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Samenvatting
.............................................................................................

Na een studie en test in 1998 kwam de afdeling Hydro-Instrumentatie van het
RIKZ tot de conclusie dat akoestische Doppler-stroomsnelheidsmeters een goed
en goedkoop alternatief konden zijn voor de stroomsnelheidsmeters op basis
van het looptijd principe die nu worden gebruikt in vaste afvoermeters (ook
wel akoestische debietmeters of ADM genoemd). Nader onderzoek was echter
vereist om nauwkeurigheid te kunnen waarborgen en implementatie in het
huidige meetnet te toetsen. Begin 2001 is in een 5 weken durende testmeting
in het Amsterdam-Rijnkanaal te Weesp een Horizontal Acoustic Doppler
Current Profiler (HADCP) ingezet als afvoermeter.
Implementatie van een afvoermeter op basis van een Horizontaal opgestelde
Dopplerstroomsnelheidsmeter in het vaste meetnet van Rijkswaterstaat is
operationeel gezien eenvoudig gebleken. In principe kan iedere waterloop waar
men nu een ADM kan plaatsen ook een ADM op basis van een HADCP
geplaatst worden. Dit is het interessantst bij bestaande waterstandsmeters
vanwege de al bestaande infrastructuur. De te behalen kostenbesparing op
nieuwe locaties wordt momenteel geschat op 30%.
Bij een vergelijking van de stroomsnelheden gemeten door de Dopplerstroomsnelheidsmeter met die gemeten door de aanwezige looptijdmeter
bleken deze zowel bij middeling over 10 seconden als 10 minuten in hoge mate
te correleren.
Ondanks de hoge correlatie was de standaardafwijking van de verschillen
tussen de meters in de orde van 1,8 cm/s. Dit is 3 maal zo hoog als werd
verwacht op basis van de onzekerheden in de meetmethoden. Deze verschillen
worden geweten aan de hoge variabiliteit van de stroming ter plaatse, maar
ook aan onvolkomenheden in de dataprocessing van de gegevens, bestaande
uit verschillen in filtering en tijdsmiddeling van de beide gegevensstromen. De
dataset is daarom opnieuw verwerkt en wordt nogmaals geanalyseerd.
De hoge correlatie tussen Dopplermeter en looptijdmeter bleef aanwezig als
door de Dopplermeter slechts 1/3 deel van de breedte van het kanaal werd
bemeten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat, op eenvoudige locaties zoals
hier getest, volstaan kan worden met het gebruik van goedkope instrumenten
met een beperkt bereik in combinatie met een stroomsnelheidindexering.
Bij de berekening van de debieten is gebruik gemaakt van de indexering zoals
die nu wordt gehanteerd bij de looptijdmeters, het k-factor model. Wij hebben
het volste vertrouwen dat dit model kan worden uitgebreid naar situaties
waarin een willekeurig deel van de waterloop wordt bemeten zodat het
toepasbaar is voor HADCP’s. Zolang dit echter niet volledig ontwikkeld is wordt
echter aangeraden om een minimale dekking van 50 % van de waterloop te
hanteren of uitgebreid te ijken.
De afstand waarover de Dopplerstroomsnelheidsmeter werkte, zonder nadelige
beï nvloeding van bodem- of oppervlaktereflecties, overtrof de verwachtingen
met een factor 2.
Daarnaast is er een filter ontworpen waar bij het mogelijk bleek
scheepspassages te detecteren en te verwijderen.
Afgaande op de resultaten van deze test en soortgelijke tests in het buitenland
kan de conclusie getrokken worden dat de Dopplermeters operationeel kunnen
worden ingezet als afvoermeters.

Afvoermetingen met horizontaal opgestelde akoestische stroomprofielmeters

v

Afvoermetingen met horizontaal opgestelde akoestische stroomprofielmeters

vi

Inhoudsopgave

.............................................................................................

Samenvatting

v

Inhoudsopgave

vii

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Inleiding
Continue afvoermetingen
Openstaande vragen
Implementatie test
Leeswijzer

1
1
1
2
3

2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.4

Theorie
Gemeten afvoer versus werkelijke afvoer, stroomsnelheidindexering.
Meetmethode ADM op basis van een akoestische looptijdmeter.
Meetmethode ADM op basis van een Horizontaal opgestelde ADCP
Verstoring van de akoestische bundel
Doorwerken onzekerheden bij de vergelijking van de afvoeren

5
5
5
7
7
8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Meetopstelling
De Dopplerstroomsnelheidsmeter
Locatie keuze
Opstelling
Data-acquisitie en opslag
Afvoermetingen met een ADCP vanaf een schip.

10
10
10
11
12
13

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Dataverwerking
Filtering scheepspassages
Berekening 10 seconden gemiddelde stroomsnelheid
Afvoerberekening
10 minuten gemiddelden
Reflectiesterkte berekening
Afvoermetingen met de IJmeer

14
14
14
14
15
15
15

5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

Resultaten
Implementatiegemak
Kosten(besparing)
Meetresultaten
Scheepspassages en sedimentlast
Bereik en verstoring door reflecties
Vergelijking HADCP en ADM gegevens
Resultaten ADCP scheepsmetingen
Samenhang met resultaten uit andere tests.

16
16
16
17
17
19
21
24
25

6

Conclusies, aanbevelingen en toekomst.

27

Dankwoord. ..................................................................................................... 30
Literatuur. ........................................................................................................ 31
Appendix A: Historie Horizontale ADCP’s (in de Benelux)

Afvoermetingen met horizontaal opgestelde akoestische stroomprofielmeters

vii

34

Appendix B: Onzekerheden in afvoerberekeningen
B.1 Onzekerheden ADM afvoerberekening
B.2 Onzekerheden in de afvoerberekening bij gebruik van een HADCP
B.3 Onzekerheden in de afvoer bij ADCP metingen vanaf een schip.

