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1

Inleiding

1.1

Achtergrond

1.2

Leeswijzer

Het voorliggende rapport is als volgt georganiseerd. In Hoofdstuk 2 zijn de opzet van het SWAN-model en
de 4368 doorgerekende stochastcombinaties besproken. De resultaten van de 4368 berekeningen zijn op
twee verschillende manieren gecontroleerd. Hoofdstuk 3 bespreekt de zogenaamde procedurele
controles waarmee gecontroleerd is of de berekeningen goed zijn verlopen. In Hoofdstuk 4 zijn de
resultaten van de zogenaamde fysische controles besproken. Deze controles controleren of de resultaten
in fysische zin logisch en betrouwbaar zijn. De conclusies van deze studie zijn ten slotte in Hoofdstuk 5
samengevat.
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2

Opzet van de SWAN-berekeningen

2.1

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de opzet van de SWAN-productieberekeningen voor met name het Reevediep en
het Drontermeer. In Paragraaf 2.2 is een onderbouwing gegeven van de windrichtingen die met SWAN
doorgerekend zullen worden. Paragraaf 2.3 gaat vervolgens in meer detail in op de stochastcombinaties
die met het SWAN-model zijn doorgerekend. In Paragraaf 2.4 is het gebruikte SWAN-model besproken.
Paragraaf 2.5 gaat in op de controles die zijn toegepast op de productieberekeningen. De uitwerking van
de controles is het onderwerp van Hoofdstukken 3 en 4.

2.2

Afweging windrichtingen

In het kader van het WBI2017 zijn voor het Ketelmeer en het Vossemeer SWAN-berekeningen
uitgevoerd. Deze berekeningen zijn gemaakt voor de 7 westelijke windrichtingen en zijn identiek aan de
combinaties die gebruikt zijn in de WAQUA-productieberekeningen. Elke SWAN-berekening is uitgevoerd
met oplegging van een ruimtelijk variërend waterstandsveld volgend uit de corresponderende WAQUAberekening met gesloten Ramspolkering (Klein en Westra, 2016a).
Voor het projectplan Waterwet is in het kader van voorliggend project een vergelijkbare set aan
berekeningen gemaakt met SWAN voor het projectgebied IJsseldelta. Het gedachtegoed uit het WBI2017
is daarbij overgenomen als vertrekpunt. Ook voor het projectplan zijn dus SWAN-berekeningen
uitgevoerd voor de 7 westelijke windrichtingen. Dit is in lijn met (Klein en Westra, 2016a) maar er wordt
dus afgeweken van (Klein en Westra, 2016b). In (Klein en Westra, 2016b) zijn namelijk wel de oostelijk
richtingen meegenomen. Om te kunnen rekenen met de probabilistische modellen moeten de resultaten
uit de waterstands- en golfberekeningen worden verzameld in een database met hydraulische
randvoorwaarden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de resultaten voor alle belastingcombinaties aanwezig
zijn in de database. Het is dus zaak om ook voor de oostelijke windrichtingen golfcondities in de database
te zetten.
Voor de oostelijke windrichtingen is ervoor gekozen om géén SWAN-berekeningen te maken. Uit
probabilistische berekeningen met Hydra-NL op diverse locaties in het IJsseldelta gebied is namelijk
geconstateerd dat de bijdrage van de oostelijke windrichtingen tijdens maatgevende condities
verwaarloosbaar is [Stijnen en Daggenvoorde, 2019]. Er zijn locaties waar op voorhand verwacht mag
worden dat oostelijke windrichtingen een rol spelen, bijvoorbeeld de westzijde van het Vossemeer,
Drontermeer of langs de westzijde van de IJssel. Deze locaties liggen namelijk vol op het oosten. Aan de
hand van een aantal testberekeningen blijkt dat zelfs daar de oostelijke windrichtingen geen rol spelen.
Voor verschillende normfrequenties is in HBN- en golfhoogteberekeningen op basis van beschikbare
WBI2017 databases gekeken naar de bijdrage van de oostelijke windrichtingen. Voor de meeste van de
onderzochte locaties blijkt dat belasting door wind uit het oosten zeer weinig tot in zijn geheel niet
bijdraagt. Voor 1 van de onderzochte locaties (wat verder bovenstrooms op de IJssel) is een maximale
bijdrage van ongeveer 5% gevonden, maar ook dit achten we beperkt. De situatie die de belasting op de
waterkeringen bepaalt, volgt volledig uit een stormsituatie uit NW- en WNW-richting. Hoge windsnelheden
zorgen voor scheefstand van het IJsselmeer, Ketelmeer en Keteldiep en dat zorgt voor de grootste
belasting op de waterkeringen in het projectgebied.
Naast bovenstaande (inhoudelijke) constatering, is er een tweede, praktisch argument dat van belang is.
De beschikbare doorlooptijd van het project om te komen tot een plan van aanpak voor de Waterwet geeft
niet de ruimte om ook de productieberekeningen voor de oostelijke windsectoren te maken. Op basis van
deze argumenten is ervoor gekozen om de golfcondities uit de oostelijke windrichtingen niet met SWAN,
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maar met Bretschneider te genereren. Dit geeft voor het projectgebied (bij oostelijke windrichtingen)
golfcondities die niet onrealistisch zijn, al zullen ze minder representatief zijn dan resultaten uit het
SWAN-model. Voor de uitvoering is aanzienlijk minder rekenwerk, doorlooptijd en kosten nodig, terwijl de
conclusies niet zullen veranderen. Zolang de golfcondities niet dusdanig onrealistisch zijn dat een
(onterechte) verschuiving gaat optreden in de illustratiepunten van Hydra-NL, vinden we de bovenstaande
versimpeling met Bretschneider voor de oostelijke windrichtingen inhoudelijk goed verdedigbaar.

2.3

Stochastcombinaties doorgerekend met SWAN

De stochastcombinaties die met SWAN zijn doorgerekend zijn conform de combinaties die met WAQUA
zijn doorgerekend, zie HKV (2018), en zijn samengevat in Tabel 2-1. Voor elke SWAN-berekening is er
derhalve een corresponderende WAQUA-berekening uitgevoerd.
Tabel 2-1: Stochastcombinaties van de SWAN-berekeningen
Aantal
waarden per
stochast

Keringssituatie
K

Meerpeil
M
[cm+NAP]

Afvoer IJssel
Q
[m3/s]

Afvoer Vecht
Q
[m3/s]

Windsnelheid
U
[m/s]

Windrichting
D
[°N]

1

sr

N040

100

10

10

225

2

N010

500

100

16

247

3

P040

950

250

22

270

4

P090

1400

400

27

292

5

P130

1850

550

32

315

6

P150

2300

700

37

337

7

2750

850

42

360

8

2975

925

47

9

3200

1000

10

3400

1067

11

3600

1133

12

3800

1200

13

4000

1267

Subtotaal

1

TOTAAL

4368

6

13

8

7

Bij deze tabel dienen de volgende opmerkingen te worden gemaakt:
• In de 2de kolom van Tabel 2-1 ‘sr’ staat voor ‘sluit regime’. Daarmee wordt bedoeld dat de
waterstandsvelden die opgelegd worden in SWAN afkomstig zijn van WAQUA-berekeningen
waarin de Ramspolkering functioneert. In de WAQUA-berekeningen voor dit gebied is namelijk
ook een set berekeningen uitgevoerd waarin de Ramspolkering faalt en dus altijd open (‘ao’) is,
zie HKV (2018). Vanwege consistentie is deze kolom ook in het rapport voor de SWAN studie
opgenomen.
• Het meerpeil betreft het initiële peil op het IJsselmeer. De letter N en P betekenen respectievelijk
negatief en positief. Code N040 betekent dus een meerpeil van NAP-0,40 m en code P130 een
meerpeil van NAP+1,30 m.
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•
•

•

De afvoeren van de IJssel en de Vecht zijn aan elkaar gekoppeld; de afvoerstochast bestaat
derhalve uit 13 afvoersets.
De genoemde windsnelheid is de zogenaamde potentiële windsnelheid. In de SWANberekeningen dient echter de open-water windsnelheid te worden opgelegd. In paragraaf 2.4.7
wordt de omzetting van de potentiële windsnelheid naar de open-water windsnelheid besproken.
De windrichting is gedefinieerd volgens de nautische conventie (d.w.z. de richting waaruit de wind
komt ten opzichte van het noorden gerekend met de klok mee). Een noordelijke wind heeft zo een
richting van 0°, een oostelijke wind een richting van 90°, enzovoort.

De naam van elke berekening is als volgt opgebouwd:
KxxM(p/n)xxxQxxxxUxxDxxx
Waarin:
• K staat voor keringsituatie (sr = sluitregime; ao = altijd open);
• M staat voor het IJsselmeerpeil in centimeters ten opzichte van NAP (p = waterstand hoger dan
NAP; n = waterstand lager dan NAP)
• Q staat voor de IJsselafvoer bij Olst in m3/s;
• U staat voor de potentiële windsnelheid in m/s1;
• D staat voor de windrichting in graden.
De waarden die de stochasten kunnen aannemen staan vermeld in Tabel 2-1.

2.4

Het SWAN Reevediepmodel

2.4.1

Inleiding

Ten behoeve van de productieberekeningen voor het WBI2017 is een SWAN-model voor de Vecht-IJssel
delta opgezet, zie Deltares (2015). Dit model bevat het Reevediep echter niet en daarom is in het kader
van deze studie een nieuwe SWAN-model opgezet. De basis van dit model is het bestaande
modelinstrumentarium.

2.4.2

Rekenrooster en bodem

De omhullende van het rekenrooster en het onderliggende bodembestand is weergegeven in Figuur 2-1.
Het rooster, dat over -8 graden gedraaid is (volgens de cartesische conventie, waarbij positieve hoeken
met de klok mee zijn gedefinieerd vanaf de X-as die naar het oosten wijst), bestaat uit 1016 bij 836
roostercellen van 20×20m2. Van deze 850.212 roostercellen liggen 560.385 roostercellen binnendijks.
Deze cellen zijn van de SWAN-berekeningen uitgesloten door de bodemhoogte op een ‘exceptional value’
van 9999 te zetten. De cellen met deze uitzonderingswaarde zijn per definitie droog.
De basis van dit model is het bestaande WBI2017 model van de Vecht- en IJsseldelta, dus inclusief de
benedenloop van de IJssel en het Zwarte Water, het Zwarte Meer, het Ketelmeer en het Vossemeer, zie
de rode omhullende in Figuur 2-1. Dit model is zowel in het oosten als in het westen ingekort om rekentijd
te besparen en in zuidelijke richting uitgebreid om het Reevediep in het model in te sluiten. De westelijke
grens van het model is zo gekozen dat deze juist ten westen van het Keteloog ligt. Op deze rand worden
geen golfrandvoorwaarden opgelegd. Met een aantal testberekeningen is geverifieerd dat de golfcondities
in het Reevediep en het Drontermeer niet beïnvloed worden door het niet opleggen van
golfrandvoorwaarden. Een van de resultaten van de testberekeningen is weergegeven in Figuur … Hierbij
1

Hier is afgeweken van de notatie in [Klein en Westra, 2016a]. Daar is namelijk de open-water windsnelheid weergegeven in de
naamgeving.
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is het ingekorte model berekend met en zonder golf randcondities. Als invoer van het model zijn typische
waardes gekozen voor de golfhoogte, golfperiode en windsnelheid. In de figuren zijn alleen verschillen
zichtbaar op het Ketelmeer. Aangezien dit niet het gebied van interesse, wordt het inkorten van het model
als aanvaardbaar beschouwd.
Het onderliggende bodembestand is verkregen door middel van interpolatie vanuit de bodemdata die ook
ten grondslag ligt aan het WAQUA-model van dit gebied, namelijk WAQUA-schematisatie
"Ym_ijvd_ovhr2017_5-v4" waarin ook het Reevediep fase 2 geschematiseerd is, zie HKV (2018). Door
interpolatie bestaat het risico dat elementen als kades niet de juiste hoogte krijgen in het bodembestand.
Om ervoor te zorgen dat deze elementen wel de goede hoogte hebben, worden deze constructies ook als
een obstakel in het SWAN-model opgelegd, zie paragraaf 2.4.5.

Figuur 2-1: Omhullende van het rekenrooster van het SWAN Reevediepmodel (blauw) en de onderliggende bodem. De omhullende
van het oorspronkelijke SWAN WBI2017 IJVD model is in rood getekend.
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Figuur 2-2: De resultaten van een test scenario van het model zonder golfrandcondities. Hierbij is een homogene waterstand van 3.4
m +NAP aangehouden en een windsnelheid van 42 m/s uit 337°N.

