de
resulterende verdeling van de deeltjes kan een concentratieverdeling bepaald
Driokhe snelheden worden bepaald door interpolatie van de
berekende snelheden. De deeltjeaoodrdlnaten worden berekend tot in fraotie
van meters zodat het pakket bruikbaar is voor berekeningen op (zeer) klei
schaal, maar het is ook al toegepast op tijdschalen van meer dan een
^
pakket wordt in het RWS calamiteiten-pakket MARS (MARine Spils) gebrui .
2DH-versie is operationeel in het RWS calamiteitenprogramma CALM.
DIFU/DIFV Berekent on-line de verdeling van zout en andere conservatieve
stoffen temperatuur en turbulentie. Een terugkoppeling met de_waterbeweging
is mogeiijk. De oplosmethode in TRIWAQ is een 2«-orde nauwkeurige oplossing
van de advectie diffusie vergelijking die (bijna) onvoorwaardelijk "^^^lel is
en waarin geen oscillaties optreden door het toepassen van ^
WAQUA de oplossingsmethode nog aanleiding geeft tot osci ^
’
,
in SIMONA waarschijnlijk gebruik gemaakt gaan worden van e
so ve
TRIWAQ maar dan voor 1 laag.
SUSTRA (suspended sedimend TRAnsport) berekent het 2DH stationaire transport
van zwevend^stof onder invloed van geleidelijk veranderende stroming
binatie met golven. Voor het bed-load transport wordt gebruik gemaakt van een
transportformule.
SUSTRA-3D 3D suspensietransportmodule voor zand (vgl DELWAQ). Geen
XiJ dsafhankelijke bodemontwikkeling.
SUSTIM Berekent in 2 of 3 dimensies het
invloed van stroming en golven met behulp van de eindige
v-iAohet bed-load transport wordt gebruik gemaakt van een transportformulering.

zijn subroutines in de WAQUA/TRIWAQ omgeving
solver.
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en geen zelfstandig opererende Advectie Diffusie

3.3.4 Algemene eigenschappen van de sedimenttransportmodule; formuleringen
voor bed-load, suspended-load en totaal transport
Bii het transport van sediment moeten we onderscheid maken in het evenwlchtstransport (ofwel de transportcapaciteit) en het momentane transport. De
eerste het evenwichtstransport, is het maximale transport dat plaats zou
kunnen’vinden wanneer er genoeg aanbod van sediment is en wanneer er geen
vertragingseffecten zijn. Dit evenwichtstransport hoeft uiteraard met gelijk
te ziin aan het werkelijke of momentane transport, dat veeleer bepaald wordt
door beschikbaarheid van sediment en door tijdsvariaties in de stromingscondities. Het evenwichtstransport wordt gebruikt als
a; benadering van het werkelijke transport, en
b* als randvoorwaarde voor de AD-vergelijking.
Met het via b berekende werkelijke transport kunnen m.b.v. het even¬
wichtstransport gebieden van erosie en sedimentatie uitgerekend worden.
De sedimenttransportmodule bestaat uit semi-empirische formuleringen voor het
evenwichtstransport van zowel bed-load als suspended-load transport. e
belangrijkste formuleringen zijn te vinden in van Rijn 1989. Het doel waarvoo
de formuleringen gebruikt worden is afhankelijk van de fractie (lees; korrelgrootte) van het sediment en van de dimensies van het waterbewegingsprogramma; Voor grof sediment, ofwel zand, volstaat men met het
berekenfn van de evenwichtstransport volgens een van de formulas enstelt men
het werkelijke transport gelijk aan dit evenwichtstransport. Bij
sediZt, ofwel slib! is Lt evenwichtstransport (vergeleken met het berekende
transport op het vorige tijdstip) slechts een bron- dan wel putterm voor de
AD-vergelijking in een 2DH- of een Q3D-omgeving. In een 3D-omgeving
functioneert de sedimenttransportformule als een bodemrandvoorwaarde.
INVOER;
UH(x,y,t)
of Ubed (x,y,H,t)
VH(x,y,t)
of Vbed (x,y,H,t)
Golfparameters;
Amplitude Uorbit(x,y,t)
of U^rbit ^an de bodem u(x,y,H,t)
(nodig hiervoor)

diepte
Hrms(x,y.t)

golfrichting a(x,y,t)
golfgetal k(x,y,t)
golfperiode Tpiek(x>y>^)
Benodigde parameters:
Ruwheid van de bodem
Horizontale eddy-viscositeit
korrel grootte van het sediment
Valsnelheid van de sediment deeltjes
relatieve dichtheid van het sediment
Waterstand (x,y,t)
Bodemligging (x,y),t
Bodemsamenstelling (x,y,t)
Chezy-waarden (x,y,t)
.
Tijdstap (morfologische tijdstap waarop de bodemverandering do
berekend wordt op de stroming en golf modulen)
UITVOER;
^
Sedimenttransportvectoren S(x,y,t )
(t* betekent dat veelal tijdsgemiddelde transporten en concentraties weergegeven worden)
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Jluldlge transportmodulen:
Er is slechts een spoor gevonden van een stand-alone transportmodule die empirische transportformuleringen bevat en direct na een waterbewegingsmodule
gedraaid kan worden. Dit programma ZANDTR kan is een nabewerking op een WAQUA
file en berekent zandtransport en erosie en sedimentatie gebieden (Zie ook
3
Verder zijn de modulen SUSTRA en SUSTIM (zie 3.3.3.) opgenomen in
TRANS' dit is de transportmodule van bet pakket COMOR (zie 3.4.2).
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3-3-5 Algeiuene eigenschappen van de bodemveranderingsmodule
In de bodemmodule wordt de veranderde bodemligging berekend. De bodemligging
verandert door sedimenttransport, lokale onttrekkingen (baggerwerken) °
toevoer (strandsuppleties). De bodemveranderingsmodule wordt vaak onderschat.
De tiidsverandering van de bodem als gevolg van de continuiteitsverplijkrng
voor sedimement lijkt weliswaar eenvoudig, maar bet tijdstap-mechanisme
{numerieke methode, wanneer moet de stromingsmodule aangeroepen worden wanneer de bodemverandering en hoe moet er teruggekoppeld worden, hoe voorkom je
instabiliteiten. etc.) en de terugkoppeling van kleine detailmodellen naar de
grotere modellen (waar deze detailmodellen in genest zijn) vormen vaak knelpunten en zijn nog onvoldoende onderschat.
INVOER;
Bodemligging (x,y),t
- t
Resulterende transportcomponenten van bodem materiaal
Resulterende transportcomponenten van zwevend materiaal (x.y.t)
Oever-erosie transport (s,t) ;vaste randpunten
Bronnen en putten
UITVOER:
Bodemligging (x,y),t
Oeverligging (s),t
Bodemsamenstelling (x,y.kwaliteitsparameters),t
Deze functionaliteit is alleen geintegreerd terug te vinden in morfologische
pakketten zoals RIVCOM, DELMOR, COMOR en SUSTIM en slibmodulen zoals STRESS2D
{zie 3.4).
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3-4