36
36
37
38

Appendix C: Bundelprofiel

40

Afvoermetingen met horizontaal opgestelde akoestische stroomprofielmeters

viii

1 Inleiding
1.1 Continue afvoermetingen
In Nederland wordt op enkele tientallen plaatsen afvoer (debiet) door kanalen
en rivieren permanent gemeten met Akoestische Debietmeters (ADM).
Deze gegevens worden direct beschikbaar gesteld en gebruikt voor
berichtendiensten voor de scheepvaart en operationeel beheer van stuwen,
keringen en gemalen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor onderzoek
(modellen) en beleidsanalyse.
Een ADM is een combinatie van een stroomsnelheidsmeter, een
waterstandmeter en een rekenmodule [Drenthen]. Het plaatsen en
onderhouden van een ADM is een kostbare zaak1, wat een drempel vormt voor
het inrichten van nieuwe afvoermeetlocaties.
Enkele jaren geleden is het idee gerezen om, door een wijziging in de
instrumentatie, een civieltechnisch en elektrotechnisch eenvoudiger en
daardoor goedkoper ADM te ontwikkelen.
De stroomsnelheidsmeting in de huidige ADM’s is gebaseerd op de bepaling
van de looptijd van geluidspulsen van de ene naar de andere zijde van het
kanaal. Deze meetmethode vergt een infrastructuur voor vier losse akoestische
componenten die zijn opgesteld aan beide zijden van de waterloop (zie Figuur
1). Een alternatief voor het meten van de stroomsnelheden in de ADM’s met
looptijdmeters zijn akoestische instrumenten gebaseerd op Dopplertechniek. Dit
alternatieve systeem bestaat uit een akoestisch instrument uit één geheel i.p.v.
vier losse componenten, waardoor bij gebruik van een dergelijk instrument een
eenvoudige infrastructuur voldoende zou zijn. Sinds 1995 is een
Dopplerinstrument operationeel in de haven van Rotterdam voor het meten van
stroomsnelheden ten behoeve van het scheepvaartverkeer, waaruit het idee
ontsproot dat deze methode ook bruikbaar kon zijn voor het meten van
afvoeren. Van origine werden de Dopplerinstrumenten ontworpen voor het
gebruik in verticale stand en het instrument in Rotterdam is dan ook enigszins
aangepast, zodat het in horizontale stand gebruikt kan worden. Het duurde
uiteindelijk tot 1998 voordat de horizontale Doppler werd doorontwikkeld tot
een marktproduct. In 1998 heeft het RIKZ een verkennende vergelijkende
meting uitgevoerd tussen een bestaande ADM (FLOW-2000) en een Doppler
instrument (SONTEK Argonaut SL2) [Cox]. Het Doppler-instrument had (door
zijn akoestische frequentie) een klein bereik van 15 meter over een waterloop
van 100 meter en het leverde alleen een gemiddelde snelheid over het gemeten
bereik. Ondanks het verschil in het bemeten deel van de waterloop vertoonden
de door de looptijdmeter en de Argonaut gemeten gemiddelde snelheden een
lineaire relatie en een hoge correlatie met elkaar.
Mede door de goede resultaten van deze verkenning kwamen veel nieuwe
vragen naar voren. Vragen die beantwoord moeten worden voordat deze
techniek geï mplementeerd kan worden.

1.2 Openstaande vragen
De vragen die beantwoord moeten worden om de techniek te kunnen
implementeren zijn als volgt geformuleerd:

1

De kosten van een doorsnee Rijkswaterstaat ADM opstelling incl. Flow2000 en waterstandmeter

liggen in de orde van 120 tot140 k€. Er zijn in het verleden locaties opgezet met
scheepvaartbestendige palen in de w aterloop w aarbijde kosten zijn opgelopen tot300 k€.
2

De Argonaut SL ( Side Looking) is door de fabrikant speciaal ontworpen voor meten van

horizontale stromen [Sontek].
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1) Hoeveel inspanning kost het om een afvoermeter op basis van een
Horizontaal opgestelde Dopplerstroomsnelheidsmeter te implementeren in
het vaste meetnet van Rijkswaterstaat?
2) Welke kostenbesparing per afvoermeetlocatie kan bij implementatie
behaald worden?
3) Wat is de te verwachten onzekerheid van deze methode?
a) Is verstoring door scheepspassages uit te filteren?
b) Is hoge sedimentlast een probleem voor de meetmethode?
c) Waar ligt de grens waarbij in ondiep water de bodem of het
wateroppervlak het akoestische signaal gaat beï nvloeden, en daarmee
de nauwkeurigheid van de meetmethode?
d) Is het mogelijk nauwkeurig afvoeren te bepalen bij lage
stroomssnelheden met deze meetmethode?
e) Onder welke omstandigheden kan men toe met het bemeten van
slechts een deel van de waterloop met behoud van een nauwkeurige
afvoermeting?
4) Kunnen momentane afvoermetingen (varende ADCP) gebruikt worden als
ijking van de vaste afvoermeters?

