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MODELBESCHRIJVING IJMUIDEN WATERBEWEGINGSMODEL

VERSIE Delft3d-ijmond-j10-v1 en Delft3d-ijmond-j05-v1

geografische ligging
Het driedimensionale waterbewegingsmodel Delft3d-ijmond-
j10-v1 is een kromlijnig model in rijksdriehoekcoördinaten. Het
rekenrooster is door middel van domein decompositie
opgebouwd uit drie, in mate van detail variërende
deeldomeinen. In het noorden en zuiden loopt het model door
tot 30 km van IJmuiden. Zeewaarts strekt het model zich over
ongeveer 25 km uit. De resolutie is  sterk locatieafhankelijk.
Langs de zeerand heeft het model een resolutie van circa 1 km.
Naar de kust toe ligt de resolutie rond de 250 m. In de haven
van IJmuiden varieert de resolutie van 50 m bij de havenmond
tot 20 m in de haven. De verticale resolutie varieert per gebied:
op zee zijn 8 lagen over de diepte beschikbaar en in het
havengebied (meest gedetailleerde domein) 16 lagen.

toepassing
Het IJmuiden waterbewegingsmodel is gecalibreerd en
gevalideerd op waterstand, stroming, temperatuur en saliniteit.
Het is primair opgezet voor het berekenen van de grootschalige
waterbeweging in en om de buitenhaven van IJmuiden. Het is
niet gecalibreerd op detailelementen zoals near-field

stroompatronen en temperatuurverloop in de buurt van
intake en outfall locaties in de haven. Het model wordt
aangestuurd met de software Delft3D-FLOW (Delft3D versie
3.28.10, Delft3D-FLOW versie 3.61.00.12401, Aug 26 2010,
12:09:44).
NB: Een van de uitgangspunten van het waterbewegings-
model voor IJmuiden is dat het ingezet moet kunnen
worden in studies met uiteenlopende doelen. De
beschikbare versie van het model moet derhalve gezien
worden als een basis, waaraan mogelijk uitbreidingen en
aanpassingen gedaan moeten worden afhankelijk van de
gewenste toepassing.

schematisatie van de buitenhaven
Er zijn twee versies van het model beschikbaar: Delft3d-
ijmond-j10-v1 met de layout van de haven in 2010, en
Delft3d-ijmond-j05-v1, waarin het middensluis eiland nog
aanwezig is. Dit middensluis eiland is door middel van
zogenaamde dry points in de schematisatie opgenomen. De
bodemligging is voor beide modellen identiek, evenals alle
andere modelinstellingen. Het rekenrooster is zodanig
opgezet dat het de kades van de insteekhavens volgt,
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waarmee het model alleen te gebruiken is voor berekeningen
bij waterstanden waarbij de haventerreinen niet onder water
komen te staan.

courantgetallen
Courantgetallen blijven in het zeegebied lager dan 0.3, in het
middelste domein lager dan 1.25 en in het detaildomein lager
dan 11.

beschikbare randvoorwaarden
Het model Delft3d-ijmond-j10/j05-v1 is gecalibreerd en
gevalideerd op basis van enkele normale (operationele)
condities. De gebruikte condities  zijn afgeleid uit metingen die
zijn uitgevoerd tijdens twee meetcampagnes in 2010 en 2011,
gedurende welke de weersomstandigheden relatief mild waren.
Er  is gebruik gemaakt van een combinatie van getij, sluis- en
gemaaldebieten en wind. Deze specifieke randvoorwaarden
zijn beschikbaar bij de Helpdesk Water en worden met het
model meegeleverd voor verificatiedoeleinden. Voor andere
toepassingen zullen vrijwel altijd nieuwe randvoorwaarden en
windvelden moeten worden afgeleid.

afleiding nieuwe randvoorwaarden
Bij elke nieuwe toepassing van het model zal door de gebruiker
moeten worden bepaald welke condities moeten worden
bekeken en welke randvoorwaarden nodig zijn.  Aan de
zeerand wordt het model aangestuurd met Riemann-
randvoorwaarden, die worden afgeleid uit Kalmangefilterde
simulaties met het RWS beheersmodel Kuststrookfijn. Op de
zeerand is tevens een verdeling van watertemperaturen en
zoutgehalten voorgeschreven. Daarnaast worden in de haven
randvoorwaarden voor het gemaal, de spuisluis, de
schutsluizen en de industriële lozingen opgelegd. De wind is in
de tijd variërend en ruimtelijk uniform opgelegd.

reeds uitgevoerde studies
Met het Delft3d-ijmond-j10-v1 model zijn door Nederlandse
ingenieursbureaus reeds enkele studies uitgevoerd. De in deze

studies gebruikte condities en bij het model behorende
invoerbestanden zijn op te vragen bij de Helpdesk Water en
kunnen, op verantwoordelijkheid van de gebruiker, in een
enkel geval mogelijk als basis gebruikt worden bij nieuwe
toepassingen.

aandachtspunten
 Voor simulaties bij extremere waterstanden, waarbij ook
de havendammen en de kades in de buitenhaven onder
water komen te staan, zal het model uitgebreid moeten
worden met deze kades.
 Voor recirculatieberekeningen van industriële lozingen
zal, mede aan de hand van betere, aanvullende informatie
over lozingsdebieten, temperaturen en zoutgehalten, een
specifieke calibratie en validatie moeten plaatsvinden.
 Voor toepassing van het model in sedimenttransport- of
morfologiestudies kan een koppeling met het golfvoortplan-
tingsmodel Swan-ijmond-j10-v1 eenvoudig via Delft3D
worden gerealiseerd.
 Bij het toepassen van het Delft3d-ijmond-j10-v1 model
moet rekening gehouden worden met een aanzienlijke
rekentijd. De rekentijd van een 3D simulatie voor 3 dagen,
met het model met 16 lagen, bedroeg ongeveer 52 uur op
de volgende configuratie: 2 processoren met 6 cores (max
16), 6 threads (max 32), Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @
2.67GHz, Memory Size 49150 MBytes. Dit is exclusief het
rekenproces benodigd voor het bepalen van randvoor-
waarden en inspelen.

referenties
Informatie over Delft3D-FLOW op de Deltares website:
http://www.deltares.nl/nl/software-alg, klik D-Delft3D.
Een overzicht van de reeds beschikbare
randvoorwaarden is beschikbaar bij de Helpdesk Water
en wordt op aanvraag verstrekt.