¥ELKE MORFOLOGISCHE PAKKETTEN ZIJN ER?

Bii de inventarisatie van de huidige 2D-inorfologische pakketten bleek
er
van deze modellen eigenlijk maar drie modellen in Nederland operationeel z j .
CONOR (coastal MORfology) voor kusten, DELMOR (Wang, WL) voor estuaria en
RIVCOM (RIVer and COastal Morphology) voor rivieren. estuaria en kusten. Bij
de inventarisatie van morfologische pakketten is gebruik gemaakt van een indeling naar toepassingsgebieden omdat er in de huidige situatie nog weinig
unifome pakketten zijn die voor meerdere gebieden toegepast kunnen worden.
3-4.1 morfologische pakketten voor rivieren

SEDIBO:

Beheer:
Eigenaar;
Toepassing:
Contacten:
RTVCOM:

SECFLOW:

Beheer:
Eigenaar
Toepassing:

Contacten;

(SEDIment transport in Bochtstroming) Voorloper van RIVCOM.
Experimenteel pakket met eenvoudige 2-D water- _ ^
beweging.uitgaande van een constante breedte. Bij de bereke
ning van de waterbeweging wordt rekening gehouden met spiraalstroming en de dwarshelling. Voorts wordt de richting
van het sedimenttransport berekend en wordt met inachtname
van de continuiteit van het sediment een tijdsafhankelijke
bodemontwikkeling berekend.
WLV - RSK
RWS / WLV (50% / 50%)
Flokstra, Struiksma [WLV]
(RIVer and COastal Morfology) Dynamische koppeling van
waterbewegingsmodule ODYSSEE (quasi-stationair) en WAQUA
(inclusief de nabewerkingsmodule SECFLOW) aan bodem/totaal
transport en bodemverendering in de tijd, Gaat uit van vaste
(SECondary FLOW) Een nabewerkingsmodule voor de dieptegemiddelde snelheden van WAQUA. Berekening van de invloed van de
bochtwerking en de Corioliskracht op de stroming in een
bocht. Het pakket is een bewerking van WAQUA (dieptegemiddeld) en berekent o.a. de grootte en de richting van de
bodemschuifkracht. Hieruit volgen grootte en richting van
het sedimenttransport over de bodem.
WL - RSK (De Voorst)
WL / RWS (50% / 50%)
Studies Waal bochtverbetering en splitsingspunt Fannerdens che Kop.
Diverse buitenlandse toepassingen.
Flokstra, Struiksma, Vermeer [WLV]

Experimenteel model E. Mosselman:
in kader van
Soort RIVCOM met variabele (erodeerbare oevers)
een promotieonderzoek
WLV
Beheer:
WLV/TUD
Eigenaar:
Toepassing:
Mosselman [WLV]
Contacten:
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3.4.2 morfologische pakketten voor kusten
RIVCOH:
COMOR:

zie riviermorfolgie.
(coastal MORfology) Dit is een integrerend programmapakket yoor
initiele berekeningen van morfologische veranderingen. De vrer
modulen zijn: TRISULA./WAQUA (2D) (waterbeweging). H^WA
(golfmodule), TRANS (variabele transportmodule waarin gekozen kan
worden tussen SUSTRA, SUTRENCH en SUSTIM) en een vaste bodemveranderingsmodule. Tussen WAQUA en HISWA is een dynamische koppeling mogelijk, zodat golf-stroom interactie gesimuleerd kan war¬
den. COMOR is eigenlijk een administratieve schil waarbinnen
lerlei berekeningen uitgevoerd kunnen worden. Het aansturen van de
programmatrein gebeurt handmatig. Nadeel: zeer bewerkelijk.
TRANSPORTMODULEN IN COMOR:
SUSTRA:(SUSpended sedimend TRAnsport) Berekent voor 2DH
stationaire transport van zwevend-stof onder invloed van
geleidelijk veranderende stroming in combinatie met golven.
SUTRENCH:(Suspended sediment over a TRENCH) Berekent in DV
bet sediment transport ten gevolge van sterk varierende
bodem (b.v. een vaargeul).
SUSTIM:(zie 3.3.3) Berekent in 3D het transport van zwevend
stof.
, .
v
Alle drie de transportmodules lessen de AD-vergelijking op
®
zwevend-stof en beschikken over transportformules voor het bed-load
transport. Voor meer informatie zie 3.3.3.
Er is een oude versie van COMOR, gebaseerd op eindige elementen. Intussen is er ook een nieuwe versie ontwikkeld door het WL.