1.3 Implementatie test
In het verlengde van de test van 1998 heeft in 2001 een tweede test
plaatsgevonden met als doel de openstaande vragen te beantwoorden. Van
deze tweede test wordt in dit document verslag gedaan.
In de tweede test is een Doppler-stroomsnelheidsmeter ingezet als ware het een
ADM. Dit is gedaan dicht bij de locatie van een bestaande ADM waarmee de
gegevens vergeleken konden worden. Op deze wijze zijn een groot deel van de
problemen die kunnen ontstaan bij het implementeren van een Dopplerstroomsnelheidsmeter als afvoermeter, zowel op operationeel als op het
meetfysische vlak, geï nventariseerd.
Het gebruikte instrument was een nieuw type van de fabrikant RD Instruments
die dit systeem voor deze evaluatie ter beschikking stelde. Met dit instrument
was het mogelijk om een groot bereik te halen en stroomgegevens in de vorm
van een horizontaal stroomprofiel te meten. Dit type akoestische
stroomprofielmeters, beter bekend onder hun engelse afkorting ADCPTM 3
(Acoustic Doppler Current Profiler), zijn beschikbaar met akoestische
frequenties variërend van 300 kHz tot 2 MHz, wat resulteert in een bereik van
500 teruglopend naar 10 meter (hogere frequentie, kleiner bereik).
In het vervolg van dit document zal naar het instrument gerefereerd worden als
de Horizontale ADCP of HADCP.
Dit project is gefinancierd uit TNWSENS-buget dat een onderdeel vormt van
het cluster technologische vernieuwing van het PBNI programma.
Referentiemetingen zijn uitgevoerd in samenwerking met de afdeling ANM van
Directie IJselmeergebied. De meetgegevens van het hele project zijn verwerkt
door Aqua Vision BV en beschreven in de rapporten “Test Horizontale ADCP
als debietmeter” [Mol1] en “Test Horizontale ADCP als debietmeter aanvullende verwerking” [Mol2].

3

Trade Mark RD Instruments
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Figuur 1. Artistieke impressie van een Akoestische afvoermeet locatie op basis van
een FLOW2000 looptijdmeter.

1.4 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat een korte theoretische beschrijving over het meten en
berekenen van afvoeren in het algemeen en een beschrijving van de
werkingsprincipes en rekenmethoden van de huidige ADM’s en ADCP’s in het
bijzonder. In dit hoofdstuk worden ook de theoretisch te verwachten verschillen
en verschijnselen besproken. Hoofdstuk 3 is een beschrijving van de gebruikte
meetopstelling en data-acquisitie, inclusief een motivering voor de gebruikte
meetlocatie. Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van de dataverwerking en in
hoofdstuk 5 worden de resultaten gepresenteerd. Hoofdstuk 6 vormt de
afsluiting in de vorm van conclusies en een blik in de toekomst.
In de bijlagen vind u onder andere een beschrijving van de onzekerheden in de
gebruikte meetmethoden en een kort historisch overzicht van het gebruik van
Horizontaal opgestelde ADCP’s met verwijzingen naar verschenen rapporten.
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2 Theorie
2.1 Gemeten afvoer versus werkelijke afvoer, stroomsnelheidindexering.
Afvoer is gedefinieerd als:
Het volume aan afstromend water, dat per tijdseenheid door een
dwarsdoorsnede van een waterloop stroomt.
Binnen Rijkswaterstaat spreekt men i.p.v. afvoer ook wel over debiet.
Als afvoer uitgedrukt wordt in meetbare eenheden komt dit er in formulevorm
als volgt uit te zien

&
Q = ∫∫ v ⋅ n̂ dA

of

&
Q = v ⋅ n̂ ⋅ A

(2-1, 2-2)

A

waarbij:
Q = Afvoer in m3/s

&
v = gemiddelde stroomsnelheidvector over dA of A(in m/s)

A = dwarsdoorsnede van de waterloop c.q. doorstroomoppervlak in m2.
n = Normaalvector van A.
Voor correcte bepaling van Q moet men gelijktijdig de stroomsnelheidvectoren
meten over het hele oppervlak A of de gemiddelde stroomsnelheidsvector over
heel A. Veel van de huidige afvoermeetmethoden zijn gebaseerd op het meten
van de stroomsnelheid over een beperkt deel van A om deze vervolgens om te
rekenen naar een gemiddelde snelheid over heel A volgens:
m
&
Q' = A ⋅ ∑ Civi ⋅ n̂

(2-3)

i =1

Waarin Q’ de benaderde afvoer is en Ci weegconstanten/factoren zijn. Deze
benadering noemen we stroomsnelheidindexering. De onzekerheid in Q’ als
schatting van de werkelijke Q hangt samen met het aantal beschikbare
gemeten snelheden, de onzekerheid in deze metingen, de positie van de
metingen in A, de onzekerheid in de bepaling van A en de juiste keuze van
factoren Ci voor de bemeten locatie. Twee internationaal geaccepteerde
methoden van indexeren zijn vastgelegd in NEN-ISO 748 voor puntmeters
(velocity area method) en in ISO 6416 voor looptijdmeters.
Voor het indexeren van een situatie waarbij slechts een klein deel van de
waterloop bemeten wordt (nog) geen directe methode omschreven. In zo’n
geval kan men gebruik maken van een bestaande afvoermeetmethode die
fungeert als ijking voor het bepalen van deze stroomsnelheidsindex, deze
methode staat bekend als de Index velocity method.
Naast het feit dat de huidige meetmethoden niet dekkend zijn over het
doorstroomoppervlak worden de stroomsnelheden meestal ook niet gelijktijdig
gemeten in het doorstroomoppervlak. Daarom zal Q’ niet berekend worden als
representatief voor de Q op één specifiek tijdstip maar als representatief voor
de gemiddelde Q over een tijdseenheid van 10 minuten of langer.