Figuur 2-3: De resultaten van een test scenario van het model met golfrandcondities. Hierbij is een homogene waterstand van 3.4 m
+NAP aangehouden en een windsnelheid van 42 m/s uit 337°N. Er is een westelijke golfrandconditie opgelegd met een
van 2
m, een van 6 s uit 337°N. Dit is gecombineerd met een JONSWAP spectrum
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Figuur 2-4: Het relatieve verschil in
situatie zonder golfrandconditie.

tussen het test scenario met en zonder golfrandconditie. Het verschil is uitgedrukt tov de

Figuur 2-5: De resultaten van een test scenario van het model zonder golfrandcondities. Hierbij is een homogene waterstand van
3.4 m+NAP aangehouden en een windsnelheid van 42 m/s uit 337°N.
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Figuur 2-6: Het relatieve verschil in
situatie zonder golfrandconditie.

2.4.3

tussen het test scenario met en zonder golfrandconditie. Het verschil is uitgedrukt t.o.v. de

SWAN-versie

De berekeningen zijn uitgevoerd met de 64bit SWAN-versie 40.72ABCDE. Dit is dezelfde versie als
waarmee de SWAN-productieberekeningen voor WTI2011 en WBI2017 zijn uitgevoerd. Een verschil met
de WTI2011 en WBI2017 berekeningen is dat de productieberekeningen voor het Reevediep zijn
uitgevoerd op rekenpc’s gebaseerd op Windows en niet op UNIX.

2.4.4

Spectrale discretisatie

De spectrale discretisatie is dezelfde als die gehanteerd in WTI2011 en WBI2017, zie Klein (2011) en
Klein en Westra (2017). Het gehanteerde frequentiedomein ligt tussen 0,08 en 1,5 Hz. SWAN
discretiseert deze ruimte zo dat de verschilfrequentie tussen 2 opeenvolgende frequenties 10% bedraagt
wat voor het gegeven frequentiedomein resulteert in 32 frequenties. De richtingsruimte is in 120 sectoren
van 3 graden verdeeld.

2.4.5

Obstakels

In navolging van de WBI2017 productieberekeningen zijn alle dijken en kades als obstakel in het SWANmodel opgelegd, ook de kades en dijken in het Reevediep. De locaties en hoogtes van de obstakels zijn
overgenomen uit de data die ten grondslag ligt aan het WAQUA-model. Een overzicht van alle obstakels
zoals deze in het SWAN Reevediepmodel zijn opgenomen is weergegeven in Figuur 2-7.
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Figuur 2-7: Obstakels in het SWAN Reevediepmodel

2.4.6

Waterstanden en stroomsnelheden

De SWAN-berekeningen zijn uitgevoerd met oplegging van een ruimtelijk variërend waterstandsveld dat
volgt uit de corresponderende WAQUA-berekening. Het waterstandsveld dat opgelegd wordt is niet een
momentaan waterstandsveld maar het veld van de maximale waterstand gedurende de berekening van
een hoogwatergolf. De duur van de hoogwatergolven variëren tussen de 6 en 11 dagen afhankelijk van
het maximale debiet van de rivier. Per roosterpunt van het WAQUA-model wordt in de WAQUAberekening bijgehouden wat de maximale waterstand in het betreffende punt is. Het resulterende
waterstandsveld is derhalve het omhullende waterstandsveld. Dit veld wordt in WAQUA uitgevoerd als de
parameters WETMAXVAL Het effect van het rekenen met een omhullende waterstand in plaats van met
een tijdserie van de waterstand is conservatief maar dit effect is zeer klein.
Hoewel de WAQUA-berekeningen ook resulteren in snelheidsvelden zijn conform WTI2011 en WBI2017
geen snelheidsvelden opgelegd voor dit gebied.

2.4.7

Windforcering

Zoals in paragraaf 2.3 is aangegeven is de windstochast aangeduid met de potentiële windsnelheid terwijl
in de SWAN-berekeningen de open-water windsnelheid opgelegd dient te worden. In deze paragraaf
wordt de omzetting van potentiële naar open-water windsnelheid besproken.
De nieuwste inzichten geven bovendien aan dat voor windsnelheden boven 30 m/s de zogenoemde drag
of wrijvingscoëfficiënt niet verder toeneemt met toenemende windsnelheid maar constant blijft. Het gevolg
van deze aftopping van de dragcoëfficiënt is dat de windschuifspanning niet zo groot is als wanneer deze
aftopping niet toegepast wordt. Binnen het WBI is het inmiddels standaard deze winddragafkapping te
verdisconteren in de productieberekeningen.
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In de gebruikte SWAN-versie, zie Paragraaf 2.4.3, is het echter niet mogelijk de drag coëfficient aan te
passen. Om er toch voor te zorgen dat de windschuifspanning de juiste waarde heeft wordt de
windsnelheid dusdanig aangepast dat de windschuifspanning de juiste waarde krijgt. Deze aangepaste
windsnelheiden wordt in deze rapportage de pseudo-windsnelheid genoemd.
In Tabel 2-2 is de omzetting van de potentiële windsnelheid naar de open-water windsnelheid, en de
omzetting van de open-water windsnelheid naar de pseudo-windsnelheid weergegeven. De methode van
deze omzetting is in Appendix A in detail besproken. De windsnelheid wordt uiteindelijk als een ruimtelijk
uniforme windsnelheid opgelegd.
Tabel 2-2: Omzetting van potentiële windsnelheid naar open-water windsnelheid (o.b.v. Charnockrelatie, zie Appendix A, zonder
rekening te houden met afkapping van winddrag), en van open-water windsnelheid naar pseudo-windsnelheid.
Potentiële windsnelheid
[m/s]

Open-water windsnelheid
[m/s]

Gebruikte pseudo-windsnelheid2
[m/s]

10

11.14

11.14

16

17.49

17.49

22

23.68

23.68

27

28.73

28.73

32

33.68

32.67

37

38.54

36.05

42

43.31

39.24

47

48.00

42.26

2.4.8

Numerieke en fysische instellingen

De numerieke en fysische instellingen zijn dezelfde als de instellingen toegepast in WTI2011 en
WBI2017. Dit betekent onder meer dat in 99% van de natte cellen aan het convergentiecriterium voldaan
moet worden alvorens de berekening als geconvergeerd beschouwd wordt. Het maximale aantal iteraties
dat een SWAN-berekening doorloopt is gesteld op 80.
De fysische instellingen zijn ten behoeve van WTI2011 vastgesteld na een uitgebreide kalibratie van
diverse SWAN-modellen, zie Gautier (2010). Alle numerieke en fysische instellingen zijn weergegeven in
Tabel 2-4.

2.4.9

Uitvoer

De resultaten van de SWAN-berekeningen worden 7 verschillende uitvoerbestanden weggeschreven, zie
Tabel 2-3. Er zijn twee soorten uitvoerbestanden weggeschreven, namelijk 1) uitvoer in specifieke
uitvoerlocaties en 2) uitvoer als ruimtelijke velden.
Voor wat betreft de uitvoer in specifieke uitvoerlocaties zijn er twee sets met uitvoerlocaties gedefinieerd,
namelijk een set bestaande uit 8877 uitvoerlocaties en een set bestaande uit 308 uitvoerlocaties. De set
met 8877 locaties is de set die uitvoerlocaties definieert in het gehele WAQUA-model van de IJsselVechtdelta, zie HKV (2018). Deze set bevat dezelfde uitvoerlocaties als gebruikt in WBI2017 maar is
aangevuld met extra locaties. Aangezien het SWAN-model domein veel kleiner is dan het WAQUA IJssel2

In de review van dit rapport kwam naar voren dat de omzetting van de potentiële windsnelheid naar de pseudo windsnelheid niet
helemaal juist is uitgevoerd. In Appendix A is meer aandacht besteed aan deze onvolkomenheid.
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Vechtmodel worden er in een groot gedeelte (ca. 2/3) van deze uitvoerlocaties per definitie geen
golfcondities gegenereerd. Toch is ervoor gekozen deze puntenset niet aan te passen voor de SWANberekeningen om zodoende een één-op-één koppeling tussen de SWAN en WAQUA uitvoerlocaties te
houden.
Gezien het grote aantal (natte) uitvoerlocaties is het niet mogelijk deze allemaal te controleren. Er is
derhalve uit deze grote set een tweede set van 308 uitvoerlocaties samengesteld die wel gecontroleerd
zullen worden. Ook deze set is gebruikt in de WAQUA-berekeningen en ook van deze set ligt een aantal
locaties (56) buiten het SWAN-model domein.
In de SWAN-berekeningen wordt de set met 308 locaties aangeduid als Set 1 en de set met 8877
uitvoerlocaties als Set 2. Een overzicht van de ligging van de 308 locaties is gegeven in Figuur 2-8. Een
aantal locaties in deze set zijn op de diverse rivierassen gedefinieerd. Deze rivieraslocaties zijn, tezamen
met het volgnummer, separaat weergegeven in Figuur 2-9. Een overzicht van de ligging van een deel van
de uitvoerlocaties uit Set 1 met hun volgnummers is gegeven in Figuur 2-10. De figuur illustreert duidelijk
dat de locaties niet geografisch geordend zijn.
Voor Set 1 is uitvoer gegenereerd in zogenaamde TAB-bestanden waarin voor iedere uitvoerlocatie de
coördinaten, de waterdiepte, de waterstand en diverse golfparameters zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn voor
de locaties uit deze set 1D en 2D golfspectra uitgevoerd. Deze uitvoerbestanden hebben de extensie SP1
en SP2, respectievelijk. Voor Set 2 zijn alleen TAB-bestanden en 1D golfspectra uitgevoerd.
De namen van de TAB-, SP1- en SP2-uitvoerbestanden voor de Set 1 uitvoerlocaties zijn
‘<runid>_01.TAB’, ‘<runid>_01.SP1’ en ‘<runid>_01.SP2’ en de namen van de TAB- en SP1uitvoerbestanden voor de uitvoerlocaties van Set 2 zijn ‘<runid>_02.TAB’ en ‘<runid>_02.SP1’, zie Tabel
2-3.
SWAN biedt de mogelijkheid om, naast het globale convergentiegedrag, ook het lokale
convergentiegedrag te monitoren. In zogenaamde PAR-bestanden wordt de ontwikkeling van de
golfhoogte en de gemiddelde periode gedurende het convergentieproces van SWAN opgeslagen voor 31
locaties, die een subset zijn van Set 1. De naamgeving van deze bestanden is ‘<runid>.PAR’. De ligging
en het volgnummer van deze testlocaties zijn weergegeven in Figuur 2-11.
Naast de hierboven beschreven uitvoer in uitvoerlocaties, zijn voor iedere SWAN-berekening ruimtelijke
velden van een aantal golfparameters uitgevoerd als Matlab bestand. De uitgevoerde MAT-bestanden
hebben een naam als ‘<runid>.MAT’.
Tabel 2-3: Samenvatting van de uitvoerbestanden gegenereerd met de SWAN-productieberekeningen

Bestandsnaam

# uitvoerlocaties / ruimtelijk veld

Type uitvoer

<runid>_01.TAB

308 geselecteerde uitvoerlocaties

Diverse variabelen: XP YP DEP
HS RTP TPS TMM10 TM01 TM02
PDIR DIR DSPR WLEN DHS
DRTM01 WATLEV BOTLEV WIND

<runid>_01.SP1

308 geselecteerde uitvoerlocaties

1D golfspectra

<runid>_01.SP2

308 geselecteerde uitvoerlocaties

2D golfspectra

<runid>_02.TAB

8877 uitvoerlocaties

Diverse variabelen: XP YP DEP
HS RTP TPS TMM10 TM01 TM02
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PDIR DIR DSPR WLEN DHS
DRTM01 WATLEV BOTLEV WIND
<runid>_02.SP1
<runid>.PAR

<runid>.MAT

8877 uitvoerlocaties

1D golfspectra

31 testlocaties

Hm0 en Tm01

Ruimtelijk veld

Diverse variabelen: XP YP DEP
HS RTP TPS TMM10 TM01 TM02
PDIR DIR DSPR WLEN DHS
DRTM01 WATLEV BOTLEV WIND

Figuur 2-8: Ligging van de 308 uitvoerlocaties uit Set 1
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Figuur 2-9: Ligging en volgnummer van de rivieraslocaties welke een subset van Set 1 vormen

Figuur 2-10: Ligging en volgnummer van een selectie van de locaties uit Set 1
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Figuur 2-11: Ligging en volgnummer van de testlocaties welke een subset van Set 1 vormen

2.4.10 SWAN-invoerbestand
Het aanmaken van de 4368 SWAN-invoerbestanden (*.swn) is gedaan met behulp van scripts die gebruik
maken van een templatebestand en een lijst met case afhankelijke informatie. Het template bevat unieke
veldnamen, die door het script worden herkend, en vervangen worden door de case afhankelijke
informatie. Door middel van herhaalde zoek-en-vervang operaties zijn voor elke stochastcombinatie de
invoerbestanden aangemaakt. De veldnamen met case afhankelijke informatie (te vervangen met
parameter waarden) zijn herkenbaar aan de tekens ‘<’ en ‘>’. Deze template is weergegeven in Tabel 2-4.
Hierin zijn de definities van de obstakels en testuitvoer locaties weggelaten.
Tabel 2-4: Template van het SWAN hoofdinvoerbestand voor het Reevediepmodel