WLV (HAKO)
RWS/WL (50%/50%)
de Hammen, oever Schouwen / Roggenplaat, Galgeplaat,
Brouwersdam, Voordelta.
Eigenaar nieuwe versie: WL
Friesche Zeegat, Texel-studie
Toepassing:
DGW (Louters) WL (van Banning)
Contacten:

Beheer:
Eigenaar oude versie:
Toepassing:

STANDALONE TRANSPORTMODULE:
ZANDTR Dit is een nabewerking op een WAQUA-file waarmee
zandtransport en erosie en sedimentatie berekend kan worden
Beheer;
Eigenaar;
Contacten:

Herman Hanzon en Bert Jan Bosschelaar (ICIM)
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3.4.3 morfologische pakketten -voor estuaria
Een 2DH-niorfologisch pakket toegepast op een schematisering
van een zeegat ontwikkeld door Wang van het WL. Het model
gaat uit van kromlijnige TRISUIA berekeningen met een IDVnabewerking module. Het transport van zwevend stof wordt
gesimuleerd door een Q3D sedimenttransport module gebaseerd
op een asymptotische oplossing van de advectie-diffusie vergelijking voor sediment concentraties (Galapatti 1983). Het
S0^f_ni0tit kan verdeeld worden in 7 fracties ^ voor elke frac
tie wordt zowel de concentratie als het transport berekend.
Met de invloed van golven wordt gedeeltelijk tokening
gehouden door een modificatie van de schuifspanning aan de
bodem. Het transport van bed-load wordt beschreven door de
formule van van Rijn aangevuld met een transportbijdrage
t.g.v. een bodemhelling.

DELMOR:

WAMOR:

Beheer:
Elgenaar
Toepassing:
Contacten:
SUSTRA-3D:
Beheer:
Eigenaar
Toepassing:
Contacten:

3.5

(WAqua MORfologie) Is eigenlijk een berekening van
zandtransport op grond van snelheidsvelden die door WAQUA
'b0rekend zijn. Geen tijdsafhankelijke bodemontwikkeling,
geen spiraalstroming. geen invloed van bodemhelling.
wordt niet meer beheerd
WL / RWS (50% / 50%)
Splitsingspunt Werkendam.

Quasi-3D suspensietransportmodule voor zand. Geen
tij dsafhankelijke bodemontwikkeling.
WLV - RWS
WLV - RWS (50% / 50%)
Splitsingspunt Werkendam.
Van Rijn [WLV]

1 DIMENSIONALE PAKKETTEN

Naast de 2D-pakketten bestaan er nog enkele ID-paketten met diverse
functionaliteiten. Voor rivieren is er RIVMOR.
cnnirv
Er wordt momenteel door RWS en WL een nieuw gezamenlijk pakket gebouwd, SOBER
genaamd, dat RIVCOM etc. moet gaan vervangen. Het belangrijkste ID-pakket voor
kusten is UNIBEST (UNIform BEach Sediment Transport), dat bestaat uit twee
modulen die uitgaan van uniformiteit in langsrichting. Het programmapakket
vraagt de gebruiker een schematisering van een bodem profiel en verwordt op
deze manier tot een compleet model. UNIBEST bestaat uit twee modulen voor
sedimenttransport parallel aan en loodrecht op een uniforme kust. De
langstransport versie heet UNIBEST-LT (Longshore Transport) en de versie voor
dwarstransport heet UNIBEST-TC (Time dependent Cross-shore transport). De IDpakketten voor kusten worden voorlopig niet onder SIMONA gebracht. Er is
enkele jaren geleden een gebruikersvriendelijk en redelijk compleet pakket
opgeleverd door het WL (Kust in de computer). Wei is het wenselijk t.z.t. een
koppeling binnen SIMONA mogelijk te maken.
De kennis die momenteel in ID-pakketten opgeslagen ligt loopt wat betreft de
riviermorfologie parallel aan de kennis in de 2D-pakketten. In de ustmor
fologie is dit zeker niet het geval. De ID-pakketten hebben hier een grote
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voorsprong. Bij de definitiestudie is dan ook terdege rekening gehouden met
deze kennnis die echter niet zonder meet kan worden ingebed in 2D-pakketten.
Een voorbeeld is de retour stroming t.g.v. de massaflux door golven. In IDmodellen moet deze massafltix in dezelfde raai gecompenseerd worden door de
retourstroming. In 2D-modellen zou de compensatie ook elders plaats kunnen
vinden. (Denk aan muien!).
,
. ,
,
^
De koppeling tussen duinafslag-pakketten en morfologische kustprofiel pakketten wordt in ID-pakketten in de nabije toekomst gerealiseerd. Voor 2D-programmapakketten zal dit nog even op zich laten wachten. Toch moet deze
mogelijkheid voor latere releases wel beschouwd worden.

3,6

EMPIRISCHE PAKKETTEN

Verder ziin er pakketten die op een grote tijdschaal (10 tot lOOjr) rekenen en
gebruik maken van empirische evenwichtsrelaties. Deze pakketten gebruiken geen
Ldere golf-of waterbewegingsmodulen. Voor lange termijn berekeningen is het
wenseliik de empirische modellen te kunnen koppelen aan deterministische
modellen Voor SIMONA heeft dit alleen tot gevolg dat de empirische modellen
t.z.t. op een oppervlakkig niveau in SIMONA moeten worden opgenomen; b.v.
alleen data overdracht. Voor deze definitiestudie heeft dit geen gevolgen.
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4

GEWENSTE SITUATIE

4.1

INVENTARISATIE VAN DE WENSEN

Ult de reacties op de vragenlijst en uit de inventarisatie blijkt dat veel _
sporen in de ontwikkeling van morfologische pakketten naar of in elk geval via
het WL lopen. Bij het WL is de afgelopen jaren een uniformeringsproject voor
progranunapakketten gestart dat vergelijkbaar is met SIMONA. De studies die
hiervoor zijn uitgevoerd bevatten veel nuttige informatie.
Bii de verwerking van de wensenlijst van de verschillende gebruikers is
wederom gebruik gemaakt van de indeling naar toepassingsgebieden. In het
eerste deel van dit hoofdstuk worden de wensen wat betreft de functionaliteit
bekeken. Deze wensen worden opgesomd op volgorde van prioriteiten. Een #
betekent dat hieraan reeds gewerkt wordt of dat het genoemde punt al is
gerealiseerd. Een * betekent dat hier nog geen begin mee is gemaakt.