2.2 Meetmethode ADM op basis van een akoestische looptijdmeter.
De meetmethode van de huidige generatie ADM’s is een voorbeeld van een
stroomsnelheidindexering. Door de ADM wordt de gemiddelde stroomsnelheid
op één diepte in de waterloop gemeten. Deze gemeten snelheid wordt door
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middel van een waterstandsafhankelijke factor omgerekend naar de gemiddelde
snelheid over het hele doorstroomde oppervlak van de waterloop [Drenthen].
In de ADM’s word stroomsnelheid gemeten door de bepaling van de looptijd
van akoestische pulsen over de breedte van de waterloop.
De looptijd van de geluidspulsen van a naar b en van b naar a, zoals
aangegeven in Figuur 1 zijn:

t ab =

L
C + vcosϕ

en

t ba =

L
C - vcosϕ

(2-4, 2-5)

waarbij:
L = lengte van het akoestische pad
C = de snelheid van geluid in water
ϕ = de hoek van de meetlijn t.o.v de as van de waterloop.
v = gemiddelde stroomsnelheid (in de richting van de as van de waterloop) in
m/s op de meethoogte in de waterkolom
Hieruit wordt de gemiddelde stroomsnelheid op één diepte als volgt bepaald:

v=

L
2cos ϕ

 1
1 


−
 t ab t ba 

(2-6)

Voor de afvoerberekening is het nodig om de gemiddelde stroomsnelheid over
hele dwarsdoorsnede A te kennen, maar er wordt slechts gemeten op één
hoogte in de waterkolom4. Om te komen tot de juiste gemiddelde
stroomsnelheid wordt de gemeten waarde daarom vermenigvuldigd met een
factor k. De waarde van deze factor is onder andere afhankelijk van:
 de relatieve hoogte van de meetlijn in de waterkolom (afhankelijk van
de waterstand).
 de bodemruwheid
 de vorm van dwarsdoorsnede het kanaal
Deze waarde van k wordt voor elke locatie opnieuw bepaald [Drenthen]. Bij
bepaling van k wordt in benadering uitgegaan van een logaritmisch
stroomprofiel in de hoogte van de waterkolom5. De bepaling van k is in
werkelijkheid veel complexer en berust op tien jaar onderzoek. Voor meer detail
over de bepaling van k zie [Builtjes].
De gemiddelde snelheid over de hele dwarsdoorsnede van de waterloop wordt
dan:
v = v ⋅ k(h)
(2-7)
en de tijdsafhankelijke afvoer wordt als volgt berekend:

Q(t) = v(t) ⋅ k(h(t)) ⋅ A(h(t))

(2-8 )

Waarbij:
v(t) = de uit de looptijden berekende gemiddelde snelheid ter hoogte van de
meetlijn in m/s op tijdstip t.
k(h(t)) = waterstandafhankelijke correctiefactor op tijdstip t.
A(h(t)) = waterstandafhankelijk doorstroomoppervlak op tijdstip t.
h(t) = waterstand op tijdstip t.

4

In sommige gevallen wordt een meetlijn scheef opgesteld, maar blijft vergelijking 2-6 geldig.

5

Indien het verticale stroomprofiel afwijkt van een logaritmische verloop wordt het nodig geacht

om een ADM niet met één meetkruis (één stel meetlijnen), maar met twee tot vier meetkruizen uit
te rusten op verschillende hoogtes in de waterkolom. Hiermee kan een afhankelijkheid van de
onzekerheid van de K factor beperkt worden.
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De waterstand ter plaatse wordt meestal bepaald met een digitale niveaumeter
(DNM) die is gebaseerd op het vlotterprincipe.
Het doorstroomoppervlak wordt vastgesteld door het uitvoeren van lodingen in
het gebied van de ADM. Voor verdere informatie over het opzetten van een
ADM meetpunt, zie [RIKZ].
Een beschouwing over de onzekerheden in deze methode vindt U in Appendix
B.

2.3 Meetmethode ADM op basis van een Horizontaal opgestelde ADCP
Dopplermetingen zijn gebaseerd op het verschuiven van waargenomen
geluidsfrequenties t.o.v. de uitgezonden frequentie. Dit gebeurt als geluid
wordt verzonden door een t.o.v. de waarnemer bewegend object. De
ontvangen frequentie is verschoven met een zogeheten Dopplershift fd ten
opzichte van de uitgezonden frequentie f en hangt samen met de snelheid
t.o.v. de waarnemer v als:

fd = f ⋅

v
c

(2-9)

waarbij c de snelheid van geluid is in het medium waarin men meet. Als men de
uitgezonden frequentie en de geluidssnelheid kent en de Dopplershift meet kan
men de snelheid van het object bepalen. In het geval van een ADCP wordt het
geluid dat is verzonden door de ADCP gereflecteerd door met het water
meebewegende deeltjes. Deze deeltjes ontvangen het geluid met een
Dopplershift ten gevolge van hun beweging. Vervolgens verzenden
(reflecteren) de deeltjes het geluid weer waarna het opgevangen wordt door de
transducent. Hierdoor treedt twee maal een Dopplershift op. De ADCP meet
deze dubbele Dopplerverschuiving fd en berekent met de onderstaande formule
de snelheid v.

fd = 2 ⋅ f ⋅

v
fd ⋅ c
⇔v=
c
2⋅ f

(2-10)

De Dopplerverschuiving die wordt waargenomen is alleen tengevolge van de
snelheidscomponent van de reflecterende deeltjes in de richting van het
uitgezonden geluid. Om de snelheidsvector van de deeltjes te kunnen meten is
het dus nodig dat deze ook onder een ander hoek worden bemeten.
Daarom zijn HADCP’s zijn uitgerust met twee of drie akoestische zendersontvangers ook wel transducenten genoemd die onder een hoek met elkaar
geluid uitzenden en ontvangen. Door combinatie van de stroominformatie uit
deze bundels kunnen stroomvectoren berekend worden. Door gegevens van
verschillende afstanden tot de HADCP apart te verwerken worden
stroomvectorprofielen verkregen.
Voor een nadere en zeer duidelijke uitleg over de werking van de ADCP’s wordt
u verwezen naar [Gordon].
Voor de afvoerberekening worden uit de stroomvectorprofielen de gemiddelde
snelheid loodrecht op de rivierdoorsnede berekend. Vervolgens wordt dezelfde
rekenmethode gehanteerd als bij de ADM omdat, net als de ADM de HADCP
op één hoogte in de waterkolom meet, zodat ook hier een K factor gehanteerd
moet worden.