$************************* <runid> ************************
$ Template
: Reevediep.tpl
$ Gebied
: Reevediep
$ run id
: <runid>
$ Nominale wind snelheid
: <u-nom>
$ Nominale wind richting
: <u-dir>
$ Physishe wind snelheid (swan)
: <u-swn>
$ Waterstand (uniform)
: <level>
$ Conditie nr
: <condnr>
$********************************************************
PROJ 'Reevediep' '<condnr>'
$********************MODEL INPUT*************************
MODE STATIONARY
SET MAXERR=2 RHO=1000. NAUTICAL
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CGRID

XPC=176840 YPC=504980 ALPC=-8. XLENC=20320 YLENC=16720
CIRCLE MDC=120 FLOW=.08 FHIGH=1.5

INP BOT XPINP=176840 YPINP=504980 ALPINP=-8. MXINP=1016
DYINP=20 EXCEPTION 9999
READ BOT FAC=-1.0 '../../04_alg/bh_rd_s2.bot'

MXC=1016

MYC=836 &

MYINP=836 DXINP=20

INP WLEV XPINP=176840 YPINP=504980 ALPINP=-8. MXINP=1016 MYINP=836 DXINP=20
DYINP=20 EXCEPTION -999
READ WLEV FAC=1.0 '../../01_inp/<runid>/<runid>_sswan.txt' idla=3
WIND <u-swn> <u-dir>
$********************************** PHYSICS ****************************************
GEN3 WESTH
WCAP WESTH cds2=5.0e-05 br=0.00175 p0=4.0 powst=0.0 powk=0.0
nldisp=0.0 cds3=0.8 powfsh=1.0
QUAD iquad=2 lambda=0.25 Cnl4=3.0e+07
LIMITER ursell=10.0 qb=1.0
FRIC JONSWAP cfjon=0.067
BREA WESTH alpha=0.96 pown=2.50 bref=-1.3963 shfac=500.0
TRIAD trfac=0.1 cutfr=2.5

&

$***************************** NUMERIEKE PARAMETERS ********************************
NUM STOPC dabs=0.00
PROP BSBT

drel=0.01

curvat=0.001

npnts=99.

STAT mxitst=80

alfa=0.001

$***************************** OBSTACLES *******************************************
$ Only obstacles in SWAN-model domain
< Obstakel definities >
$ RAMSPOLKERING CLOSED
OBST TRANS=0.0 REFL=0.0 LINE 185604 514138

185752 513719

$************************************ OUTPUT ***************************************
POINTS 'Set1' FILE
POINTS 'Set2' FILE

'../../04_alg/GekozenLocaties.pnt'
'../../04_alg/AlleLocaties.pnt'

SPECOUT 'Set1' SPEC1D ABS '../../03_out/<runid>/<runid>_01.SP1'
SPECOUT 'Set2' SPEC1D ABS '../../03_out/<runid>/<runid>_02.SP1'
SPECOUT 'Set1' SPEC2D ABS '../../03_out/<runid>/<runid>_01.SP2'
$SPECOUT 'Set2' SPEC2D ABS '../../03_out/<runid>/<runid>_02.SP2'
TABLE 'Set1' HEAD '../../03_out/<runid>/<runid>_01.TAB' &
XP YP DEP HS RTP TPS TMM10 TM01 TM02 PDIR DIR DSPR WLEN DHS DRTM01 &
WATLEV BOTLEV WIND
TABLE 'Set2' HEAD '../../03_out/<runid>/<runid>_02.TAB' &
XP YP DEP HS RTP TPS TMM10 TM01 TM02 PDIR DIR DSPR WLEN DHS DRTM01 &
WATLEV BOTLEV WIND
BLOCK 'COMPGRID' NOHEAD '../../03_out/<runid>/<runid>.MAT' &
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LAYOUT 3 XP YP DEP HS RTP TPS TMM10 TM01 TM02 PDIR DIR DSPR WLEN &
DHS DRTM01 WATLEV BOTLEV WIND
TEST 1 0 POINTS XY &
... (31 coördinaatparen van testuitvoerlocaties) ...
PAR '../../03_out/<runid>/<runid>.PAR'
COMPUTE
STOP

2.5

Controles

Op de productieberekeningen zijn twee soorten controles toegepast. De eerste soort is aangeduid als de
procedurele controle. Deze procedure controleert onder meer of de berekening goed is verlopen, of deze
globaal en lokaal is geconvergeerd en of alle uitvoerbestanden zijn aangemaakt. Een uitgebreide
beschrijving en uitwerking van deze controle zijn het onderwerp van Hoofdstuk 3.
De tweede soort controle is aangeduid als de fysische controle. Deze controle controleert of de SWANberekeningen fysisch juiste en logische resultaten hebben opgeleverd. De fysische controles hebben met
name betrekking op de uitvoerlocaties. Eén van de controles resulteert in een kwaliteitsoordeel van de
uitvoerlocaties. Een andere controle gaat in op de minimale en maximale waarden van een aantal
variabelen. Een uitgebreide beschrijving en uitwerking van de fysische controles zijn uitgewerkt in
Hoofdstuk 4.
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3

Procedurele controles

3.1

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de opzet en de resultaten van de zogenaamde procedurele controles. Deze
controles controleren of alle invoerbestanden aanwezig zijn, of de berekeningen correct zijn verlopen en
of alle te verwachten log- en uitvoerbestanden zijn aangemaakt. Deze controles gaan dus nog niet in op
de resultaten van de berekeningen zelf. Dat gebeurt bij de fysische controles die in het volgende
hoofdstuk worden besproken.
In Paragraaf 3.2 wordt de controle op het aantal iteraties dat iedere berekening heeft doorlopen
besproken. De controle op de aanwezigheid van alle invoerbestanden is het onderwerp van Paragraaf
3.3. Iedere SWAN-berekening hoort een aantal standaard log-bestanden uit te voeren indien de
berekening succesvol is verlopen en produceert een foutmeldingsbestand als er een fout in de invoer is
aangetroffen. De controle in Paragraaf 3.4 controleert op de aanwezigheid van deze log-bestanden en op
de afwezigheid van foutmeldingsbestanden. Zoals in Paragraaf 2.4.9 is besproken dient elke SWANberekening 7 uitvoerbestanden te produceren. In Paragraaf 3.5 wordt de controle op de aanwezigheid van
deze uitvoerbestanden besproken.
Eén van de log-bestanden is het zogenaamde print-bestand. In Paragraaf 3.6 wordt ieder print-bestand
onder meer gecontroleerd op foutmeldingen en waarschuwingen en of de berekening in globale zin is
geconvergeerd. De eventueel niet-geconvergeerde en anderszins afgekeurde berekeningen worden in
Paragraaf 3.7 afgehandeld. De conclusies van alle controles zijn ten slotte samengevat in paragraaf 3.8.

3.2

Controle op aantal iteraties

3.2.1

Beschrijving van de controle

In het bepalen van het golfveld doorloopt elke SWAN-berekening een aantal iteraties, totdat de
berekening is geconvergeerd of totdat het maximale aantal van 80 iteraties is behaald. In deze paragraaf
is gekeken naar het aantal iteraties van alle berekeningen om zodoende berekeningen te identificeren die
een afwijkend convergentie gedrag hadden.

3.2.2

Uitwerkingen van de controle

In Figuur 3-1 is voor alle 4368 SWAN-berekeningen het aantal iteraties weergegeven. Het aantal
doorlopen iteraties varieert tussen 27 en 80. Eén berekening heeft 27 iteraties doorlopen en 36
berekeningen hebben 80 iteraties doorlopen. Van die 36 hebben 35 berekeningen (zoals in paragraaf 3.6
zal blijken) het convergentiecriterium niet behaald en zijn derhalve niet globaal geconvergeerd zijn. Op
deze niet-geconvergeerde berekeningen zal in paragraaf 3.7 worden teruggekomen. Meer dan 87% van
alle berekeningen heeft 40 of minder iteraties doorlopen. Ongeveer 2,8% van alle berekeningen (122)
hebben meer dan 50 iteraties doorlopen.
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Figuur 3-1: Aantal iteraties dat de SWAN-berekeningen hebben doorlopen

In Figuur 3-2 is meer inzicht in het convergentiegedrag gegeven door het aantal iteraties per berekening
weer te geven als functie van de windsnelheid, de windrichting en het IJsselmeerpeil. De figuren
illustreren dat:
• de niet-convergerende berekeningen optreden voor de twee hoogste windsnelheden en de
berekeningen met meer dan 50 iteraties voor de laagste en de drie hoogste windsnelheden;
• de niet-convergerende berekeningen en de berekeningen met meer dan 50 iteraties optreden
voor de vier laagste waterstanden;
• de niet-convergerende berekeningen en bijna alle berekeningen met meer dan 50 iteraties
optreden voor de richtingen 225, 247 en 360°N;
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Figuur 3-2: Aantal iteraties dat de SWAN-berekeningen hebben doorlopen als functie van de (potentiële) windsnelheid, de
windrichting en het IJsselmeerpeil.

3.2.3

Conclusies van de controle

De conclusie op het aantal iteraties heeft aan het licht gebracht dat 36 van de 4368 berekeningen 80
iteraties hebben doorlopen. De berekeningen doorlopen meer iteraties wanneer de windsnelheid heel
hoog of juist laag is en bij de lagere waterstanden.
Afgezien van de 36 berekeningen met 80 iteraties, waarvan 35 niet-geconvergeerde berekeningen die in
paragraaf 3.7 nader worden besproken, heeft de controle op het aantal iteraties geen onregelmatigheden
geïdentificeerd.

3.3

Controle op de aanwezige invoerbestanden

3.3.1

Beschrijving van de controle

Voor elke SWAN-berekening is een aantal invoerbestanden nodig. Twee van deze bestanden zijn
specifiek voor een bepaalde berekening de overige invoerbestanden zijn generiek. Voor elke SWANberekening is een SWAN hoofdinvoerbestand en een waterstandsbestand benodigd. In deze controle is
bekeken of voor elke berekening deze twee bestanden inderdaad aanwezig zijn.

3.3.2

Uitwerkingen van de controle

Ten behoeve van deze controle is een script geschreven dat controleert of de twee specifieke
invoerbestanden voor elke berekening aanwezig zijn. Het log-bestand dat dit script heeft geproduceerd is
hieronder weergegeven.
DIT BESTAND BEVAT DE RESULTATEN VAN DE CONTROLE OP
DE AANWEZIGHEID VAN DE INVOERBESTANDEN
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4368 BEREKENINGEN ZIJN GECONTROLEERD.

CONTROLE AANWEZIGHEID *.SWN BESTANDEN:
Alle *.swn bestanden zijn aanwezig.

CONTROLE AANWEZIGHEID WATERSTAND BESTANDEN:
Alle waterstand bestanden zijn aanwezig.

Naast een geautomatiseerde controle op de aanwezigheid van de berekening-specifieke
invoerbestanden, heeft er voorafgaand aan de productieberekeningen een visuele controle van de
aanwezigheid van de generieke invoerbestanden plaatsgevonden. Het gaat daarbij om de bestanden met
de bodemligging en de definitie van de uitvoerpunten.
Overigens, indien een van de benodigde invoerbestanden niet aanwezig geweest zou zijn, zou de SWANberekening niet gestart zijn maar een foutmelding hebben afgegeven. De controle op de aanwezigheid
van de uitvoerbestanden (Paragraaf 3.5) en de controle op de aanwezigheid van foutmeldingen
(Paragraaf 3.6) zouden de afwezigheid van een invoerbestand ook hebben opgemerkt.

3.3.3

Conclusies van de controle

Zowel de geautomatiseerde controle op de aanwezigheid van berekening-specifieke invoerbestanden als
de visuele controle op de generieke invoerbestanden hebben geen onregelmatigheden aan het licht
gebracht. Alle benodigde invoerbestanden zijn aanwezig.

3.4

Controle op de aanwezige log-bestanden

3.4.1

Beschrijving van de controle

Elke SWAN-berekening produceert, naast de door de gebruiker gevraagde uitvoerbestanden, voor,
tijdens en na de berekening een aantal standaard bestanden. Wanneer een berekening succesvol is
verlopen zijn de volgende bestanden gegenereerd:
• swaninit
• Het print bestand (<runid>.prt)
• norm_end
Indien de invoer van de berekening een fout bevat waardoor de berekening niet is gestart, produceert
SWAN een foutmelding (*.err). Of SWAN een error melding geeft bij foutieve invoer hangt af van de graad
van de fout en de instelling MAXERR, die voor deze berekeningen is ingesteld op 2. Deze waarde is
overgenomen uit WTI2011 en WBI2017.
Bij een fout van graad 3 zal SWAN de berekening afbreken en een foutmeldingsbestand produceren. Bij
een fout met graad 2 of kleiner zal SWAN de berekening gewoon starten; wel wordt in het print-bestand
een foutmelding opgenomen. De controle van het print-bestand in paragraaf 3.6 is er dan ook mede
opgericht om eventuele foutmeldingen in het print-bestand te identificeren.
De controle op de aanwezige LOG-bestanden controleert of de drie bestanden die geproduceerd hadden
moeten worden ook daadwerkelijk aanwezig zijn en controleert tevens op de afwezigheid van het
foutmeldingsbestand.