4,1.1 wensen in de riviermorfologie
Qua waterbewegingsmodule:
_
....
al
//De waterbewegingsmodule moet uitgerust zijn met een kromlijnig
en moet overlaten en barriers bevatten.
//Het
berekenen van erosie en sedimentatie bij kunstwerken is een
a2
belangrijke toepassing van een morfologisch systeem. Hiertoe moeten aile
mogelijkheden die RIVCUR bevatte aanwezig zijn in de water¬
bewegingsmodule onder SIMONA.
*De waterbewegingsmodule moet het effect van spiraalstroming en e
a3
waterbeweging bij splitsingspunten kunnen beschrijven.
t..,,
*De waterbewegingsmodule moet een dynamische nestingsmogelijkheid bevat¬
a4
ten zodat ter plaatse van een splitsingspunt nauwkeurig genoeg gerekend
kan worden met een fijner rooster.
//De waterbewegingsmodule moet het onttrekken en lozen van water zowel
a5
met als zonder sediment kunnen beschrijven. D.w.z. moet de mogelijkheid
hebben om put en bron termen in te voeren.
//Droogvalprocedures.
a6
//De volgende randvoorwaarden moeten opgelegd kunnen worden.
a?
-waterniveau als functie van de tijd;
waterstandsrand
-afvoer als functie van de tijd;
snelheidsrand
-waterniveau als functie van de afvoer;
Riemannrand
*Ruwheidsformuleringen die beschikbaar moeten zijn.
aS
-(//)Chezy coefficient uitgesplitst naar delen van het model.
-Idem voor Manning coefficient en Nikuradse ruwheid doch met als
functie van waterstand en afvoer.
-Ruwheidsvoorspeller zoals nu voor WENDY beschikbaar is.

Qua sedimentCransportmodule:
a9
*Flexibele keuze van sedimenttransportformuleringen, zodat onder
verschillende condities en in verschillende fysische regime's de geschikte formulering 'aan-gezet' kan worden. Formules: Engelund & Hansen,
Meyer-Peter & Muller, Ackers & White, Van Rijn, Parker & Klingeman en
algemene machtsformules.
alO
*De sedimenttransportformulering moet het sedimenttransport ten gevo ge
van een dwars-helling kunnen beschrijven.
all
*Er moet een mogelijkheid zijn om harde, niet erodeerbare bodem lagen te
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al2

al3
al4

al5

progranuneren.
*Er moet een mogelijkheid zijn om variabele korreldiameters in te
voeren. D.w.z. dat een korrelverdeling in de ruimte gevarieerd moet
kunnen worden als wel een 'spectrum' van korrelgrootten. Deze
mogelijkheid houdt verband met de volgende wensen;
*0ok het gecombineerde transport van slib en zand moet berekend kunnen
worden.
,
^De sedimenttransportformuleringen moeten gebruikt kunnen worden om
zowel de transportcapaciteit te berekenen als de bron- en puttermen
voor de AD-vergelijking in 2DH- en Q3D-omgeving, alsmede de bodemrandvoorwaarde voor de AD-vergelijking in een 3D-omgeving. Het is daarom
van belang dat het sediment gespecificeerd kan worden naar fracties
zodat t.z.t. ook het phenomeen uitzeving kan worden beschreven.
*Beschrijving van oevererosie.

Qua bodemveranderlngsmodule:
_
_ _
_
al6
*De bodemveranderingsmodule moet een uitgebreide administratie van e
bodemafzettingen bij kunnen houden zodat t.z.t. het phenomeen uitzeving
van korrelmateriaal gesimuleerd kan worden; bepaalde delen van de rivier
zullen sneller en langzamer eroderen ten gevolge van andere korrelsamenstellingen.
^
al7
*In aansluiting op al6 kan dan het verschijnsel van afpleistering in
rekening gebracht worden, waarbij vooral een beschrijving van de opbouw
en de afbraak van de afpleisteringslaag van belang is. Tevens is van
belang dat de transportcapaciteit over een afpleisteringslaag kan worden
berekend en dat kan worden berekend hoeveel zand vrijkomt tijdens e^
periode dat de afpleisteringslaag is verbroken. (De kennis voor al7 is
nog niet voorhanden.)
Qua configuratie:
_
j
alZ
^PC voor pre-en postprocessing, Unix-workstation en CRAY voor e
berekeningen.
, , ,
^
al9
*De uitvoer moet via een grafisch pakket onder windows bekeken kunnen
worden.
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4.1.2 wensen in de estuariene morfologie en de kustmorfologie

Wegens overwegend overlappende functionaliteiten zijn de wensen in de es
tuariene- en kustmorfologie samengevoegd.

Qua waterbewegingsmodule:
, , ,
i
,
bl
*De waterbewegingsmodule moet snelheden aan de bodem voldoende nauwkeurig kunnen beschrijven. Een 2DH-module rekent in een estuarium hiervoor niet nauwkeurig genoeg. Er moet dus of een IDV-nabewerkingsmodule
zijn en er moet een 3D-waterbewegingsmodule beschikbaar zijn zodat in
elk geval spiraalstroming goed beschreven wordt.
b2
*De waterbewegingsmodule moet een turbulentie formulering bevatten le^
kwaliteitsgegevens (ruwheid, ribbels) met de bodemveranderingsmodule uit
b3
b4
(a4)

kan wisselen.
*Golf-stroom interactie in de vertikaal. Deze effecten worden momenteel
onderzocht en ontwikkeld in een IDV-module.
*Golfgedreven stroming voor niet brekende golven.
*nestingsmogelijkheden.

Qua golfmodule:
„
b5
#De golfmodule moet bet breken van golven ten gevolge van ondiepten
kunnen beschrijven.
*2D berekeningen van de golfgemiddelde snelheden aan de bodem onder ^
b6
asymmetrische golven, inclusief een formulering voor retourstroming in
horizontale zowel als vertikale richting.
#De golfmodule moet de refractie van golven over stroming aankunnen.
b7
*Er moet een dynamische koppeling zijn tussen de golfmodule en de water¬
b8
bewegingsmodule, d.w z. dat er een golfgedreven versie van WAQUA moet
komen en dat er interpolatieroutines komen tussen WAQUA en HISWA grids.