Q(t) = v(t) ⋅ k(h(t)) ⋅ A(h(t))

(2-11 )

2.3.1 Verstoring van de akoestische bundel
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Het grootste verschil tussen de looptijdmeter en de Doppler is dat de
looptijdmethode de transmissie van een akoestische bundel meet terwijl de
Dopplermethode de terugstrooing van het akoestische signaal meet. Dit
resulteert voor de Dopplermethode in één nadelig effect dat aandacht verdient:
zijlob reflecties aan het wateroppervlak en de bodem.
Alhoewel de meeste energie van een akoestische bundel zich in een smalle
bundel concentreert wordt er ook in andere richtingen geluid weggezonden (zie
appendix C). Dit noemt men zijlobben. Als dit geluid het wateroppervlak of de
bodem raakt kan deze energie worden gereflecteerd naar het instrument. Deze
reflecties leveren incorrecte snelheidswaarden op, omdat de snelheid aan het
oppervlak meestal hoger is dan gemiddeld en de bodem geen snelheid heeft.
Daar deze oppervlakken veel harder reflecteren dan deeltjes in de waterkolom
kunnen, ondanks de relatief kleine hoeveelheid energie in de zijlobben, deze
reflecties het signaal uit de waterkolom verstoren.
De verwachting is dat bij installatie van een HADCP in een ondiep kanaal deze
effecten op korte afstand te klein zijn om waar te nemen, maar dat verder uit
de kant de bodemreflectie het signaal gaat overheersen. Als gevolg hiervan
zullen de gemeten stroomsnelheden sterk inzakken op enige afstand van het
instrument. Op basis van uitspraken van de Fabrikant [SpaMur] zal dit effect
zich voordoen voorbij 5 maal de maximale waterdiepte als het
Dopplerinstrument op halve waterdiepte geplaatst is, dus na 30 meter bij een
waterdiepte van 6 meter.
Dit effect kan vastgesteld worden door het vergelijken van het horizontale
stroomprofiel van de HADCP met onafhankelijke stroomsnelheidsmetingen.
Een directe methode voor het detecteren van storende reflectie van oppervlak
en bodem is het zoeken naar een verhoogde reflectiesterkte.
Als men de sterkte van het ontvangen signaal corrigeert voor sferische
uitbreiding en absorptie zal bij een homogene verdeling van verstrooiende
deeltjes in het water de resulterende reflectiesterkte constant blijven ongeacht
de afstand t.o.v. het instrument. Afwijkingen duiden op inhomogeniteiten zoals
sedimentwolken, bellensporen of reflecterende objecten.

2.4 Doorwerken onzekerheden bij de vergelijking van de afvoeren
Bij het vergelijken van de afvoeren van ADM en HADCP werken de
onzekerheden in het doorstroom oppervlak A en de factor k niet door als een
verschil doordat ze bij beide rekenmethoden op dezelfde manier worden
gebruikt.
De gevonden verschillen zullen zowel statistisch als systematisch van aard zijn.
Looptijdmeter veroorzaakt de volgende verschillen in de afvoeren:
• Statistisch verschil veroorzaakt door statische onzekerheden in de
tijdsresolutie van de looptijdmeter.
• Systematisch verschil veroorzaakt door de onzekerheden in hoeken en
meetlijnlengten.
Tevens veroorzaakt de HADCP de volgende verschillen in de afvoeren:
• Statistisch verschil veroorzaakt door de statistische component van de
onzekerheid in de snelheidmeting van de Doppler .
• Systematisch verschil veroorzaakt door systematische afwijking in de
snelheidmeting van de Doppler.
• Systematisch verschil veroorzaakt door en de onzekerheden in hoeken.
Indien de instrumenten dezelfde constante stroom zouden bemeten, zouden de
statistische verschillen in de 10 minuten gemiddelde stroomsnelheden in de
orde van enkele millimeters per seconde zijn.
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De instrumenten bemeten in de praktijk echter een variërende stroom en
daarnaast niet exact hetzelfde stuk water. De verwachting is echter dat bij lange
middelingperioden de verschillen door zowel de ruimtelijke als tijdsvariaties
minimaal worden.
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3 Meetopstelling
3.1 De Dopplerstroomsnelheidsmeter
De gebruikte Horizontale ADCP was een
prototype dat de fabrikant RD Instruments ter
beschikking stelde. Dit nieuwe type is fysiek
aangepast voor het meten van horizontale
stroomprofielen zonder dat de onderdelen
verschillen van een standaard ADCP. Het
instrument meet met drie bundels in een
horizontaal vlak (i.p.v. 4 in een janus
Figuur 2 Prototype
configuratie) en het interne kompas en de
RDInstruments, 3 bundel,
scheefstandmeters (pitch en roll) zijn zodanig in
600 kHz, broadband HADCP
het instrument geplaatst dat deze correct
werken in een horizontale opstelling. Het
instrument heeft dezelfde eigenschappen als een standaard 600 kHz RDI
Riogrande. Dit betekent dat het een instrument werkte op 12 Volt
voedingsspanning en een gegarandeerd bereik heeft van 60 meter. Het
instrument levert gegevens van 4 bundels (3 echte en 1 dummy) en kan met de
standaard software van de fabrikant worden aangestuurd en uitgelezen. De
bundelbreedte van het instrument is 1,5 graden.