10 april 2019

SWAN-BEREKENINGEN REEVEDIEP

BE7380WATRP1809121028

20

Projectgerelateerd

3.4.2

Uitwerkingen van de controle

Ten behoeve van deze controle is een script geschreven dat controleert op de aanwezigheid van de
standaard LOG-bestanden en op de eventuele aanwezigheid van foutmeldingsbestanden. Het logbestand dat dit script heeft geproduceerd is hieronder weergegeven. Het geeft aan dat alle te verwachten
log-bestanden aanwezig waren en dat er geen foutmeldingsbestanden zijn aangetroffen.
DIT BESTAND BEVAT DE RESULTATEN VAN DE CONTROLE OP
DE AANWEZIGHEID VAN DE STANDAARD LOG-BESTANDEN EN ERROR BESTANDEN.
4368 BEREKENINGEN ZIJN GECONTROLEERD.

CONTROLE AANWEZIGHEID SWANINIT BESTANDEN:
Alle SWANINIT bestanden zijn aanwezig.
CONTROLE AANWEZIGHEID *.PRT BESTANDEN:
Alle *.prt bestanden zijn aanwezig.
CONTROLE AANWEZIGHEID NORM_END BESTANDEN:
Alle norm_end bestanden zijn aanwezig.
CONTROLE AANWEZIGHEID *.ERR BESTANDEN:
Er zijn geen *.ERR bestanden aanwezig

3.4.3

Conclusies van de controle

De conclusie van deze controle is dat alle standaard LOG-bestanden zijn aangemaakt en dat er geen
enkel foutmeldingsbestand is aangemaakt.

3.5

Controle op de aanwezige uitvoerbestanden

3.5.1

Beschrijving van de controle

Zoals in Paragraaf 2.4.9 is beschreven, dient elke SWAN-berekening 7 uitvoerbestanden te genereren. In
deze controle wordt gekeken of die 7 uitvoerbestanden inderdaad voor iedere berekening zijn uitgevoerd.

3.5.2

Uitwerkingen van de controle

Ten behoeve van deze controle is een script geschreven dat controleert op de aanwezigheid van de 7
uitvoerbestanden. Het log-bestand dat dit script heeft geproduceerd is hieronder weergegeven.
DIT BESTAND BEVAT DE RESULTATEN VAN DE CONTROLE OP
DE AANWEZIGE UITVOERBESTANDEN
4368 BEREKENINGEN ZIJN GECONTROLEERD.
CONTROLE AANWEZIGHEID *.mat BESTANDEN:
Alle *.mat bestanden zijn aanwezig.
CONTROLE AANWEZIGHEID *.PAR BESTANDEN:
Alle *.par bestanden zijn aanwezig.
CONTROLE AANWEZIGHEID [<runid>_01.SP1] BESTANDEN:
Alle [<runid>_01.SP1] bestanden zijn aanwezig.
CONTROLE AANWEZIGHEID [<runid>_01.SP2] BESTANDEN:
Alle [<runid>_01.SP2] bestanden zijn aanwezig.
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CONTROLE AANWEZIGHEID [<runid>_01.TAB] BESTANDEN:
Alle [<runid>_01.TAB] bestanden zijn aanwezig.
CONTROLE AANWEZIGHEID [<runid>_02.SP1] BESTANDEN:
Alle [<runid>_02.SP1] bestanden zijn aanwezig.
CONTROLE AANWEZIGHEID [<runid>_02.TAB] BESTANDEN:
Alle [<runid>_02.TAB] bestanden zijn aanwezig.

3.5.3

Conclusies van de controle

Voor iedere SWAN-berekening zijn alle 7 uitvoerbestanden aangemaakt.

3.6

Controle van het print-bestand

3.6.1

Beschrijving van de controle

Het print-bestand is het log-bestand van de SWAN-berekening dat informatie geeft over het globale
convergentiegedrag en over eventuele waarschuwingen en foutmeldingen. Als eerste controleert deze
controle nogmaals op de aanwezigheid van het print-bestand, een controle die ook al is uitgevoerd bij het
controleren op de aanwezige log-bestanden, zie Paragraaf 3.4. Daarnaast controleert deze controle of de
berekening in globale zin is geconvergeerd en dus of in minimaal 99% van de natte cellen aan het
convergentiecriterium is voldaan.
Het print-bestand bevat een groot aantal waarschuwingen. Dit zijn bijvoorbeeld waarschuwingen die
betrekking hebben op uitvoerlocaties die buiten het rekenrooster liggen. Zo is er een aantal typen
waarschuwingen die per definitie zullen voorkomen maar die geen reden zijn om een berekening niet te
vertrouwen. Als onderdeel van de controle van het print-bestand wordt dan ook gecontroleerd op het
voorkomen van een aantal verwachte waarschuwingen alsmede op het voorkomen van onverwachte
waarschuwingen. Indien er onverwachte waarschuwingen voorkomen wordt dit in het log-bestand van
deze controle weergegeven.
Het laatste onderdeel van de controle op het print-bestand is het voorkomen van foutmeldingen. Zoals in
Paragraaf 3.4 is aangegeven, produceert een SWAN-berekening alleen een foutmeldingsbestand als de
graad van de fout boven de 3 is. Een fout van graad 1 of 2 resulteert in een foutmelding in het printbestand en dus niet in een foutmeldingsbestand. Deze laatste controle op het print-bestand is nu een
controle op een foutmelding in het print-bestand.
Samenvattend worden binnen deze controle de volgende controles uitgevoerd:
• Controle op de aanwezigheid van het print-bestand;
• Controle op globale convergentie;
• Controle op onverwachte waarschuwingen;
• Controle op foutmeldingen.

3.6.2

Uitwerkingen van de controle

Ten behoeve van deze controle is een script geschreven dat de vier sub-controles als beschreven in
Paragraaf 3.6.1 uitvoert. Het log-bestand dat dit script heeft geproduceerd is hieronder weergegeven.
Het log-bestand geeft aan dat alle 4368 print-bestanden zijn aangetroffen, wat consistent is met de
controle uit Paragraaf 3.4. Het log-bestand geeft ook aan dat er geen onverwachte waarschuwingen of
foutmeldingen in de print-bestanden zijn aangetroffen.
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Het log-bestand laat wel zien dat 35 berekeningen niet in globale zin zijn geconvergeerd. De afhandeling
van deze niet-geconvergeerde berekeningen vindt plaats in Paragraaf 3.7.
DIT BESTAND BEVAT DE RESULTATEN VAN DE CONTROLE VAN HET PRINT-BESTAND
4368 BEREKENINGEN ZIJN GECONTROLEERD.

CONTROLE AANWEZIGHEID *.PRT BESTANDEN:
Alle *.prt bestanden in de gecontroleerde Rundirs zijn aanwezig.
CONTROLE BEHALEN CONVERGENTIE CRITERIUM IN RUNS MET *.PRT BESTAND:
Convergentie in 4333 van de 4368 aanwezige *.PRT bestanden.
Geen convergentie in 35 van de 4368 gecontroleerde *.PRT bestanden.
KsrMn010Q0100U47D247 niet geconvergeerd ( 97.97 i.p.v. 99.00 )
KsrMn010Q0500U47D247 niet geconvergeerd ( 98.22 i.p.v. 99.00 )
KsrMn010Q1400U42D247 niet geconvergeerd ( 98.78 i.p.v. 99.00 )
KsrMn010Q1400U47D225 niet geconvergeerd ( 98.63 i.p.v. 99.00 )
KsrMn010Q2975U42D247 niet geconvergeerd ( 98.96 i.p.v. 99.00 )
KsrMn010Q3200U47D225 niet geconvergeerd ( 98.75 i.p.v. 99.00 )
KsrMn010Q3400U47D225 niet geconvergeerd ( 98.52 i.p.v. 99.00 )
KsrMn040Q0100U42D225 niet geconvergeerd ( 98.89 i.p.v. 99.00 )
KsrMn040Q0100U42D360 niet geconvergeerd ( 98.71 i.p.v. 99.00 )
KsrMn040Q0100U47D225 niet geconvergeerd ( 98.81 i.p.v. 99.00 )
KsrMn040Q0100U47D247 niet geconvergeerd ( 98.59 i.p.v. 99.00 )
KsrMn040Q0500U42D360 niet geconvergeerd ( 98.74 i.p.v. 99.00 )
KsrMn040Q0500U47D247 niet geconvergeerd ( 98.93 i.p.v. 99.00 )
KsrMn040Q0500U47D360 niet geconvergeerd ( 98.62 i.p.v. 99.00 )
KsrMn040Q0950U47D247 niet geconvergeerd ( 98.94 i.p.v. 99.00 )
KsrMn040Q1400U47D225 niet geconvergeerd ( 98.95 i.p.v. 99.00 )
KsrMn040Q1400U47D247 niet geconvergeerd ( 98.01 i.p.v. 99.00 )
KsrMn040Q1850U42D225 niet geconvergeerd ( 98.56 i.p.v. 99.00 )
KsrMn040Q2975U42D247 niet geconvergeerd ( 98.96 i.p.v. 99.00 )
KsrMn040Q3200U42D247 niet geconvergeerd ( 98.97 i.p.v. 99.00 )
KsrMn040Q3400U42D247 niet geconvergeerd ( 98.68 i.p.v. 99.00 )
KsrMn040Q3400U47D225 niet geconvergeerd ( 98.77 i.p.v. 99.00 )
KsrMn040Q3600U47D225 niet geconvergeerd ( 98.57 i.p.v. 99.00 )
KsrMp040Q0500U42D247 niet geconvergeerd ( 98.74 i.p.v. 99.00 )
KsrMp040Q0950U42D247 niet geconvergeerd ( 98.42 i.p.v. 99.00 )
KsrMp040Q0950U47D225 niet geconvergeerd ( 98.24 i.p.v. 99.00 )
KsrMp040Q2750U47D225 niet geconvergeerd ( 98.87 i.p.v. 99.00 )
KsrMp040Q2975U42D225 niet geconvergeerd ( 98.98 i.p.v. 99.00 )
KsrMp040Q2975U47D225 niet geconvergeerd ( 98.72 i.p.v. 99.00 )
KsrMp040Q3200U42D225 niet geconvergeerd ( 98.75 i.p.v. 99.00 )
KsrMp090Q0100U47D225 niet geconvergeerd ( 97.85 i.p.v. 99.00 )
KsrMp090Q0500U47D225 niet geconvergeerd ( 97.87 i.p.v. 99.00 )
KsrMp090Q0950U47D225 niet geconvergeerd ( 98.56 i.p.v. 99.00 )
KsrMp090Q1850U42D225 niet geconvergeerd ( 98.86 i.p.v. 99.00 )
KsrMp090Q2300U42D225 niet geconvergeerd ( 98.58 i.p.v. 99.00 )
CONTROLE OP WARNINGS IN AANWEZIGE *.PRT BESTANDEN:
Geen onverwachte WARNINGS in *.prt bestanden (aantal verwachte WARNINGS = 11950).
CONTROLE OP ERRORS IN AANWEZIGE *.PRT BESTANDEN:
Geen ERRORS in *.prt bestanden.
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3.6.3

Conclusies van de controle

De belangrijkste conclusie van deze controle is dat 35 berekeningen niet globaal geconvergeerd zijn. Er
zijn verder geen foutmeldingen of onverwachte waarschuwingen aangetroffen in de print-bestanden.

3.7

Afhandelen van de niet-geconvergeerde berekeningen

De procedurele controles uitgevoerd in Paragrafen 3.2 tot en met 3.6 hebben aan het licht gebracht dat
35 berekeningen niet zijn geconvergeerd in globale zin. Behalve deze 35 berekeningen hebben de
procedurele controles geen andere berekeningen geïdentificeerd die nader bekeken dienen te worden;
alle overige controles zijn voor alle 4368 berekeningen positief verlopen. In deze paragraaf wordt derhalve
alleen de 35 niet-geconvergeerde berekeningen nader besproken met het doel te bepalen of de
betreffende berekening verworpen dient te worden.
Van de 35 in globale zin niet-geconvergeerde berekeningen is convergentie behaald in minimaal 97,85%
van de natte cellen. Dat is een weinig kleiner dan de benodigde 99%. Er zijn geen berekeningen waarin
grote delen van het natte model domein niet zijn geconvergeerd.
Alle niet-geconvergeerde berekeningen vertonen, net als de wel-geconvergeerde berekeningen, een net
iteratieverloop. Als voorbeeld is in Figuur 3-3 het globale convergentiegedrag van de berekening met het
laagste aantal geconvergeerde natte cellen weergegeven, namelijk KsrMp090Q011U47D225.