Qua sedimenttransportmodule:
b9
*De sedimenttransportmodule moet sedimenttransporten kunnen ere e
ten gevolge van stroming en golven al of niet onder een hoek Hie^oor
bestLn formuleringen (Bagnold, Bijker, Van Rijn). Met deze formuleringen moet zowel het evenwichtstransport berekend kunnen worden (voor gro
sediment) als wel de bron- en puttermen voor de AD-vergelijking (voor
fijn sediment). De sedimenttransportmodule moet zo flexibel zijn dat
sediment gefractioneerd berekend kan worden en dat t.z.t. ook ID
modulen die sedimenttransporten berekenen eenvoudig ingebouwd kunnen
blO
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worden.
,
^
, _
*0m het transport van suspensief sediment te berekenen moe en e p
singen van de AD-vergelijkingen, zoals besproken in 3.3.3, aangevuia
worden met een mogelijkheid om bron- of puttermen op te geven. Deze
bron- of puttermen moeten berekend kunnen worden met behulp van de
sedimenttransportformuleringen genoemd in b9, In een vo e ^8®
geving moet deze sedimenttransportformule gebruikt worden als o emrandvoorwaarde; er moet dan ook nog een mogelijkheid zijn om een
valsnelheid op te geven.

Qua bodemveranderingsmodule:
bll
*De bodemveranderingsmodule moet een administratie-systeem kunnen herbergen waarin de sedimentatie van fijn materiaal afkomstig uit een
stoftransportformule (oplossing van de advectie diffusie vergelijking)
en de sedimentatie van zand (ontstaan uit gradienten in bet
sedimenttransport uit de sedimenttranportformulering) geadministreerd
wordt gespecificeerd naar korrelgrootte.
bl2
*Deze gegevens over de bodemgesteldheid moeten aangeleverd kunnen worden
aan de sedimenttransportformulering en aan de turbulentie module van de
waterbewegingsmodule.

Qua xnteractLes:
bl3
*In estuaria en langs kusten is de interactie tussen golvenen stroming
van belang. Daarom moet een morfologisch pakket voor estuaria de
mogelijkheid bieden de golf-en waterbewegingsmodulen iteratief te laten
inspelen op elkaar.
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4.2

SAMENVATTENDE CONCLUSIES M.B.T. DE WENSENLIJST

Uit 4,1.1 6c 4.1.2 volgt dat het voor een brede toepassing nodig is dat de
volgende faciliteiten in SIMONA opgenomen zijn:
1- een sedimenttransportmodule
2- een bodemveranderingsmodule
3- een gebruikersschil voor de waterbewegings, golven-,
sedimenttransport- en de bodemveranderingsmodule
4- module om de bodemschuifspanning onder spiraalstroming te berekenen (a
la SECFLOW)
5- nestfaciliteiten voor waterbeweging en stoftransport
6- HISWA in SIMONA
7- WAQUA golfgedreven gekoppeld aan HISWA in SIMONA
Hieronder wordt bovenstaande opsomming toegelicht;
ad-1- Sedimenttransportmodule die verschillende zandtransportformules bevat en
die transportcapaciteit gespecificeerd naar korrelgrootte en hiermee ook
bron- en puttermen voor de AD-vergelijking in 2DH en Q3D (en bodemrandvoorwaarden in 3D) berekent (a9, alO, b9, blO).
ad-2- De bodemveranderingsmodule moet uit erosie/sedimentatie (bron- en putterm van de AD-vergelijking) en uit de divergentie van het transport
(berekend m.b.v. sedimenttransportformuleringen) de verandering van de
bodemligging kunnen berekenen. Voorts moeten er in deze module randvoorwaarden voor sedimenttransport opgelegd kunnen worden (zandsuppleties,
baggerwerken). Verder moet een administratiesysteem aangelegd worden
waarin de kwaliteit van de bodem (-samenstelling en -vormen) bijgehouden
wordt (all, al2, al6, b2, bll, bl2).
ad-3- In de gebruikersschil moet de keuze gemaakt kunnen worden welke
transport!ormulering gekozen wordt, of de transportcapaciteit dan wel
een bron- of putterm voor de AD-vergelijking berekend wordt, hoe deze
uitwisseling met de bodem gemodelleerd wordt en na hoeveel tijdstappen
(of volgens welke criteria) de bodemveranderingsmodule aangeroepen moet
worden.
ad-4- Bij stromingen in bochten is niet de vertikaal gemiddelde snelheid
bepalend voor het sedimenttransport maar juist de snelheid aan de bodem
(a3. bl).
ad-5- SIMONA moet ook geschikt zijn voor het doorrekenen van kleinere gebieden
(b.v. door beheerders). Er is een aparte definitiestudie verricht naar
interpolatietools binnen SIMONA (Meima et al. 1991) (a4).
ad-7- De volgende generatie van WAQUA zal ook de golfgedreven stroming uit
kunnen rekenen (b5, b7, b8, bl3).
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4.3

DE EERSTE RELEASE; WAT MOET ER IN?

In de eerste release zal alleen uitgegaan worden van bestaande kennis en zullen alleen 'proven algoritms' opgenomen worden, om zodoende de informaticatechnische inspanning beheersbaar en inschatbaar te houden.
Deze eerste release zal in elk geval voorzien zijn van een waterbevegingsmodule die boehtetromlng (UAQDA-kromlljnlg) ken besohrijven. Om de
morfolojische veranderingen onder bochtstroming goed te modelleren rs tevens
een IDV-nabewerkingsmodule noodzakelijk.
Bij de berekening van bet transport dient ook de invloed van de bodemhellingen
in rekening gebracht te worden.

In de eerste release wordt geen golfinvloed meegenomen (in latere releases
wel) Bij de ontwikkeling van de eerste release wordt ervan_uitgegaan dat de
stokransport-module in SIMONA (deelproject sistraOl) voorzien kan worden
van bron- en puttermen (2DH-oingeving) zodat voor de berekening van bet
transport van fijn zwevend sediment biervan gebruik gemaakt kan worden.
Gezien bovenstaande bescbouwing zou de eerste release van een RWS-breed morfologiscb programmapakket er als volgt uit zien.
Eerste release;
MATERBEWEGITO^^^ kromlijnig plus nabewerkingsmodule voor de vertikale snelbeidsstructuur voor bochtstroming en spiraalstroming t.b.v. de
bodemtransportmodule.
SZDIMEHTTRAHSPORT

Algemene 'faciliteit' voor gebruikers waarin

- keuze van de sedimenttransportformuleringen

_

- keuze van variabelen die voor de AD-vergelijking nodig zijn, diff
coefficienten, valsnelbeid, etc,

- keuze of de gekozen zandtranportformule gebruikt wordt om een
transpLtcapacfteit te berekenen of om een bron/putterm voor de AD-ver¬
gelijking te bepalen.