3.2 Locatie keuze
Bij de keuze van de locatie is uitgegaan van een bestaande afvoermeet locatie
(ADM aanwezig) waaraan de volgende extra eisen zijn gesteld:
1. Kosten voor plaatsing van een HADCP moeten binnen de perken blijven.
2. Het stroomprofiel zowel in verticale als horizontale richting moet redelijk
goed bekend zijn.
3. Er moet scheepvaart zijn.
Het argument bij punt 2. is dat de onzekerheid in het stroomprofiel
aanmerkelijk kleiner moet zijn dan de onzekerheid in de te toetsen gemiddelde
snelheid. Locaties met inhomogene en sterk variërende stroomprofielen komen
na deze test aan de orde.
Punt 3. is meegenomen omdat intensieve scheepvaart typisch is voor bijna alle
Nederlandse afvoermeetlocaties. Als de HADCP niet voldoende functioneert op
een locatie met scheepvaart is het instrument niet geschikt om in Nederland te
fungeren als afvoermeter. Bij verstorende effecten veroorzaakt door
scheepvaart moet men denken aan echo’s aan de schepen zelf, grote
sedimentlast door opwerveling en luchtbellen in het schroefwater.
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Door de opgelegde eisen voldeden alleen de
ADM locaties in kanalen met damwand. Dit
zijn lange vrij rechte bakken met een vaste
diepte, waardoor de stroomprofielen vrij goed
in te schatten zijn. De damwand zorgt ervoor
dat eenvoudig, dus goedkoop een instrument
te monteren is.
Er is gekozen voor de ADM locatie in het
Amsterdam Rijnkanaal ter hoogte van Weesp
(km 8.450), zie Figuur 3, waar de te
Figuur 3 Amsterdam Rijnkanaal
verwachten variatie en de maximale afvoer
ter hoogte van Weesp.
het grootst waren, namelijk 50 m3/s negatief
(zuidwaarts) tot 100 m3/s positief. Hierdoor
kon de HADCP in een bereik getest worden waar ook nuldoorgangen
voorkwamen. Het Amsterdam Rijnkanaal ter hoogte van Weesp is 96,8 meter
breed en de modale bodemligging is – 6,2 meter t.o.v. NAP (Figuur 6). De
waterstand ter plaatse varieerde in de meetperiode van –30 tot –50 cm t.o.v.
NAP.

3.3 Opstelling
De HADCP is met een paal (ÅFiguur 4) aan de gording van de damwand van
het Amsterdam Rijnkanaal gemonteerd bij het meetpunt Weesp. Op deze
locatie staat een 200 kHz Flow2000 systeem van Instromet en een
vlotterwaterstandmeter, ook wel Digitale NiveauMeter genoemd. De HADCP is
geplaatst in het midden van het meetkruis van de ADM bij de DNM op een
diepte van – 3,0 meter t.o.v. NAP op dezelfde hoogte als de FLOW2000
transducenten (zie Figuur 5 en de schematische weergave in Figuur 7).
Plaatsing op dit punt verzekerde dat de snelheden van de ADM en de HADCP
nagenoeg één op één vergeleken konden worden. Er kon zich door deze opzet
echter interferentie tussen de systemen voordoen. Bij plaatsing is een test
uitgevoerd en is geen interferentie vastgesteld. Na grondige data-analyse bleek
echter toch een kleine hoeveelheid interferentie aanwezig te zijn.
Ter beveiliging van de HADCP tegen scheepvaart is op de bestaande gording
nog een extra balk bevestigd.
De HADCP werd gevoed door een 12 volts voeding die in de behuizing van de
DNM geplaatst werd. Voor de datatransmissie werd bestaande bekabeling van
de DNM naar het MSW knooppunt (huisje 150 meter van DNM) gebruikt.
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ÅFiguur 4 Montage HADCP

Figuur 5 Plaatsing HADCP bij DNM Weesp

Figuur 6 Dwarsdoorsnede kanaal bij Weesp (werkelijke verhoudingen).

Figuur 7 Schematische weergave akoestische paden ADM en HADCP.

3.4 Data-acquisitie en opslag
De ADM levert iedere 10 seconden zowel de gemeten snelheid als waterstand
van de DNM, tenzij de ADM de gegevens intern afkeurt. Dit afkeuren gebeurt
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als niet voldoende signaal de overzijde van het kanaal bereikt en vindt dus
vooral plaats bij het passeren van scheepvaart. De HADCP leverde iedere 10
seconden een stroomprofiel over de hele breedte van het kanaal. De HADCP
werd aangestuurd door een standaard PC met het besturingssysteem Windows
NT en het programma VISEA van de firma Aqua Vision BV. Daarnaast
berekende het programma uit de data van de HADCP en de heersende
waterstand (onderdeel van ADM bericht) een afvoer. Deze afvoer werd
vervolgens in de vorm van een ADM bericht op een van de seriële poorten
uitgestuurd en was geschikt om in het meetnet op te nemen. Gedurende de
periode 8 februari 2001 tot 13 maart 2001 is de HADCP in bedrijf geweest met
uitzondering van een paar dagen waarop de auteur per abuis de meting heeft
gestopt.