Figuur 3-3: Voorbeeld van het globale convergentiegedrag van een niet-convergerende berekening: KsrMp090Q0100U47D225

De roodgekleurde gebieden zijn de gebieden waar de golfhoogte of -periode nog relatief veel verandert in
de laatste twee iteraties. Dit zijn de gebieden die verantwoordelijk zijn voor het niet-convergeren van de
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berekeningen. Daarnaast zijn de roostercellen waarin de grootste relatieve veranderingen in golfhoogte
en -periode tussen de twee laatste iteraties zijn opgetreden weergegeven met de rode cirkels in de
onderste panelen van Figuur 3-3. Voor de getoonde berekening liggen die locaties in de IJssel bij
Kampen en in het oostelijke gedeelte van het Zwarte Meer. De gebieden waarin de berekening niet
convergeert hangen af van onder meer de waterstand maar beperken zich met name tot:
• De IJssel bij Kampen;
• Het oostelijk gedeelte van het Zwarte Meer;
• Westelijke oever van het Keteloog;
• Op of langs de noordelijke rand van het Kampereiland;
In een paar uitzonderingsgevallen liggen de roosterpunten met de grootste relatieve verandering in het
Drontermeer. Een voorbeeld hiervan is gegeven in Figuur 3-4. De figuur illustreert ook dat het met name
de golfhoogte op het Kampereiland is die maakt dat de berekening niet convergeert.

Figuur 3-4: Voorbeeld van een niet-convergerende berekening met het niet-convergerende gebied in het Drontermeer:
KsrMp090Q1850U42D225.

Van de 35 berekeningen die niet in globale zin zijn geconvergeerd is het lokale convergentiegedrag
onderzocht. Dit is gedaan aan de hand van de PAR-bestanden, zie Paragraaf 2.4.9, die voor de 31
testlocaties de ontwikkeling van de golfhoogte en -periode gedurende het iteratieproces bevatten. Een
locatie is lokaal geconvergeerd indien de golfhoogte en -periode in die betreffende locatie weinig tot niet
verandert tussen de laatste twee iteraties.
In de buurt van het niet-convergerende gebied van Figuur 3-4 liggen testlocaties 5, 6, 7, 22 en 23. Het
lokale convergentie gedrag in die testlocaties is weergegeven in Figuur 3-5 en Figuur 3-6. De figuren
illustreren dat niet alleen in testlocaties 5, 6, 7, 22 en 23 maar in alle getoonde testlocaties lokale
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convergentie is opgetreden; de (relatieve) verandering van de golfhoogte en -periode is zeer klein. Dit
betekent dat ondanks het niet-globaal convergeren de berekening wel lokaal is geconvergeerd.

Figuur 3-5: Lokaal convergentie gedrag in testlocaties 5-8 in berekening KsrMp090Q1850U42D225

Figuur 3-6: Lokaal convergentie gedrag in testlocaties 21-24 in berekening KsrMp090Q1850U42D225
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Het is ten slotte voor alle niet-convergerende berekeningen geverifieerd dat voor alle 31 testlocaties
lokale convergentie is opgetreden.
Samenvattend:
• Het globale convergentiegedrag van de niet-convergerende berekeningen verloopt netjes (d.w.z.
geen slingeringen of uitschieters);
• Het minimale aantal natte cellen waarin globale convergentie is opgetreden bedraagt 97.85% wat
slecht 1.15% minder is dan de minimaal vereiste 99%. Er zijn dus geen grote gebieden die niet in
globale zin convergeren;
• Het Kampereiland is met name verantwoordelijk voor het niet-convergeren. De golfcondities in de
interessegebieden Drontermeer en Reevediep wordt niet tot nauwelijks beïnvloed door de (nietconvergerende) golfcondities op het Kampereiland;
• In de paar gevallen dat de locaties met de grootste relatieve veranderingen in golfhoogte en/of periode in het Drontermeer liggen, zijn de berekeningen daar lokaal wel geconvergeerd;
• Voor alle niet-geconvergeerde berekeningen geldt dat er in alle 31 testlocaties lokale
convergentie is opgetreden.
Concluderend kan worden gesteld dat het niet in globale zin convergeren van 35 van de 4368 berekening
geen aanleiding is deze 35 berekeningen te verwerpen omdat de berekeningen wel in lokale zin zijn
geconvergeerd en de golfcondities in de uitvoerlocaties niet nadelig beïnvloed zijn door de kleine
gebieden waar geen convergentie is opgetreden.

3.8

Conclusies

In dit hoofdstuk zijn de opzet en de resultaten van de procedurele controles beschreven. De procedurele
controles controleren of de SWAN-productieberekeningen goed zijn verlopen, of alle uitvoerbestanden
zijn weggeschreven en of alle berekeningen geconvergeerd zijn.
De enige onregelmatigheid die geconstateerd is met de procedurele controle is het niet-convergeren van
35 berekeningen. Deze 35 berekeningen zijn nader onderzocht op globaal en lokaal convergentiegedrag
en de conclusie hiervan is dat het globale convergentiegedrag van alle 35 niet-geconvergeerde
berekeningen een net verloop kent en er lokale convergentie is opgetreden in alle 31 testlocaties in alle
35 berekeningen.
De conclusie van de procedurele controle is dan ook dat geen van de 4368 SWAN-berekening verworpen
hoeft te worden.
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4

Fysische controles

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de opzet en de resultaten van de zogenaamde fysische controles beschreven. Deze
controles zijn alleen uitgevoerd op de set met 308 geselecteerde uitvoerlocaties. De eerste controle,
beschreven in Paragraaf 4.2, is een handmatige controle op uitvoerlocaties die onterecht nat dan wel
droog zijn. In Paragraaf 4.3 is de kwaliteit van de uitvoerpunten bepaald aan de hand van de waarden van
een tiental parameters. De minimale en maximale waarden van een aantal parameters, bepaald per
uitvoerlocaties over alle berekeningen, zijn het onderwerp van Paragraaf 4.4. De conclusies van de
fysische controles zijn samengevat in Paragraaf 4.5.

4.2

Identificatie onterecht natte of droge uitvoerlocaties

4.2.1

Beschrijving van de controle

Uitvoerlocaties liggen over het algemeen niet exact op een roosterpunt. De uitvoer in de uitvoerlocaties
wordt dan ook verkregen door interpolatie. Een uitvoerlocatie in SWAN is droog als minimaal één van de
vier omliggende roosterpunten droog is. Door de interpolatie kan het echter gebeuren dat een
uitvoerlocatie onterecht als een natte dan wel als een droge locatie wordt aangemerkt.
Onterecht droge punten zijn locaties die wel door 4 natte roosterpunten zijn omgeven maar waarvoor het
TAB-bestand dummy waardes als golfparameters laat zien. Onterecht natte locaties zijn locaties die door
4 droge roosterpunten zijn omgeven, maar waarvoor het TAB-bestand wel eindige golfparameters bevat.
De controle bestaat uit een visuele controle op de ligging van de uitvoerlocaties uit Set 1 in een ruimtelijk
veld van de waterdiepte. Uitvoerlocaties waarvoor wel golfparameters zijn uitgevoerd maar die niet in een
natte cel liggen kunnen zodoende worden geïdentificeerd als een onterecht natte locaties. Onterecht natte
locaties dienen verworpen te worden.
Op gelijke wijze kunnen onterecht droge locaties worden geïdentificeerd. Deze droge locaties bevatten
geen golfuitvoer en worden daarom toch al niet in de databases opgenomen. Er wordt geen poging
gedaan om alsnog golfdata aan eventueel onterechte locaties toe te kennen door zelf een interpolatie te
gaan uitvoeren.

4.2.2

Uitwerking van de controle

Het resultaat van deze controle is dat één locatie als onterecht nat wordt aangemerkt, namelijk locatie
135, zie Figuur 4-1. Locatie 135 ligt in een gedeelte van het model domein waar de waterdiepte 0 is. Toch
bevat het TAB-bestand voor deze locatie in de getoonde berekening KsrMp150Q4000U10D225 eindige
golfcondities.
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Figuur 4-1: Eén onterecht natte uitvoerlocatie in Set 1, namelijk locatie 135.

4.2.3

Conclusie van de controle

De controle op onterecht natte en droge uitvoerlocaties heeft één locatie uit Set 1 geïdentificeerd die
onterecht nat is, namelijk locatie 135. Deze locatie dient verworpen te worden.

4.3

Kwaliteit van de uitvoerpunten

4.3.1

Beschrijving van de controle

In deze paragraaf is de kwaliteit van de uitvoerpunten bepaald door voor een tiental parameters te
bepalen of deze binnen een vooraf bepaald bereik liggen. Deze parameters en het bereik per parameter
is samengevat in Tabel 4-1. De parameters en hun bereik zijn gelijk aan die gehanteerd voor het
WBI2017, zie Klein en Westra (2016).
Tabel 4-1: Parameters en bijbehorend bereik gebruikt voor het bepalen van de kwaliteit van de uitvoerlocaties

Parameter

Symbool

Eenheid

Ondergrens

Bovengrens

d

m

0,05

100

Hm0

m

0

4

Tp

s

0,5

8

Gemiddelde periode

Tm-1,0

s

0,5

6

Gemiddelde periode

Tm01

s

0,5

6

Gemiddelde periode

Tm02

s

0,5

6

Waterdiepte
Significante golfhoogte
Piek periode
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Golfrichting

θ

°

0

360

dspr

°

10

100

Golfsteilheid

s

-

0

0,16

Brekerparameter

γ

-

0

1,2

Richtingsspreiding

De golfsteilheid s wordt berekend als de significante golfhoogte gedeeld door de golflengte. De golflengte
is, in navolging van de WTI2011 en WBI2017 controles, berekend als de diepwater golflengte
L0 = (g/2π)T2 op basis van de periode Tm-1,0. De brekerparameter of relatieve golfhoogte γ is berekend als
de verhouding tussen de significante golfhoogte en de lokale waterdiepte.
De bovengrenzen van de golfsteilheid en brekerparameter zijn enigszins gebaseerd op het Michecriterium (Miche, 1951) voor regelmatige golven. Op diep water reduceert dit criterium tot een maximale
golfsteilheid van 0,14 en op ondiep water tot een maximale verhouding van golfhoogte en waterdiepte van
0,78. Hierbij is het van belang op te merken dat dit criterium gebaseerd is op regelmatige golven; voor
onregelmatige golven zijn de grenzen niet exact gedefinieerd.
In navolging van WBI2017 en op basis van de resultaten van de productieberekeningen is ervoor gekozen
het criterium voor de golfsteilheid op 0,16 te stellen en die voor de brekerparameter op 1,2. Deze waarden
zijn voldoende klein om uitschieters te identificeren en voldoende groot om niet heel veel realisaties van
de steilheid of brekerparameter als overschrijdingen te markeren.
Met een script is voor elke uitvoerlocatie uit Set 1 bepaald in hoeveel procent van de berekeningen alle
tien parameters binnen het gedefinieerde bereik liggen. Afhankelijk van dit percentage is een score
‘goed’, ‘matig’ of ‘slecht’ aan de betreffende uitvoerlocatie toegekend. Indien het uitvoerpunt in alle
berekeningen droog is, is de locatie als ‘droog’ aangemerkt. In Tabel 4-2 is de definitie van de kwaliteit
van een uitvoerlocatie gegeven.
Tabel 4-2: Definitie van de kwaliteit van de uitvoerlocaties

Kwaliteit

Criterium voor kwaliteit:
Percentage p berekeningen waarvoor alle 10 parameters binnen gesteld bereik liggen

Perfect

p = 100%

Goed

p ≥ 95%

Matig

80% ≥ p >95%

Slecht

p < 80%

4.3.2

Uitwerking van de controle

In Figuur 4-2 is de kwaliteit van de uitvoerlocaties uit Set 1 weergegeven. Van de 308 uitvoerlocaties zijn
218 als perfect, 249 aangemerkt als goed, 2 als matig en 0 als slecht. Het figuur toont dat er een grote
overlap is tussen de 218 perfecte punten en de 249 goede locaties. De punten die niet als perfect zijn
geïdentificeerd maar wel als goed liggen daarnaast verspreid over het gehele gebied. Er is dus geen
specifiek gebied in het domein waar de resultaten niet representatief zijn. Met andere woorden, de punten
die goed zijn maar uit perfect kunnen ook als representatief worden beschouwd. Van de 57 permanent
droge locaties liggen er 56 buiten het domein van het SWAN-model. Binnen het SWAN-domein is er dus
maar één locatie die permanent droog is.
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Figuur 4-2: Kwaliteit van de uitvoerlocaties in Set 1.