BODIMVERAHDERI NGSMODULE

-berekening van de locale bodemligging.
,rac;^p
-Criteria wanneer de bodem verandering aangeroepen wordt. (Op vaste
tijdstippen of afbankelijk van berekende transportgradienten )
-Eitern^bron- en/of puttermen (zand suppleties of baggerwerken) alleen
vaf S?Lg voor her transport beachravap door de zandtranaportformulea
GOLVEM

nog niet opgenomen in eerste release,
Een scbematiscbe weergave van de eerste en
^^n^^^^v^ra^en^tweede
1 en 2. Deze figuren geven weer welke mogelijkbeden de ee s
release bieden aan de gebruiker.
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4,4

DE TWEEDE RELEASE.

Tweede release
WATERBEWEGING

-WAQUA/TRIWAQ golfgedreven inclusief nestfaciliteiten
SEDIMEHXTEAHSPORT

_

ti

j

-UitbreidiiigGn van ds eeirsts irslsase, specificatis naar verscnillencie
]^Q2^2^0]|_g5foottzes zodat op een. tijdstlp voor versctiillende fracties van
sediment berekend kan worden:
-de transportcapaciteit voor het grove sediment
-een bron- of putterm voor fijn sediment t.b.v. de AD-vergelijking
in een 2DH- of Q3D-omgeving
-een bodemrandvoorwaarde voor fijn sediment t.b.v. de AD-vergelij¬
king in 3D-omgeving
-Mogelijk incorporatie van een IDV-module.
-AD-solver uit SISTRA t.b.v. het suspensietransport uitgerust met een
valsnelheid wanneer deze solver in een 3D-omgeving werkt.
BODEMVERANDERING

-Bodemadministratie zodat interne tijdelijke bronnen en putten berekend
en gespecificeerd naar korrelgrootte kunnen worden.
-Bronnen leveren voor de AD-vergelijking.

COLVEa
-HISWA in SIMONA.
Het is de bedoeling om in latere releases de korreldiameter te kunnen varieren
over de ruimtecoordinaten binnen een berekening zodat uitzeving en gradatie
gesimuleerd kunnen worden. Deze aspecten dienen mee genomen te worden om de
mogelijkheid tot model-onderzoek naar oevererosie en afpleistering open te
houden.
Opm. Release 1 heeft in grote lijnen dezelfde functionaliteit als een
"rivierenmodel". Het is van belang dat ook de functionaliteit voor kusten
zeker gesteld wordt. Bij de ontwikkeling van RIVCOM is namelijk ook meebetaald
door kustdirecties, RIVCOM is echter blijven steken in de eerste release, en
3_s hierdoor niet geschikt voor toepassingen in kustgebieden.
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REALISATIE; HOE TE KOMEN TOT DE EERSTE RELEASE
5.1

OPZET VAN HET BASISONTWERP

In de eerste release zal de bodemveranderingsmodule nog redelijk eenvoudig
ziin Pas bii de tweede release als deze module ook kwaliteitsparameters yoor
de'^berekening van sedimenttransport moet administreren, zal ook de inwendige
structuur ingewikkeld worden.
. ^
i i,.. *
De sedimenttransportmodule moet bestaan uit een gedeelte dat slechts
zandtransportformuleringen aanstuurt en uit een gedeelte dat gebruik maakt van
oplossingen van de AD-vergelijking. Het zandtransportgedeelte moet beschikken
over een aantal formuleringen waaruit de gebruiker kan kiezen. In tabel 2
staan de formuleringen voor de eerste release; d.w.z. de formuleringen die
afeeleid ziin voor stationaire stromingen. De formuleringen die rekening
houden met golfwerking zullen pas in de tweede release opgenomen worden.
FOEMULE

soorL transport

ACKERS & WHITE
BAGNOLD (BAILARD)
BIJKER
ENGELUND HANSEN
MEYER-PETER & MULLER
VAN RIJN
PARKER & KLINGEMAN

TOT
B+S
B+S
TOT
B
B+S
B
a

rivier
prior,
3

Rust
prior.
1
2

1
2
4
5
o

3

bodem“helling?
nee
Je
nee
nee
nee
nee
nee

j 7

_j

Tabel 2. Verschillende formuleringen. De B staat voor bed-load,
suspended load en de TOT voor totaal transport. Alleen de formula van Bagnol
heeft een term die het transport t.g.v. een bodem helling uitrekent.

3.2

WAT IS ER AL?

Voor de constructie van de eerste release kan gebruik gemaakt worden van reeds
bestaande componenten. Zoals blijkt uit figuur 1 bestaat de waterbewegings
module grotendeels uit delen die al zijn gerealiseerd of die binnenkort
WAQUA^iraronder^SIMONA gebracht en heeft alle functionaliteiten van RIVCUR.
Er is al een stoftransportmodule onder SIMONA.
Er wordt gewerkt aan HISWA onder SIMONA.
otmoma
Er is al een definitiestudie afgerond naar interpolatietools binnen SIMONA
(meima et al. 1991)

5,3

WAT MOET ER NOG?

Om de huidige solvers van de AD-vergelijking (DELWAQ, DELMOR of de
solver in SIMONA) te kunnen gebruiken in een 2DH- of Q3D-omgeving mo
aan de AD-vergelijking bron- en puttermen toegevoegd worden. Voor ^^JJ^^ba beid in een 3D-omgeving moet er een valsnelheid toegevoegd worden. (Wordt aan
P-ewerkt bij TRIWAQ in SIMONA (DIFU) .)
Voor de zandtransportformuleringen bestaat momenteel geen bruikbare modul .
COMOR is slechts een frame waarbinnen allerlei formuleringen aangeroepen un
nen worden. doch kan niet dynamisch koppelen met de
of de bodem¬
veranderingsmodule . Herstructureren van COMOR zou waarschijnlijk meer kosten
dan het definieren en bouwen van een dergelijke module. De
gelijke sedimenttransportmodule wordt in de volgende paragraa ui e g

31

5.4

WAARMEE MOET ER BEGONNEN WORDEN?