3.5 Afvoermetingen met een ADCP vanaf een schip.
Op 12 en 13 februari heeft directie IJsselmeergebied met het kleine motorschip
IJmeer al varende circa 150 afvoermetingen met een ADCP uitgevoerd ter
hoogte van de testlocatie. De ADCP was gemonteerd met een beugel over de
boeg van het schip en waarbij de transducers 58 cm onder het wateroppervlak
staken.
De metingen zijn allen op dezelfde manier uitgevoerd, startend met de kont van
het schip ongeveer een meter uit de oever ( ADCP iets meer dan een
scheepslengte uit de oever) en na recht over te zijn gestoken is de meting
gestopt als de boeg van het schip (en de ADCP) een meter uit de kant was. Op
deze wijze werd 84 meter van de 96 meter brede waterloop bemeten.
Er is geen gebruik gemaakt van externe sensoren zoals dGPS of een Gyro
kompas. De ADCP gegevens van de varende meting zijn ingewonnen en
verwerkt met het software pakket WinRiver versie 1.02 van RD Instruments.
Vanwege de kwetsbaarheid van het scheepje werd een vaartuig van de
scheepvaartbegeleidingsdienst Amsterdam Rijnkanaal ingezet bij de testlocatie.
Ondanks de gematigde snelheid van de passerende binnenvaart had het
scheepje last van de golfslag. Om toch een redelijke rechte oversteek te maken
hanteerde de schipper een, achteraf bezien, te hoge snelheid (2 m/s) voor het
verkrijgen van betrouwbare metingen.
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4 Dataverwerking
Om de vergelijking van gegevens inzichtelijk te houden zijn bij de
dataverwerking en bewerking geen mathematische ingewikkelde trucs
uitgehaald. Hierdoor kan worden volstaan met een beknopte omschrijving.

4.1 Filtering scheepspassages
De HADCP 10 seconden gegevens zijn geanalyseerd op scheepspassages aan
de hand van de gemeten snelheden, foutsnelheden, reflectiesterkte en de
correlatieamplitude. Uit deze analyse bleken de scheepspassages gepaard te
gaan met een verhoogde stroming in de dwarsrichting van het kanaal. Als
bovengrens is een verhouding van ¾gehanteerd tussen de incidentele
dwarscomponent van de stroomsnelheid en de over een periode van 6 uur
gemiddelde stroomsnelheid. Gegevens boven deze grens zijn afgekeurd.
De ADM keurt zijn gegevens af als niet voldoende signaal de overzijde bereikt.
Bij passage van een schip wordt het signaal van de ADM geblokkeerd en dus
afgekeurd, maar ook vlak na een passage wordt het signaal dusdanig verstrooid
dat het wordt afgekeurd.
Na het bepalen van het afkeurcriterium voor de HADCP is een vergelijking
gemaakt met afkeuring van signalen door de ADM.

4.2 Berekening 10 seconden gemiddelde stroomsnelheid
De ADM levert elke tien seconden één stroomsnelheid in de lengterichting van
het kanaal en één stroomsnelheid in de dwarsrichting van het kanaal. De
dwarssnelheden zijn niet nader geanalyseerd.
De HADCP leverde elke tien seconden van elk van de drie bundels honderd
stroomsnelheden over de breedte van het kanaal. De stroomprofielen van twee
akoestische bundels zijn gemiddeld tot gemiddelde snelheden in de
lengterichting van het kanaal. De gemiddelde snelheid is bereknd voor drie
segmenten van het kanaal van 0 tot 30, 0 tot 60 en 0 tot 80 meter.
De data die gegenereerd werd uit de 3-de bundel is voorlopig niet gebruikt
voor het maken van stroomsnelheidberekeningen.

4.3 Afvoerberekening
De goedgekeurde gemiddelde stroomgegevens van zowel ADM als HADCP zijn
vervolgens omgerekend naar een afvoer volgens

Q(t) = V(t) ⋅ k(h(t)) ⋅ A(h(t))

(4-1)

met:

(wanneer geldt: h < 0.05 m)
= 0.908571 + 2.86∙ 10-2 ∙ h
k
= 0.91 + 1.42∙ 10-2 ∙ h (wanneer geldt: h > 0.05 m)
k
A
= 568 + 95.8 ∙ h
[m2]
h
= waterstand in meters t.o.v. N.A.P.
De k waarden zijn uit de ADM betrokken en weergegeven als functie van
waterstand h in de figuur hiernaast. De waarden voor het doorstroomoppervlak
A die in de ADM zijn geprogrammeerd dateren echter van 1986. Daarom zijn
ter bepaling van A echolodingen gebruikt uit 1998.
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4.4 10 minuten gemiddelden
De 10 seconden waarden zijn ook omgerekend naar 10 minuten gemiddelden.
Bij deze middeling zijn opeenvolgende waarden die een sprong vertoonden van
meer dan 50 m3/s niet meegenomen. Dit is een validatieroutine die standaard
wordt uitgevoerd op de ADM gegevens van deze locatie.

4.5 Reflectiesterkte berekening
Als men de sterkte van het ontvangen signaal corrigeert voor sferische
uitbreiding van de bundels en absorptie van het geluid in het water verkrijgt
men de reflectiesterkte van de verstrooiende deeltjes. Deze correctie vindt
plaats volgens de onderstaande formule.

