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MODELBESCHRIJVING IJMUIDEN LANGE-GOLFDOORDRINGINGSMODEL

VERSIE Pharos_lw-ijmond-j10-v1

geografische ligging
Het golfdoordringingsmodel Pharos_lw-ijmond-j10-v1 beslaat
een deel van de Noordzee buiten IJmuiden, plus de gehele
buitenhaven van IJmuiden tot aan het gemalen- en
sluizencomplex dat de buitenhaven van het Noordzeekanaal
scheidt. Het model is opgezet in rijksdriehoekcoördinaten met
een (om modeltechnische redenen noodzakelijke) translatie in
X en Y richting. Het is een eindige-elementen model met
44 964 knooppunten (87 788 elementen).

toepassing
Het IJmuiden lange-golfdoordringingsmodel is opgezet voor het
berekenen van golfdoordringing in de gehele buitenhaven van
IJmuiden, van relatief lange golven met een golfperiode
variërend tussen circa 30 en 250 seconden. Het model kan
gebruikt worden voor het analyseren van de relatieve effecten
van maatregelen in de haven op de doordringing van lange
golven, zie ook de tekst onder het kopje “beschikbare
randvoorwaarden”. Het model wordt aangestuurd met het
softwarepakket PHAROS (versie 9.10.0.18.1, maart 2011).

NB: Een van de uitgangspunten van het lange-golfdoor-
dringingsmodel 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
In de modelversie Pharos_lw-ijmond-j10-v1 zijn de layout en
bodemligging van de haven van IJmuiden geschematiseerd
volgens de stand van zaken in 2010. Op alle dichte
modelranden (aangegeven met zwart in de figuur) zijn
reflectie- en/of transmissiecoëfficiënten opgelegd voor
waterstanden waarbij de haventerreinen niet onder water
staan.

beschikbare randvoorwaarden
Vanwege het ontbreken van meetgegevens in de nabijheid
van IJmuiden waarin specifieke lange golven events
optreden, wordt het model Pharos_lw-ijmond-j10-v1 op de
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open rand (aangegeven met blauw in bovenstaande figuur)
aangestuurd door middel van randvoorwaarden afgeleid uit
seiches statistiek. Hiermee worden derhalve geen werkelijk
opgetreden gebeurtenissen gesimuleerd, maar kunnen wel de
relatieve effecten van maatregelen in de haven worden
bestudeerd.  Op de dichte randen (zwart  in bovenstaande
figuur) zijn reflectie- en/of transmissiecoëfficiënten gedefinieerd
voor waterstanden waarbij de havengebieden niet onder water
staan. Deze specifieke randvoorwaarden zijn beschikbaar bij de
Helpdesk Water en worden met het model meegeleverd.

afleiding nieuwe randvoorwaarden
Bij elke nieuwe toepassing van het model zal door de gebruiker
moeten worden bepaald welke randvoorwaarden nodig zijn en
of er nieuwe randvoorwaarden moeten worden afgeleid. Indien
(langdurige) meetgegevens beschikbaar zijn waarin deze
specifieke lange golven events optreden, kunnen deze gebruikt
worden voor het afleiden van nieuwe randvoorwaarden voor het
model Pharos_lw-ijmond-j10-v1. Of aanpassing van de
randvoorwaarden op de dichte randen (reflectie- en
transmissiecoëfficiënten) noodzakelijk is, hangt af van de te
bestuderen golfcondities en waterstanden. Voor waterstanden
waarbij havengebieden onder water komen te staan, is in elk
geval een aanpassing aan deze coëfficiënten nodig.

reeds uitgevoerde studies
Met het Pharos_lw-ijmond-j10-v1 model zijn door Nederlandse
ingenieursbureaus reeds enkele simulaties uitgevoerd. De 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
 Bij frequenties waarbij resonantie optreedt, spelen
bodemwrijving en zogenaamde entreeverliezen een niet te
verwaarlozen rol. Deze fenomenen moeten geactiveerd
worden in de berekeningen.
 Bij het toepassen van het Pharos_lw-ijmond-j10-v1
model moet rekening gehouden worden met een
aanzienlijke rekentijd. Ter indicatie: rekentijden bedroegen
ongeveer 20 minuten per frequentie, op de volgende
configuratie: Intel Core 2 Duo E8600 (3.33GHz, 1333MHz,
6MB), Memory : 8192MB (4x2048MB) 800Mhz DDR2 Dual
Channel NON-ECC.
 Voor het gebruik van het softwarepakket PHAROS
worden licentiekosten in rekening gebracht.

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