5.4.1 bouwen van een sedimenttransportmodule
In de eerste release zal de sedimenttransportmodule een gedeelte van de
sedimenttransportformules ult tabel 2 aan moeten kunnen roepen. Vanwege de
nrioriteitsstelling wordt aanbevolen de formulering van Engelund-Hansen,
Mever-Peter & Muller, Ackers & White, van Rijn en Parker & Klingeman voor^
toepassingen in de riviermorfologie en Bagnold (Bailard), Bijker en van Rijn
voor de kustmorfologie in te bouwen in SIMONA. Deze formuleringenzijn te
vinden in Van Rijn 1989. Voor het grove sediment volstaat berekening met
bovenstaande transportformuleringen; De berekende transportcapaciteit wordt
eeliik gesteld aan het transport. Voor het fijnere sediment moeten deze tormules gebruikt worden om bron- en puttermen uit te rekenen voor de AD-vereeliiking (uitgaande van een 2DH- en Q3D-omgeving in de eerste release). Het
transport volgt dan uit berekening van het advectieve en diffusieve transport.
De sedimenttransportmodule moet dus een specificatie naar korrelgrootte aan
kunnen. Voor de bouw van het basisontwerp zou het programma DELMOR een goed
uitgangspunt zijn.

5,4.2 bouwen van een bodemveranderingsmodule
De bodemveranderingsmodule moet een mogelijkheid hebben om externe forceringen
op te geven (zandsuppleties. baggerwerken en bodemdaling). Daarnaast moet de
verandering van de bodem berekend worden uit erosie/sedrmentatie, als resul¬
tant van de AD-vergelijking (zie 3.3.3) en uit de divergentie van het
sedimenttransport (bed-load en/of suspended-load) als resultaat van de
sedimenttransportformuleringen zie 3.3.4. Dit behelst allemaal nog slechts de
ruimteliike bodemverandering. Bij de bouw van deze module moet rekening
gehouden worden met het feit dat deze module op den duur plaats moet bieden
aan een administratie van bodem eigenschappen. In eerste instantie kan
volstaan worden met een module die vooral de ruimtelijke variabelen bereken
er moet echter wel aansluitingen gemaakt worden zodatandere eigenschappen als
korrelgrootte en de qualiteit van de bodem terzijnertijd makkelijk in te
pluggen” zijn.
5,4.3 bouwen van een criterium voor doorberekening van de bodemverandering
Er moet een toetsing ingebouwd worden waarin bepaald wordt of de waterbeweging
op een nieuw tijdstip berekend moet worden
-met een nieuwe bodemligging,
-met een continuiteitscorrectie of
-met de 'oude' bodemligging.
Dit criterium moet getoetst worden wanneer er externe forceringen zijn opgegeven, met dien verstande dat in dat geval de nieuwe bodemligging doorberekend moet worden in de waterbewegingsmodule.
Dit criterium moet in te stellen zijn als een functie van de c^ulatieve
_
bodemverandering, berekend vanaf het laatste tijdstip dat een bodemverandering
is doorberekend in de waterbeweging en als een functie van een aantai
tijdstippen (b.v. na n tijdstippen altijd een waterbeweging met nieuwe bodem
berekenen).
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5.4.4 bo-uwen van IDV-nabewerkingsmodnle voor 2DH-snelheden in SIMONA
ventikaal geiniddsida snsllisdan van WAQUA moaten snalbaidspirofialBn
■^g^rskand wordan zodat da snalbaid aan da bodani batan banadand kan woirdan.
Hiarvoor moat aan IDV-modula in SIMONA gabouwd wordan dia of gakoppald aan
WAQUA (Q3D) of diract na WAQUA (2HD) aan vertikala snalhaidsvardaling
uitrakant.

5.4.5 bouwen van aan overkoapaland hoofdprogrannna
Da voriga actiapuntan batraffan allaan da bouw van afzondarlijka componantan
van een morfologisch progranunapakkat. Daza componantan moaten ook nog aan^
varband krijgan. Dit varband wordt verkregan door aan hoofdprogramma waarin
verschillanda groothadan voor hat morfologischa rakanprocas opgagayan kunnan
wordan. B.v. hat al of niat uitvoaran van aan continuitaitscorractia, hat
installan van hat critarivim wannaar da bodamvarandaring wordt doorbarakand in
da watarbawaging. Ean dargalijk programma zal gaan vakinhoudalijka soft-wara
bavattan, maar zal slachts da raalisatia zijn van aan 'flow-chart' an gaaft da
programmaranda gabruikar da mogalijkhaid om zondar lastig gavallan ta wordan
door informaticatachnischa datails, zich ta concantraran op da achta mor¬
fologischa problamatiak. Ean interactiava gabruikarsintarfaca ondar X-WINDOW
zou voldoan aan da gastalda aisen.

5,5

POSTPROCESSING

Da postprocassor van SIMONA moat da mogalijkhaid biadan om
sadimanttansportvactoran an sadimanttransportbanan visuaal waar ta gavan.
Vardar moat bodamvarandaring zichtbaar gamaakt kunnan wordan door of aan 3D
perspactiaf of aan 2D klauranplot-mogalijkhaid.
Kortom; Da postprocassor functionalitait moat da mogalijkhaid biadan om
isolijnan an isovlakkan voor functies van twaa variabalan z=f(x,y) ta plottan.
Bij baschikking ovar aan krachtiga hardwara zou daze functie ook tijdsafhankelijk f(x,y,t) (een film) weergegeven moaten kunnan wordan.
Een uitvoeriger aanbeveling t.a.v. da postprocessing in SIMONA zou hier met
op z'n plaats zijn; N. Praagman heeft in 1991 een rapport geschreven over
postprocessing in SIMONA (Praagman 1991). Daarna is er een projact UNIDAT
opgestart waarin da mogelijkheden wordan onderzocht voor gezamenlijke ontwikkeling van postprocessing van da projecten ADONA, DAVOS, SIMONA an AQUABEL. Da
eerste fase is vastgelegd in een rapport (Segal at al. 1992). Er zijn ideeen
om een ANIMATE-achtig pakket ta laten bouwen voor da UNIX-omgeving dat-dan met
X-X3ND0WS gebruikt kan wordan.
Gezien hat fait dat er op verschillanda fronten gedacht maar nog niat gewerkt
wordt aan da ontwikkeling van postprocessingsfaciliteiten volstaan we hier met
hat noemen van da functionele eis voor da postprocessing van een morfologisch
programmapakket. Een animatie faciliteit is een noodzaak voor da interpretatie
van dynamische modellen.
Tevens willen we nog eens onderstrepen dat hat van groot belang is dat er
spoedig gestart wordt met goede postprocessings-mogelijkheden in SIMONA.
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5.6

KOSTENRAMING EN TIJDSSCHEMA.

