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geoptimaliseerd met behulp van Kalman filtering 
 
 
Nauwkeurigheid: 
De modelgemiddelde standaardafwijking van de waterstanden is bepaald  
voor een 24 uurs voorspelling voor de periode 22 juni 2008 tot 22 september 2008. 
Deze gegevens zijn verkregen via Matroos, een database waarin onder andere 
berekende waterstanden en stroomsnelheden van de operationeel voorspellende 
modellentrein (Nautboom) zijn opgeslagen 
De gemiddelde RMSE waarde, afgeleid uit 19 hoofdstations voor het  
DCSM-model bedraagt : 0.094 meter.  
 
 
Literatuur: 
 
 
 
Overige opmerkingen: 
Geen. 
 
Afbeelding rooster: 
 
 

 
 
 
 

geografische ligging
Het Dutch Continental Shelf model (DCSM) is een 
rechtlijnig model in bolcoördinaten. Het omvat het 
continentaal plat van 48 graden noord tot 62.25 graden 
noord en van 12 graden west tot 13 graden oost. In 
het zuiden ligt de begrenzing ter hoogte van Brest in 
Frankrijk en in het noorden ter hoogte van Ålesund 
in Noorwegen. De oostelijke grens ligt ter hoogte van 
Kopenhagen (in Denemarken) en Malmö in Zweden. 

Zeewaarts volgt de rand de continentale helling. In de 
schematisatie zijn de volgende wateren meegenomen:

•	 Noordzee
•	 Waddenzee
•	 Eems	Dollard
•	 Het	Kanaal
•	 Keltische	Zee
•	 Ierse	Zee
•	 Skagerrak
•	 Kattegat
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roosterafmetingen
Het rooster meet 201 bij 171 roosterpunten 
waarvan circa 54% van de roostercellen 
actief (ruim 18000 roostercellen) zijn.

resolutie
De griddefinitie is in bolcoördinaten. De geografische 
resolutie is in het gehele model gelijk, te weten  
1/8 graad in de longitudinale (west-oost) richting 
en 1/12 graad in de laterale (zuid-noord) richting 
en met de oorsprong op 48° noorderbreedte en 13° 
westerlengte. Dit komt, gaande van zuid naar noord, 
overeen met een resolutie van 9.3 tot 6.5 km in de west-
oost richting en 9.25 km in de zuid-noord richting.

courantgetallen
In de Noordzee liggen de Courant getallen 
onder de 10. Langs de zeerand op de oceaan 
komen waarden van 25 tot 35 voor.

schematisatie
In de schematisatie zijn geen elementen voor het 
representeren van bijvoorbeeld spuicomplexen 
of stormvloedkering meegenomen.

Voor de bodemschematisatie is gebruik gemaakt van de 
bodemschematisatie van het Gemo model, in combinatie 
met een 20-tal zeekaarten. Door toepassing van 
Kalman filtering is een bepaalde mate van optimalisatie 
doorgevoerd. 

modelkarakteristieken
Het model wordt op de rand aangestuurd op 
waterstanden via een set met 11 getijcomponenten. 
Daarnaast wordt het model ook aangestuurd met 
ruimtelijk en in de tijd variërende wind en drukvelden.

Voor het draaien van het model worden de 
volgende instellingen aangehouden:
•	 tijdstap	=	10	minuten
•	 ruwheid:	variabele	Chézy,	met	waarden	tussen	de	55	en	

100 m1/2/s-1, geoptimaliseerd met behulp van Kalman 
filtering

nauwkeurigheid
De modelgemiddelde standaardafwijking 
van de waterstanden is bepaald 
voor een 24 uurs voorspelling voor de periode 22 juni 2008 
tot 22 september 2008. Deze gegevens zijn verkregen via 
Matroos, een database waarin onder andere berekende 
waterstanden en stroomsnelheden van de operationeel 
voorspellende modellentrein (Nautboom) zijn opgeslagen. 

De	gemiddelde	RMSE	waarde,	afgeleid	uit	19	hoofdstations	
voor het DCSM-model bedraagt : 0.094 meter. 
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