In Tabel 4-3 zijn de twee matige en de binnen het SWAN-domein liggende permanent droge locaties
samengevat. De score van alle uitvoerlocaties is gegeven in Appendix B.
Tabel 4-3: Volgnummers van de matige en de binnen het SWAN-model liggende permanent droge uitvoerlocaties

Kwaliteit

Locatie volgnummer

Matig

105, 135

Droog

110

De matige locatie 135 is in Paragraaf 4.2 al aangemerkt als een onterecht natte locatie en als zodanig
verworpen. Het onterecht nat zijn van deze locatie heeft blijkbaar ook effect op de kwaliteit van de locatie.
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De matige locatie 105 is gelegen op het landhoofd van de Roggebotsluis. Deze verhoogde ligging in een
complex gebied met grote verschillen in bodemligging heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van de
golfcondities. Ook deze locatie wordt verworpen.
De oorzaak van de matige score ten slotte is met name gelegen in het overschrijden van de maximale
piek periode van 8 s, zie Figuur 4-3, en in veel mindere mate (namelijk in 22 realisaties) in het
overschrijden van de maximale brekerindex. In locatie 135 komen 369 overschrijdingen van de Tp
bovengrens voor en in locatie 105 zijn dat er 135. De overige 81 overschrijdingen komen voor in drie
locaties namelijk locatie 154 (59 overschrijdingen), locatie 231 (18 overschrijdingen) en locatie 298 (4
overschrijdingen). De 59 overschrijdingen in locatie 154 leveren een score van 98,64% op en daarom
wordt deze locatie als een goede locatie aangemerkt.
Een groot gedeelte van de piek periode overschrijdingen gebeurt voor kleine golven. Een verklaring voor
de relatief grote piek periode van de kleine golven is dat het spectrum van golven die aan een
bovenwindse oever ontstaan nog niet goed gedefinieerd is waardoor de piek periode in theorie elke
waarde kan aannemen. De combinatie van een grote periode met een kleine hoogte is dus niet per
definitie fout. Desalniettemin, op basis van de andere controles zal een groot gedeelte van deze waardes
verworpen gaan worden.

Figuur 4-3: Piek periode in alle uitvoerlocaties voor alle berekeningen als functie van de significante golfhoogte (boven) en de
windsnelheid (onder)

In Figuur 4-3 zijn drie groepen van punten zichtbaar. Het figuur geeft echter een vertekend beeld van de
verhouding tussen deze drie groepen. Daarom is er nieuwe weergave gemaakt waarbij de locaties, die in
de eindconclusie verworpen worden er al zijn uitgefilterd, zie Figuur 4-4. De punten hebben een andere
kleur gekregen afhankelijk van hun steilheid. Het figuur laat zien dat een groot gedeelte van de blauwe
punten er later zullen worden uitgefilterd. De nog 33 blauwe waardes in Figuur 4-4 ontstaan volledig
vanwege locatie 273. Dit is ook weergeven in Figuur 4-5. Ten opzichte van de 1054052 zwarte punten is
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het effect van deze blauwe punten echter zeer klein. Er zijn ook 1845 rode punten zichtbaar. Deze
combinatie ontstaan door locaties over het gehele gebied.

,

Figuur 4-4: Piek periode als functie van de significante golfhoogte waarbij de punten die later verworpen gaan worden er uitgefilterd
zijn. De kleuren van de punten worden bepaald aan het hand van hun steilheid: blauw (s<=0.003), rood (0.02<s<0.003) en zwart
(s>=0.02).

Figuur 4-5: Een bovenaanzicht van het gebied waarbij de rode punten en het blauwe punt corresponderen met de rode en blauwe
punten in Figuur 4-4.

4.3.3

Conclusie van de controle

Van de 308 uitvoerlocaties liggen er 56 buiten het model domein. Van de overige 252 locaties zijn er 249
als goed aangemerkt, 2 als matig en 1 als permanent droog. De matige locatie 135 is tevens al eerder
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aangemerkt als een onterecht natte locatie. De andere matige locatie, 105, ligt op het landhoofd van de
Roggebotsluis in complex gebied met grote verschillen in bodemligging.
Beide matige locaties 105 en 135 dienen verworpen te worden.

4.4

Controle op de minimale en maximale waarden in de uitvoerpunten

4.4.1

Beschrijving van de controle

In deze paragraaf is de controle op de minimale en maximale waarde per uitvoerlocatie van
een aantal parameters besproken, namelijk Hm0, Tps, Tm-1,0, Tm01, Tm02 en de waterstand. De controle is
erop gericht uitschieters te identificeren die mogelijk het gevolg zijn van (lokale) instabiliteiten in de
SWAN-resultaten.
Deze minimale en maximale waarden per uitvoerlocatie zijn bepaald over alle 4368 berekeningen. Deze
waarden zijn voor alle uitvoerlocaties geplot en voor de rivieraslocaties zijn separate figuren gemaakt.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen locaties op de IJssel en op het Reevediep en het Drontermeer.
Uitvoerlocaties 30 – 50 liggen op de IJsselas en de as van het Keteldiep en uitvoerlocaties 55 – 71 liggen
op de as van het Reevediep en het Drontermeer, zie Figuur 2-9.
Voor een goed begrip voor wat hierna volgt, en met name in Paragraaf 4.4.2.3, is het nodig het
onderscheid tussen de zogenaamde ‘smooth peak period’ Tps en de ‘relative peak period’ RTP te kennen.
De RTP correspondeert met de frequentie met de hoogste energiedichtheid direct volgend uit de
berekening. Vanwege de discretisatie van de frequentieruimte in 32 frequenties tussen 0,08 en 1,5 Hz, zie
Paragraaf 2.4.4, kan deze RTP ‘slechts’ 32 waarden aannemen, zie zwarte lijn en marker in Figuur 4-6.
De ‘smooth peak period’ Tps is een bewerkte versie van de RTP. Door de vijf frequenties die de piek van
het spectrum vormen, namelijk de piek frequentie en de 2 frequenties die aan beide zijden van deze piek
frequentie liggen, wordt een 2de orde polynoom gefit. De Tps is de piek van deze gefitte polynoom, zie
blauwe lijn en marker in Figuur 4-6.
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Figuur 4-6: Tps versus RTP

4.4.2

Uitwerking van de controle

4.4.2.1 Waterstand S
Het verloop van de minimale (rode lijn) en maximale (blauwe lijn) waterstand op de rivierassen is
weergegeven in Figuur 4-7. De maximale waterstand langs de rivieras vertoont een net verloop met
toenemende waterstand vanaf de benedenstroomse locaties 30 en 55 tot de bovenstroomse locaties 50
en 71 respectievelijk.
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Figuur 4-7: Verloop van de minimale en maximale waterstand S langs de rivierassen

Het verloop van de minimale en maximale waterstand in alle uitvoerlocaties is weergegeven in Figuur 4-8.
Op de horizontale as is het volgnummer van de uitvoerlocaties gegeven; een overzicht van de ligging van
een deel van die volgnummers is gegeven in Figuur 2-9 en Figuur 2-10. Een aantal zaken vallen op in
Figuur 4-8:
1. De uitzonderlijk lage maximale waterstand in locatie 110. Locatie 110 is aangemerkt als een
permanent droge locatie en derhalve is deze uitzonderlijk lage waterstand niet relevant. Merk
overigens op dat voor deze locatie de TAB-bestanden nog wel waterstanden en het bodemniveau
bevatten maar alle overige parameters hebben een dummy waarde. Hoewel in deze locatie de
waterstand in alle berekeningen boven het bodemniveau ligt (NAP-0.72 m) is deze locatie toch
permanent droog omdat er in elke berekening minimaal 1 omliggend roosterpunt droog is.
2. Het zaagtandverloop van de maximale waterstand is ten gevolge van het niet geografisch
geordend zijn van de uitvoerlocaties. Bij de bespreking van het verloop van de maximale
significante golfhoogte zal daar uitgebreid op worden teruggekomen.
3. Exceptioneel hoge minimale waterstand van NAP+2,66 m in locatie 94. In het aanmaken van de
waterstandsvelden voor de SWAN-berekeningen vanuit de WAQUA-velden is ervoor gekozen om
de droge WAQUA-roosterpunten toch een ‘waterstand’ te geven. Dit is gedaan om te voorkomen
dat door de interpolatie van de WAQUA-velden naar het SWAN-rooster de roosterpunten die
droog moeten zijn toch een waterstand krijgen die maakt dat ze nat worden. Om er zeker van te
zijn dat de droge cellen droog blijven is aan de droge WAQUA-roosterpunten een waterstand
toegekend die 0,1 m lager is dan de bodemligging. Locatie 94 is zo’n punt waarbij dit het geval is:
in alle 1328 berekeningen waarvoor de waterstand in deze locatie NAP+2,66 m is, is deze locatie
inderdaad droog.
4. Het is geverifieerd dat alle locaties waarbij de minimale waterstand groter is dan NAP+0 m, dus
elke piek in Figuur 4-8, dezelfde oorzaak heeft als de piek in locatie 94.
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Figuur 4-8: Verloop van de minimale en maximale waterstand S in alle 308 uitvoerlocaties

4.4.2.2 Golfhoogte Hm0
Figuur 4-9 toont het verloop van de minimale en maximale significante golfhoogte op de rivierassen. Deze
locaties hebben onder alle omstandigheden een behoorlijke diepte en ook de direct omliggende gebieden
zijn permanent nat. De golfcondities in de rivieraslocaties zijn dan ook niet verstoord door droogval met
als gevolg dat zowel de minimale als maximale significante golfhoogte een relatief glad verloop hebben.
De geleidelijke afname van de maximale golfhoogte van locatie 71 naar 65 wordt veroorzaakt door de
toenemende beschutte ligging van deze locaties. De maximale golfhoogte in locaties 64 – 55 zijn kleiner
dan in locaties 65 – 71, wat veroorzaakt wordt doordat locaties 64 – 55 nog meer beschut liggen vanwege
de nauwe doorgang ter hoogte van de voormalige Roggebotsluis. Een soortgelijke redenatie gaat op voor
locaties 30 – 50 op de IJsselas.
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Figuur 4-9: Verloop van de minimale en maximale Hm0 langs de rivierassen

Het verloop van de minimale en maximale golfhoogte voor alle uitvoerlocaties is weergegeven in Figuur
4-10 en het ruimtelijke verloop in Figuur 4-11. Merk op dat deze uitvoerlocaties, in tegenstelling tot de
rivieraslocaties, niet geografisch op volgorde zijn gelegd. De maximale significante golfhoogte varieert
tussen 0,99 en 2,82 m en de minimale significante golfhoogte varieert tussen 0,02 en 0,49 m. Deze
hoogte van 0,49 m is uitzonderlijk hoog en komt voor in een te verwerpen uitvoerlocatie, zoals hieronder
zal blijken. De hierna grootste minimale significante golfhoogte bedraagt 0,27 m.
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Figuur 4-10: Verloop van de minimale en maximale Hm0 in alle 308 uitvoerlocaties

Figuur 4-11: Ruimtelijke verloop van de maximale Hm0 in alle 308 uitvoerlocaties

Een aantal zaken vallen op:
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1. Uitzonderlijk grote minimale golfhoogte in locatie 105. Deze locatie is in Paragraaf 4.3 al
aangemerkt als een locatie van matige kwaliteit en is als daarom verworpen.
2. Grote sprong in de maximale significante golfhoogte tussen locaties 50 en 51. De oorzaak van
deze sprong is gelegen in de verspreide ligging van deze locaties, zie Figuur 4-12.
3. Grote sprong in de maximale significante golfhoogte tussen locaties 71 en 72. De oorzaak van
deze sprong is gelegen in de verspreide ligging van deze locaties, zie Figuur 4-13.
4. Uitzonderlijk grote maximale golfhoogte in locaties 95 en 96 ten opzichte van locaties 94 en 97.
De oorzaak van dit ogenschijnlijk grote verschil is ook gelegen in de verspreide ligging van de
uitvoerlocaties. Locaties 95 en 96 liggen in het Drontermeer ten noorden van de Roggebotsluis
terwijl locaties 94 en 97 er ten zuiden van liggen, zie Figuur 4-14.
5. Ook voor locaties 149 – 153, 161 – 166, 182 – 186, 191 – 195, 217 – 225, 235 – 244 is de
verklaring van de sprongen in de maximale significante golfhoogte gelegen in de verspreide
ligging van deze uitvoerlocaties.
6. Wisselende grootte van de maximale significante golfhoogte tussen locaties 110 en 136. Deze
locaties liggen met name op de westelijke oever van de IJssel. De bodemligging van die locaties
varieert sterk en daaraan gekoppeld varieert ook de maximale significante golfhoogte. Ter
illustratie presenteert Figuur 4-15 de ligging van locaties 109 – 117.
7. Dezelfde verklaring als in 6) is van toepassing op de wisselende grootte van de maximale
significante golfhoogte in locaties 265 – 275, die gelegen zijn rond de overgang Drontermeer –
Reevediep, en voor locaties 300 – 308 die met name langs de noordelijke oever van het
Reevediep liggen.
8. In Figuur 4-16 is de ligging van locaties 197 – 199 weergegeven. Van deze locaties is de
maximale significante golfhoogte in locatie 197 (2,5 m) groter dan in locaties 198 en 199
(respectievelijk 1,97 en 1,87 m). De verklaring in het verschil in maximale significante golfhoogte
is gelegen in de ligging van de locaties waarbij locatie 197 blootgesteld is aan golven uit
noordelijke richting vanuit de IJssel terwijl voor locaties 198 en 199 de strijklengte voor alle
beschouwde windrichtingen beperkt is.