De kosten die gemaakt moeten worden om de eerste release te realiseren worden
hieronder geschat aan de hand van paragraaf 5.4. (s.w. ontw. staat voor soft
ware ontwikkeling.)

5.4.1
5.4.2
5-4.3
5.4.4
5.4.5

acties
s.w.
basisontw.
basisontw. s.w.
s.w.
basisontw.
s.w.
basisontw.
basisontw. s.w.

ontw.+testen
ontw.+testen
ontw.+testen
ontw.+testen
ontw.+testen

mensweken
10
10

8
6
8

pecunia
80 kfl
80 kfl
70 kfl
50 kfl
70 kfl

•wat betreft de bouw van de basisontwerpen kan tijdwinst geboekt en geld
bezuinigd worden door gebruik te maken wat er reeds is. Daarbij moet gedacht
worden aan ;
-Ontwerp van DELMOR.
-Verschillende modellen van H. Mulder
-Basisontwerpen gemaakt in het kader van de ID-lijn voor rivieren.
-Basisontwerpen gemaakt door het WL in het kader van hun morfologische model
lensysteem.

5^7

^X,TERNATIEF OM TE KOMEN TOT EEN MORFOLOGISCH PAKKET BINNEN SIMONA

Zoals eerder vermeld heeft het Waterloopkundig Laboratorium de laatste jaren
veel effort gestoken in de ontwikkeling van een morfologisch programmapakket
dat optimaal gebruik maakt van de uniformering van de programmapakketten binnen het WL. Dit morfologische pakket is in de testfase en zal in September opgeleverd worden. Een alternatieve manier om een compleet morfologisch pakket
binnen SIMONA te ontwikkelen zou kunnen zijn om het WL-pakket te adopteren en
converteren naar SIMONA structuur. Hoe relevant deze optie is en hoe deze
optie zich financieel en qua tijdspad verhoudt tot de bovenbeschreven methode
zou zorgvuldig onderzocht moeten worden in samenspraak met de eigenaar van dit
programmapakket (WL) en met SIMONA-deskundigen. (Tot op het moment van uitkomen van het onderhavige rapport was het pakket nog niet opgeleverd door het
WL.) Waarschijnlijk is dit niet een echt alternatief; veel onderdelen van het
WL-pakket bestaan uit brokken die al in SIMONA opgenomen zijn (WAQUA. HISWA,
TRIWAQ, stoftransportmodule). Het converteren van de rest komt neer op boven¬
beschreven actiepunten. Wei zou er gebruik gemaakt kunnen worden van de resultaten van de afgelegde voortrajecten zoals basisontwerpen en detailontwerpen
voor de sedimenttransportmodulen en de bodemveranderingsmodulen. Dit laatste
verdient dringende aanbeveling.
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5-8

SAMENVATTENDE CONCLUSIES

De conclusies staan gerangschikt naar de afzonderlijke modulen. Wat betreft de
waterbeweging warden momenteel veel aanbeve1ingen al uitgevoerd.
-QUA WATERBEWEGINGSMODULE;
RIVIEREN: - Voorlopig voldoende
ESTUARIA; - nabewerkingsmodule a la SECFLOW.
KUSTEN:

- nestingsopties en een dynamische koppeling met HISWA PLUS (zie
golfmodule)

ZEEEN;

- WAQUA in combinatie met verschillende ontwikkelde en nog te
ontwikkelen IDV-modulen voor verschillende toepassingen.

-QUA GOLFMODULE;
RIVIEREN: - voorlopig niets
ESTUARIA: - HISWA, dynamisch gekoppeld aan WAQUA (zie kusten).
KUSTEN: -

HISWA PLUS. De PLUS duidt op een nabewerking of een
uitbreiding die voor kustmorfologie noodzakelijk is. Deze
uitbreiding betreft het berekenen van sedimenttransport
t.g.v. asymmetrische golven, simulatie van brekende golven
en de daarbij optredende retourstroom. Deze kennis is wel
aanwezig in een IDH-pakket (UNIBEST-TC) maar nog niet in een
2DH-pakket.

ZEEEN: -

t.z.t. een IDV-module dat de golf-stroom interactie
parametriseert en aan WAQUA gekoppeld kan warden.

-QUA SEDIMENTTRANSPORTMODULE;
RIVIEREN:-

Vooral bed-load transport. Een flexibel systeem waarin
verschillende transportformuleringen gekozen kunnen warden.

ESTUARIA:-

DELMOR achtige opzet: Verschillende sedimenttransportformuleringen voor zowel bed-load als suspended-load transport
inclusief een koppeling met de AD-vergelijking waarbij
en puttermen voor de AD-vergelijking bepaald warden door de
sedimenttransportformulering.

KUSTEN:

Zie estuaria.

-QUA BODEMVERANDERINGSMODULE;
ALLE TOEPASSINGSGEBIEDEN:
_
_
-Ontwikkeling van een eenvoudige module die in eerste
instantie de veranderingen in de bodemligging uitrekent.

e
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most deze module genoeg mogelijkheden bevatten om in een
later stadium een administratie-systeem voor
bodemeigenschappen (b.v. korrelgrootte) te kunnen herbergen.

In voorgaande is de gewenste functionaliteit voor een morfologische programmanakket uiteengezet. De volgende stap in de realisatie van een dergelijk
pakket is bet basisontwerp. Na bet basisontwerp moet een detail-ontwerp opgesteld worden Pas na deze fase kan de software geprogrammeerd worden. In
paragraaf 5.7 van dit rapport is geopperd om bet basisontwerp en detailontwerp
te kopen.
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