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MODELBESCHRIJVING IJMUIDEN GOLFVOORTPLANTINGSMODEL

VERSIE Swan-ijmond-j10-v1

geografische ligging
Het golfvoortplantingsmodel Swan-ijmond-j10-v1 is een
kromlijnig model in rijksdriehoekcoördinaten. Het model is
opgebouwd uit drie, in mate van detail variërende
rekenroosters, die door middel van nesting aan elkaar
gekoppeld zijn. Het buitenste rekenrooster (blauw in de figuur)
omvat een deel van de Noordzee buiten de haven van
IJmuiden, tot ongeveer 115 km ten noorden en zuiden van de
havenmonding. Zeewaarts strekt het model zich over ongeveer
50 km uit. Het meest gedetailleerde rekenrooster (groen in de
figuur) beslaat de gehele buitenhaven tot aan de primaire
kering over de sluizen en gemaal. De resolutie is sterk
locatieafhankelijk. Langs de zeerand heeft het eerste
rekenrooster een resolutie van circa 200 m evenwijdig aan de
richting van de kust (noord-zuid) en 800 m  dwars op de richting
van de kust (west-oost). Bij de haven van IJmuiden varieert de
resolutie van het fijnste rooster van 20 m bij de havenmond tot
10 m in de haven.

toepassing
Het IJmuiden golfvoortplantingsmodel is opgezet voor het
vertalen van offshore golfcondities naar nearshore, tot aan
de ingang van de buitenhaven van IJmuiden. Voor het
berekenen van de golfcondities in de haven van IJmuiden,
wordt een combinatie met het golfdoordringingsmodel
Pharos_sw-ijmond-j10-v1 aangeraden. Zie voor meer
informatie hierover de tekst onder het kopje
“aandachtspunten”. Het golfvoortplantingsmodel wordt
aangestuurd met de software SWAN (versie 40.81).
NB: Een van de uitgangspunten van het golfvoortplantings-
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.
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schematisatie van de buitenhaven
In de modelversie Swan-ijmond-j10-v1 zijn de layout en
bodemligging van de haven van IJmuiden geschematiseerd
volgens de stand van zaken in 2010. Het rekenrooster is
zodanig opgezet dat het de kades van de insteekhavens volgt.
De kades, havendammen en andere constructies zijn
geschematiseerd door obstakels met een reflectie- en
transmissiecoëfficiënt, waarmee het model Swan-ijmond-j10-v1
alleen te gebruiken is voor berekeningen bij waterstanden
waarbij de haventerreinen niet onder water staan.

beschikbare randvoorwaarden
Het model Swan-ijmond-j10-v1 is gecalibreerd en gevalideerd
op basis van enkele normale (operationele) golfcondities met
bijbehorende waterstanden en windvelden. De gebruikte
golfcondities  zijn afgeleid uit metingen die zijn uitgevoerd
tijdens twee meetcampagnes in 2010 en 2011, gedurende
welke de weersomstandigheden relatief mild waren. Voor deze
condities zijn offshore golfrandvoorwaarden op de randen van
het buitenste (blauwe) rekenrooster opgelegd en zijn uniforme
waterstands- en windvelden gebruikt. Deze specifieke
golfrandvoorwaarden met bijbehorende waterstanden en
windvelden zijn beschikbaar bij de Helpdesk Water en worden
met het model meegeleverd voor verificatiedoeleinden. De
SWAN berekeningen zijn uitgevoerd zonder stroming.  Voor
andere toepassingen zullen vrijwel altijd nieuwe randvoor-
waarden met windvelden en waterstanden moeten worden
afgeleid.

afleiding nieuwe randvoorwaarden
Bij elke nieuwe toepassing van het model zal door de gebruiker
moeten worden bepaald welke randvoorwaarden nodig zijn. De
offshore golfrandvoorwaarden kunnen worden berekend op
basis van gemeten spectra ter plaatse drie offshore locaties in
de Noordzee (ELD, IJM en EUR). Voor de gesloten randen in
de haven zijn reflectie- en transmissiecoëfficiënten bepaald. Of
hieraan aanpassingen gedaan moeten worden, hangt af van de
te beschouwen golfcondities. De transmissie over de
havendammen is sterk afhankelijk van de waterstand en
golfcondities, en de transmissiecoëfficiënten moeten op basis
hiervan opgegeven worden.

reeds uitgevoerde studies
Met het SWAN-jmond-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 het berekenen van golfcondities in de haven van
IJmuiden wordt een combinatie aangeraden van de
resultaten van het Swan-ijmond-j10-v1 model (voor locale
windgroei) en de resultaten van het model Pharos_sw-
ijmond-j10-v1 (voor golfdoordringing). Deze combinatie
houdt het volgende in: (1) met Swan-ijmond-j10-v1 worden
de golfrandvoorwaarden ter plaatse van de open rand van
het PHAROS model bepaald, (2) met het PHAROS model
wordt de golfdoordringing berekend, (3) met het SWAN
model wordt de locale golfgroei ten gevolge van wind
berekend en (4) de resultaten van beide modellen worden
gecombineerd.
 De door SWAN berekende locale golfhoogte ten gevolge
van wind moet beschouwd worden als een bovengrens,
omdat afscherming door kades en dergelijke (windschaduw)
niet in het windveld wordt meegenomen.
 In de huidige opzet van het model wordt geen golf-
stroom interactie beschouwd. Indien dit nodig is, kan het
model gekoppeld worden aan het waterbewegingsmodel
van de buitenhaven van IJmuiden (Delft3d-ijmond-j10-v1).
 Indien het model ingezet dient te worden bij
morfologische berekeningen, moeten er mogelijk
aanpassingen aan het rekenrooster worden gedaan, om
ervoor te zorgen dat het rooster de kustlijn volgt.

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