Figuur 4-12: Ligging van uitvoerlocaties 49 - 52
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Figuur 4-13: Ligging van uitvoerlocaties 69 - 73

Figuur 4-14: Ligging van uitvoerlocaties 94 - 97
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Figuur 4-15: Ligging van uitvoerlocaties 109 - 117

Figuur 4-16: Ligging van uitvoerlocaties 197 - 199
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4.4.2.3 Piek golfperiode Tps
Het verloop van de minimale en maximale piek golfperiode op de rivierassen is weergegeven in Figuur
4-18. De maximale piek golfperiode in deze locaties heeft een glad verloop en de variatie in de piek
golfperiode is consistent met de variatie in de maximale significante golfhoogte, zie Figuur 4-9.
De minimale piek golfperiode is langs de IJsselas weinig groter dan 1 s, met als uitzondering locatie 50.
Deze locatie ligt benedenstrooms in het Keteldiep en ligt dicht bij het einde van de strekdam die het
Keteldiep scheidt van het Ketelmeer waardoor de locatie meer aan golven op het Ketelmeer wordt
blootgesteld.
Het verloop van de minimale en maximale piek golfperiode voor alle 308 uitvoerlocaties uit Set 1 is
weergegeven in Figuur 4-19 en het ruimtelijke verloop van de maximale piek golfperiode in Figuur 4-20.
Merk op dat deze uitvoerlocaties, in tegenstelling tot de rivieraslocaties, niet geografisch op volgorde zijn
gelegd.
Figuur 4-19 illustreert duidelijk de vijf locaties met overschrijdingen van de bovengrens van de piek
golfperiode van 8 s, zie Paragraaf 4.3, namelijk locaties 105, 135, 154, 231 en 298. De ligging van deze
locaties is weergegeven in Figuur 4-21. Locaties 105 en 135 zijn als matig aangemerkt en zijn om die
reden verworpen. Het aantal overschrijdingen van de bovengrens van de piek golfperiode in de laatste
drie locaties was dermate beperkt dat dit niet heeft geresulteerd in verwerping van deze locaties in de
bepaling van de kwaliteit van de uitvoerlocaties in Paragraaf 4.3.
Figuur 4-17 toont de golfcondities en waterdiepte in en rond locatie 298 in berekening
KsrMp040Q0500U47D225, waarvoor de maximale piek golfperiode Tps van 11,32 s optreedt. Locatie 298
ligt in gebied met complexe topografie, ingesloten tussen twee gebieden met kleine waterdiepte (paneel
rechtsboven in Figuur 4-17). De hoge piek golfperiode komt niet alleen voor in deze locatie maar in een
aantal van de roostercellen gelegen tussen de twee ondiepe gebieden (paneel linksonder in Figuur 4-17).
De hoge piek golfperiode wordt veroorzaakt door een verstoring van het spectrum bij de lage frequenties
(paneel linksboven in Figuur 4-17). Afgezien van deze verstoring heeft het 1D-spectrum een nette vorm.
Vanwege het incidentele karakter van deze hoge Tps en het feit dat deze niet veroorzaakt is door een fout
of instabiliteit in de berekeningen, is er geen aanleiding deze locatie te verwerpen. Er is vervolgens
onderzocht welke invloed berekening KsrMp040Q0500U47D225 heeft in het vaststellen van de
hydraulische randvoorwaarden voor punt 298. De bijdrage hiervan is minder dan 0,1%. Daarom is de
dataset niet handmatig aangepast om de dataset generiek en consistent te houden.
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Figuur 4-17: Golfcondities in en rond locatie 298 in berekening KsrMp040Q0500U47D225

Naast deze vijf locaties met overschrijdingen zijn er nog twee locaties met een uitzonderlijke hoge
maximale piek golfperiode, namelijk locaties 104 en 163 met een maximale Tps van respectievelijk 7,8 en
7,1 s. Locatie 104 ligt naast de afgekeurde locatie 105 op het landhoofd van de Roggebotsluis. Het
verdient aanbeveling locatie 104 ook te verwerpen.
Een Tps van 7 s wordt in locatie 163 slechts eenmaal overschreden maar wel zijn er 43 overschrijdingen
van 6,5 s. Deze 6,5 s is ruim kleiner dan de gestelde bovengrens van 8 s maar is tegelijkertijd significant
groter dan de maximale Tps in de omliggende locaties. Gezien dit grote aantal, relatief grote Tps waarden
wordt ook locatie 163 verworpen, zie Figuur 4-21.

Figuur 4-18: Verloop van de minimale en maximale Tps langs de rivierassen
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Figuur 4-19: Verloop van de minimale en maximale Tps in alle 308 uitvoerlocaties

Figuur 4-20: Ruimtelijke verloop van de maximale Tps in alle 308 uitvoerlocaties
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Figuur 4-21: Ligging van een aantal locaties die naar voren komen bij de controle op de minimale en maximale waarde van Tps

Figuur 4-19 illustreert dat in negen locaties de minimale Tps (bijna) gelijk aan nul is. Uit nader onderzoek
blijkt dat in zes locaties de Tps gelijk aan nul is. Hieronder wordt verder onderzocht wat de oorzaak
hiervan is aangezien het onwaarschijnlijk is dat droogval de oorzaak is. Immers, bij droogval zou Tps de
dummy waarde van -9 zijn. In Tabel 4-4 is weergegeven in welke locatie in welke berekening de Tps exact
nul is. Ook zijn de locaties aangegeven waarvoor de Tps nagenoeg nul is.
Tabel 4-4: Overzicht van locaties en berekeningen met een minimale Tps van 0 of bijna 0 s.
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Locatie

Berekening

Minimale Tps [s]

72

KsrMn040Q0500U16D315

0

82

KsrMn040Q0500U10D270

0

84

KsrMn040Q0500U10D270

0

136

KsrMn040Q0500U16D315

0

214

KsrMn040Q0500U16D315
KsrMp040Q0500U10D225

0

239

KsrMn040Q0500U16D247
KsrMn040Q0950U16D247

0

218

KsrMn040Q1400U10D225

0,015

272

KsrMn040Q0500U10D360

0,015

297

KsrMn040Q0500U10D360

0,015
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De ligging van de locaties met een minimale Tps van exact of bijna 0 is weergegeven in Figuur 4-22. Al
deze locaties liggen in het Reevediep of in het Drontermeer. Uit de stochastcombinaties waarvoor
Tps = 0 s optreedt blijkt dat het gaat om de laagste waterstand, de laagste 2 windsnelheden en relatief
klein debieten. Voor de maatgevende condities is dit voorkomen van Tps = 0 s niet relevant maar het
voorkomen kan duiden op een fout in de berekening. De oorzaak dient derhalve achterhaald te worden.

Figuur 4-22: Ligging van de locaties met een minimale Tps van exact of bijna 0

In Figuur 4-23 zijn de 1D-spectra van de eerste vier gevallen van Tps = 0 s uit bovenstaande lijst
weergegeven. Mede op basis van deze figuren kunnen de volgende observaties worden gemaakt:
• Voor alle gevallen van Tps = 0 s heeft de grootste frequentie van 1,5 Hz de grootste
energiedichtheid;
• Voor alle gevallen van Tps = 0 s is de relatieve piekperiode RTP gelijk aan 0,67 s overeenkomend
met de hoogste frequentie van 1,5 Hz zoals Figuur 4-23 en ook de data in de TAB-bestanden
laten zien;
• Voor alle gevallen is de significante golfhoogte beperkt tot een paar centimeter;
Op basis van deze waarnemingen kan worden gesteld dat de oorzaak van de Tps = 0 s gelegen is in de
smoothing procedure, zie Paragraaf 4.4.1, aangezien de RTP voor deze locaties overeenkomt met wat de
1D-spectra laten zien. Dat de smoothing procedure niet goed gaat kan worden begrepen uit het feit dat
deze procedure gebruik maakt van 5 frequenties, namelijk de piek frequentie en de 2 frequenties gelegen
aan beide zijden van de piek frequentie. Aangezien de piek frequentie voor deze gevallen de hoogste
frequentie is, is er maar aan één zijde van de piek naastgelegen frequenties. Het is niet bekend hoe
SWAN omgaat met het missen van twee frequenties aan één zijde van de piek in de bepaling van Tps,
maar duidelijk is dat de procedure voor deze gevallen niet voldoet.
De conclusie is dus dat de Tps onterecht op 0 wordt gesteld door de smoothing procedure. Aangezien dit
uitsluitend gebeurt voor niet-maatgevende condities, de bijbehorende golfhoogte is immers enkele
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centimeters, vormt dit voorkomen van Tps = 0 s geen reden de betreffende locaties of berekeningen te
verwerpen. Mocht deze nul-waarden een probleem gaan vormen in de verdere verwerking van deze
resultaten kan als alternatief de RTP worden aangehouden.

Figuur 4-23: 1D-spectra in de eerste vier locaties uit Tabel 4-4

4.4.2.4 Gemiddelde golfperioden
Het verloop van de minimale en maximale gemiddelde golfperiode Tm-1,0 op de rivierassen is
weergegeven in Figuur 4-24. Het verloop van deze parameters is kwalitatief hetzelfde als het verloop van
Tps, zie Figuur 4-18 en geeft geen aanleiding tot verwerping van locaties of berekeningen. De verlopen
voor de gemiddelde perioden Tm01 en Tm02 zijn kwalitatief hetzelfde en zijn derhalve niet weergegeven.
Het verloop van de minimale en maximale Tm-1,0 voor alle 308 uitvoerlocaties uit Set 1 is weergegeven in
Figuur 4-26. Een aantal zaken valt op:
1. De uitzonderlijke hoge minimale Tm-1,0 in de al verworpen locatie 105;
2. Een enigszins hogere maximale Tm-1,0 van 4,9 s in locatie 154. Figuur 4-25 toont de golfcondities
en waterdiepte in en rond locatie 154 in berekening KsrMp040Q0500U47D225, waarvoor deze
relatief hoge gemiddelde periode van 4,9 s optreedt. De situatie is zeer vergelijkbaar met die rond
locatie 298 besproken in Paragraaf 4.4.2.3. Ook locatie 154 ligt ingesloten tussen twee ondiepe
gebieden. Het incidentele karakter van deze grote periode en het feit dat de berekening zelf
correct is verlopen maakt dat locatie 154 of deze berekening hoeft verworpen te worden. Merk op
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dat deze grote gemiddelde periode in dezelfde berekening is opgetreden als de grote Tps in
locatie 298.
De verlopen van de minimale en maximale waarden van Tm01 en Tm02 weergegeven in Figuur 4-27 en
Figuur 4-28 brengen geen andere opvallende zaken aan het licht en worden daarom niet verder
besproken

Figuur 4-24: Verloop van de minimale en maximale Tm-1,0 langs de rivierassen
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Figuur 4-25: Golfcondities in en rond locatie 154 in berekening KsrMp040Q0500U47D225

Figuur 4-26: Verloop van de minimale en maximale Tm-1,0 in alle 308 uitvoerlocaties
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Figuur 4-27: Verloop van de minimale en maximale Tm01 in alle 308 uitvoerlocaties

Figuur 4-28: Verloop van de minimale en maximale Tm02 in alle 308 uitvoerlocaties

De conclusie van de controle op de minimale en maximale waarden van de gemiddelde perioden is dat er
geen extra uitvoerlocaties verworpen hoeven te worden.
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4.4.3

Conclusie van de controle

De conclusies van de controle op de minimale en maximale parameterwaarden zijn als volgt:
• Het verdient aanbeveling de uitvoerlocaties geografisch op volgorde te leggen;
• Sprongen in het verloop van maximale significante golfhoogte, die niet te relateren zijn aan de
verspreide ligging van de locaties, zijn fysisch te verklaren.
• De uitzonderlijk hoge minimale significante golfhoogte treeft op in locatie 105, die als matig is
aangemerkte en derhalve is verworpen.
• De maximale piek golfperiode in locatie 104 is uitzonderlijk groot en daarnaast heeft deze locatie
een behoorlijk aantal bijna-overschrijdingen van de bovengrens van 8 s. Dit plus het feit dat
locatie 104 naast locatie 105 ligt, maakt dat locatie 104 ook verworpen dient te worden.
• In locatie 163 komen veel uitzonderlijke hoge Tps waarden voor, hoewel de gestelde bovengrens
van 8 s in geen enkele berekening wordt overschreden. Desalniettemin verdient het aanbeveling
locatie 163 te verwerpen.
• In een aantal locaties en berekeningen komt een Tps van 0 s voor. Deze is veroorzaakt in de
SWAN-procedure om de Tps vanuit het 1D-spectrum af te leiden. Deze nul-waarden treden op in
combinatie met zeer kleine golfhoogten van slechts enkele centimeters en zullen derhalve geen
invloed hebben op de maatgevende golfcondities. Mochten in de verdere bewerking van de
SWAN-resultaten in bijvoorbeeld de probabilistische berekeningen deze nul-waarden problemen
opleveren zou als alternatief de RTP aangehouden kunnen worden.
• De controle op de minimale en maximale gemiddelde perioden heeft geen aanleiding gegeven tot
verwerping van nog meer locaties.

4.5

Conclusies

De belangrijkste conclusie van de fysische controle is dat een aantal uitvoerlocaties verworpen dienen te
worden. Deze locaties tezamen met de reden van verwerping zijn samengevat in Tabel 4-5 en
weergegeven in Figuur 4-29. Een andere belangrijke conclusie is dat er geen berekeningen hoeven
verworpen te worden.
Tabel 4-5: Overzicht van de te verwerpen locaties uit Set 1

Te verwerpen locaties

Reden

104

Gelegen op landhoofd van Roggebotsluis, veel uitzonderlijke hoge Tps waarden

105

Matige locatie, gelegen op landhoofd van Roggebotsluis

135

Onterecht nat, matige locatie

163

Veel uitzonderlijke hoge Tps waarden
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Figuur 4-29: Ligging van de verworpen uitvoerlocaties
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5

Conclusies

5.1

Conclusies van de procedurele controles

De procedurele controles hebben aangetoond dat alle invoer- en uitvoerbestanden die aanwezig hadden
moeten zijn of aangemaakt hadden moeten worden ook daadwerkelijk aanwezig waren of aangemaakt
zijn. Daarnaast zijn er geen foutmeldingen of onverwachte waarschuwingen aangetroffen in de logbestanden.
De procedurele controles hebben wel aangetoond dat 35 van de 4368 berekeningen niet in globale zin
zijn geconvergeerd. De oorzaak van het niet-convergeren is met name gelegen in de roosterpunten op
het Kampereiland. Van deze niet-convergerende berekeningen is het lokale convergentiegedrag
onderzocht en daaruit is geconcludeerd dat de berekeningen lokaal, dat is in de 31 testlocaties, wel
geconvergeerd zijn.
De conclusie is dan ook dat het niet-convergeren van de berekening als gevolg van met name
roosterpunten op het Kampereiland de kwaliteit van de golfcondities in de relevante gebieden als het
Drontermeer en Reevediep niet nadelig heeft beïnvloed.

5.2

Conclusies van de fysische controles

De fysische controles hebben geen grote problemen of probleemgebieden aan het licht gebracht. Deze
controle heeft ook geen aanleiding gegeven tot het verwerpen van een berekening. Wel hebben de
fysische controles geleid tot het verwerpen van 4 van de 308 uitvoerlocaties, namelijk 104, 105, 135 en
163, zie Figuur 4-29.

5.3

Eindconclusies

De eindconclusie van deze studie is dat de 4368 SWAN-productieberekeningen voor het Reevediep
fysisch logische, verklaarbare en betrouwbare resultaten heeft opgeleverd. Wel dienen een viertal
uitvoerlocaties uit de set met 308 uitvoerlocaties verworpen te worden, te weten 104, 105, 135 en 163.
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Appendix A - Omzetting van de potentiële windsnelheid
A. 1 Inleiding
Deze appendix beschrijft de omzetting van de potentiele wind, die als stochast is voorgeschreven, in de
windsnelheid die daadwerkelijk in SWAN wordt opgelegd. De omzetting bestaat uit twee stappen:
1. De potentiele wind ( ⃗ ) moet worden omgerekend naar de open-water windsnelheid ( ⃗ ).
2. De open-water windsnelheid moet worden omgerekend naar de daadwerkelijke windsnelheid die
in SWAN wordt opgelegd.
De potentiële windsnelheid is de windsnelheid op 10 m hoogte behorende bij een standaard
weerstandscoëfficiënt of eigenlijk ruwheidslengte van 0,03 m. De potentiële windsnelheid dient derhalve
middels toepassing van een relevante weerstandscoëfficiënt te worden omgezet naar de windsnelheid
boven water, de zogenaamde open-water windsnelheid.
Uit onderzoek (Van Vledder 2017) blijkt dat de weerstandscoëfficiënt ( ) voor de wind niet verder toe
neemt voor windsnelheden hoger dan 30 m/s. Echter, deze afkapping van de weerstandscoëfficiënt is niet
opgenomen in de voorschreven versie van SWAN noch geeft deze versie de mogelijkheid de
weerstandscoëfficiënt aan te passen.
Als alternatief voor het aanpassen van de weerstandscoëfficiënt wordt in de productieberekeningen voor
het Reevediep de open-water windsnelheid aangepast dusdanig dat windschuifspanning dezelfde waarde
heeft als wanneer de weerstandscoëfficiënt aangepast zou zijn. De aanpassing betreft dus een verlaging
van de windsnelheden. De aangepaste, open-water windsnelheid die in SWAN uiteindelijk wordt opgelegd
is aangeduid als de pseudo windsnelheid ( ⃗ ).
In Paragraaf A.2 zijn de wiskundige stappen van de omzetting gepresenteerd. De resultaten van deze
omzetting zijn samengevat in Paragraaf A.3.

A.2 Theoretische afleiding
Zoals uitgelegd in de inleiding bestaat de vertaalslag van de stochast ⃗
naar ⃗
uit twee stappen. Als
eerste wordt de ⃗
omgezet naar ⃗ . De open-water windsnelheid is omgezet met de zogenaamde
Charnock formule met gebruikmaking van een Charnock constante van 0,0185. Deze omzetting is
gedaan met het Matlab script ‘Upot2Uow_Charnock.m’. In Tabel A.1 is deze omzetting samengevat.
De tweede stap is de omzetting van de open-water windsnelheid naar de pseudo-windsnelheid. In SWAN
wordt de opgelegde windsnelheid gebruikt om een wrijvingsnelheid (shear velocity, ⃗∗ ) te berekening. Het
kwadraat van deze snelheid ⃗∗ wordt gebruikt in de berekening van de windwrijving. De waarde van ⃗
moet nu zo gekozen worden dat ⃗∗ die SWAN berekent met oplegging van de pseudo-windsnelheid gelijk
is aan ⃗∗ berekent met de open-water windsnelheid en de correcte, afgetopte wrijvingscoëfficiënt.
De waarde van ⃗∗ die SWAN zou moeten bepalen is gedefinieerd als:
⃗∗ =

met

=

⃗

berekend volgens een aangepaste versie van Wu (1982):

.
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Deze formule geeft aan dat de waarde van
toeneemt, met toenemende ⃗ totdat ⃗ > 30 / . Voor
⃗ > 30 / is
constant namelijk 2,750×10-3. In Tabel A.2 is in de derde kolom de juiste
weergegeven. De vierde kolom geeft de waarde van ⃗∗ die SWAN zou moeten gebruiken, d.i. het product
van de correcte
waarde en de open-water windsnelheid in het kwadraat.
Tabel A.1: Omzetting van de potentiële windsnelheid naar de open-water windsnelheid

Tabel A.2:

⃗

Potentiële windsnelheid [m/s]

Open-water windsnelheid [m/s]

10

11,14

16

17,49

22

23,68

27

28,73

32

33,68

37

38,54

42

43,31

47

48,00

waarde en ⃗∗ zoals deze door SWAN gebruikt zouden moeten worden

⃗

11,14

1,524×10-3

⃗∗ [m2/s2]

16

17,49

1,937×10-3

0,59

22

23,68

2,339×10-3

1,31

27

28,73

2,667×10-3

2,20

32

33,68

2,750×10-3

3,12

37

38,54

2,750×10-3

4,09

42

43,31

2,750×10-3

5,16

47

48,00

2,750×10-3

6,34

[m/s]

10

[m/s]

Correcte, afgetopte

In SWAN echter wordt ⃗∗ bepaald met de originele formulering van Wu (1982) voor
water windsnelheid niet op 30 m/s wordt gemaximaliseerd:
=

.

.

0,19

waarin de open-

⃗

In dit geval neemt de waarde van
onafgebroken toe met een toenemende waarde van ⃗ . De waarde
van ⃗ moet dus compenseren voor het verschil in
formulering om zodoende op de correcte waarde
van de schuifspanningssnelheid uit te komen (vierde kolom van Tabel A.2).
Deze pseudo-windsnelheid wordt iteratief bepaald vanwege de afhankelijkheid van
van de
windsnelheid. Het resultaat is weergegeven in Tabel A.3. De derde kolom geeft het kwadraat van de
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schuifspanningsnelheid weer die (nagenoeg) gelijk is aan de doelwaarde die is weergegeven in de vierde
kolom van Tabel A.2. Deze schuifspanningssnelheid is het resultaat van de iteratief bepaalde pseudowindsnelheid (1ste kolom van Tabel A.3) en de bijbehorende
waarde.
Tabel A.3: Iteratief bepaalde pseudo-windsnelheid en bijbehorende

⃗

waarde en ⃗∗ zoals deze door SWAN gebruikt worden

11,14

1,524×10-3

⃗∗ [m2/s2]

17,49

1,937×10-3

0,59

23,68

2,339×10-3

1,31

28,73

2,667×10-3

2,20

32,67

2,924×10-3

3,12

36,05

3,143×10-3

4,08

39,24

3,351×10-3

5,16

42,26

3,547×10-3

6,33

[m/s]

gebruikt in SWAN

0,19

A.3 Samenvatting
In Tabel A.4 is de omzetting van de potentiële windsnelheid via de open-water windsnelheid naar de
pseudo-windsnelheid samengevat.
Tabel A.4: Omzetting van potentiële windsnelheid naar open-water windsnelheid, en van open-water windsnelheid naar pseudowindsnelheid.

Potentiële windsnelheid
[m/s]

Open-water
windsnelheid
[m/s]

Pseudo-windsnelheid
[m/s]

Werkelijke pseudowindsnelheid
[m/s]

10

11,14

11,14

11.14

16

17,49

17,49

17.49

22

23,68

23,68

23.68

27

28,73

28,73

28.73

32

33,68

32,67

32.86

37

38,54

36,05

36.54

42

43,31

39,24

40.06

47

48,00

42,26

43.44

In de review van deze studie is naar voren gekomen dat de omzetting van de potentiële windsnelheid
naar de pseudo-windsnelheid niet helemaal correct is uitgevoerd. In deze omzetting dient de aftopping
namelijk ook te worden toegepast in de eerste stap van de omzetting, namelijk van de potentiële
windsnelheid naar de open-water windsnelheid; dat is in de huidige studie nagelaten. Vanwege de lange
rekentijd is het opnieuw uitvoeren van de productieberekeningen geen haalbare optie.
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Als alternatief is daarom een inschatting gemaakt van de grootte van het effect. Ten eerste, de juiste
pseudo-windsnelheden voor potentiële windsnelheden groter dan 30 m/s zijn achtereenvolgens 32,86;
36,54; 40,06 en 43,44 m/s. Dit betekent dat de windsnelheid tot 2,8% groter had moeten zijn.
Ten tweede is een aantal gevoeligheidsberekeningen uitgevoerd waarmee het effect op de golfhoogte
wordt gekwantificeerd. Voor het hoogste meerpeil, het grootste debiet en met de grootste windsnelheid
van 43,44 m/s zijn voor alle 7 windrichtingen SWAN-berekeningen uitgevoerd, dus de serie
KsrMp150Q4000U47.
In de figuren hieronder is een vergelijking gemaakt van de significante golfhoogte in alle goedgekeurde
locaties verkregen met de productieberekeningen en verkregen met de gevoeligheidsberekening met de
juiste windsnelheid. De figuren illustreren dat voor de hoogste golven uit de productieberekeningen de
golfhoogte met 2,5 – 3,5 % worden onderschat.
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Appendix B - Score van de uitvoerlocaties uit Set 1
In de tabel hieronder is voor iedere uitvoerlocatie uit Set 1 de kwaliteitsscore weergegeven. Als goed
aangemerkte locaties – met een score van 95% of meer – zijn groen gemarkeerd en matige locaties –
met een score van tussen de 80 en 95% - zijn oranje gemarkeerd. Permanent droge locaties zijn wit
gemarkeerd.

Loc_ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
10 april 2019

Score

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Loc_ID
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Score
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.95%
99.98%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.93%
100.00%
99.84%
100.00%
99.98%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.95%
100.00%
100.00%
100.00%

Loc_ID
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
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Score
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.98%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
90.73%
99.98%
100.00%
100.00%
100.00%
99.95%

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
98.64%
100.00%
100.00%
100.00%

Loc_ID
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

Score
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.95%
99.98%
100.00%
100.00%

100.00%

100.00%
100.00%
99.86%
100.00%
100.00%
100.00%
99.98%
100.00%
100.00%
100.00%
99.93%

BE7380WATRP1809121028

Loc_ID
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
61

Score
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
99.82%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.93%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.84%
99.92%
99.65%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Projectgerelateerd

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

10 april 2019

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

99.98%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
92.48%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

SWAN-BEREKENINGEN REEVEDIEP

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

99.98%
100.00%
100.00%
100.00%
99.95%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.95%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.58%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.95%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

BE7380WATRP1809121028

285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308

62

100.00%
100.00%
99.98%
100.00%
100.00%
99.98%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.89%
99.89%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.98%