SV = constante + EI + SL + 20log(R) + 2αR
waarin
EI (echo-intensity):
SL (Sourcelevel) :
SV Scattterstrength volume:
R:
α:

(4-2)

echo-sterkte gemeten door de ADCP
bronsterkte van de ADCP
reflectiesterkte van verstrooiende deeltjes
afstand tot de verstrooiende deeltjes
absorptiecoëfficiënt

voor de analyse is deze formule vereenvoudigd door SL als constant te
beschouwen. Vervolgens is door een homogene verdeling van de deeltjes aan
te nemen kan voor de absorptiecoëfficiënt een constante gehanteerd worden
van 0,139 dB per meter waardoor de berekening nog verder vereenvoudigd.

4.6 Afvoermetingen met de IJmeer
De varende metingen zijn verwerkt met het software pakket WinRiver van de
ADCP fabrikant RD Instruments. Er is gebruik gemaakt van de bottomtrack van
de ADCP voor het bepalen van de scheepssnelheid en de afgelegde afstand.
Omdat de werkelijk afgelegde afstand goed bekend was zijn de metingen
gevalideerd op de door de ADCP bottomtrack gemeten afgelegde afstand.
Hierdoor vallen metingen uit die of onderbroken zijn of problemen hadden met
het goed detecteren van de verplaatsing t.o.v. bodem. Andere validatiecriteria
zijn niet toegepast.. Dgps informatie had hier een extra controlemogelijkheid
gegeven, maar was niet aanwezig.
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5 Resultaten
5.1 Implementatiegemak
Bij het opzetten van deze test bleek dat bestaande kennis en ervaring met de
huidige ADM’s kunnen worden hergebruikt voor implementatie van de
Dopplertechniek in de ADM. Dit verhoogt niet alleen het gemak van
implementatie in technische zin , maar ook de acceptatie door gebruikers.
Voorbeelden: randvoorwaarden voor ADM wat betreft locatie keuze voor een
betrouwbare afvoer gelden ook voor een Doppler ADM. Ervaringen met
plaatsing en bescherming ADM transducenten kan gebruikt worden voor het
plaatsen en beschermen van de HADCP.
De k factor bepaling is over te nemen voor de Doppler ADM. Deze bepaling
geschiedt nu echter alleen door leverancier ADM’s Instromet en het RIKZ, er zal
nog een partij gevonden moeten worden die zich deze kennis en kunde eigen
maakt.
Een bijkomend voordeel van de HADCP t.o.v. de looptijd meter is dat bij storing
het hele systeem vervangen kan worden waardoor data uitval minimaal is.
Ervaring uit deze test leert dat een interface snel geprogrammeerd kan worden
zodat een standaard meetnetbericht gegenereerd wordt. Het interface kan
bestaan uit programmeerbare module (zoals ook in de modernste SURFLOW
looptijdmeter zit) die het systeem uitleest, maar ook opstart na stroomuitval.
Er zijn Nederlandse marktpartijen aanwezig voor onderhoud van de systemen
van de fabrikanten Nortek en RD Instruments. Onderhoud van Sontek/YSI
systemen vind plaats in Groot Britannië. Doppler instrumenten van andere
fabrikanten zijn momenteel niet interessant voor deze toepassing.

5.2 Kosten(besparing)
In aanschafkosten ontlopen de ‘kale’ FLOW2000 en HADCP elkaar niet veel. Bij
gebruik van een HADCP wordt de grote winst geboekt in de infrastructuur en
wel op twee punten:
1. afwezigheid van transducent bekabeling en de kosten die ermee gemoeid
zijn om deze aan te leggen, denk aan graafwerk in een kanaalbodem.
2. slechts één ophangpunt voor de akoestische transducenten i.p.v. vier.
De kostenbesparing varieert van enkele tienduizenden euro’s voor een
eenvoudige locatie tot honderdduizend euro op lastige locaties waar gegraven
moet worden in bestaand talud of palen geplaatst moeten worden. Gemiddeld
wordt de kostenbesparing voor een nieuwe afvoermeter voor een doorsnee
RWS locatie geschat op 30%.
De kostenbesparing neemt af als men gebruik wilt maken van meerdere
meetlijnen, omdat uitbreiding van een looptijdmeter met meer lijnen goedkoper
is dan het aanschaffen van meerdere HADCP’s. Het break-even punt ligt tussen
de twee en drie meetlijnhoogten.
In het kostenplaatjeis er van uit gegaan dat er bij een Doppler ADM gebruik
gemaakt kan worden van het bestaande k-factor model er daarom niet vaker
controlemetingen van bodem of stroomprofiel uit gevoerd hoeven te worden
dan bij de huidige ADM’s.
Er kan extra winst behaald worden als men bij nieuwe afvoermeetlocaties
gebruik maakt van de druksensoren en een extra akoestische bundel waarmee
de HADCP’s uitgerust kunnen worden ter bepaling van de waterstand
[Sontek][Nortek][RDI2]. Deze methode is echter nog niet door Rijkswaterstaat
bestudeerd.

Afvoermetingen met horizontaal opgestelde akoestische stroomprofielmeters

16

Uit de lange ervaring in Nederland blijkt dat ADCP’s niet veel onderhoud nodig
hebben (1 maal per jaar bij extreme omstandigheden zoals op meetpaal
Maasmond). Onderhoudkosten zijn meestal gevolg van zaken als kabelbreuk,
blikseminslag en aanvaring. De verwachting is dat de onderhoudskosten van
een ADM op basis van een Dopplersysteem lager zullen uitvallen dan de
huidige ADM alleen al doordat er minder onderdelen zijn die kapot kunnen.
Tot slot van deze kostenbeschouwing: Iedere bestaande
waterstandsmeetlocatie die voldoet aan de RWS eisen voor een ADM
afvoermeetlocatie is met een relatief kleine inspanning om te bouwen tot
afvoerm eter(m axim aal50 k€ per locatie, incl. HADCP).

5.3 Meetresultaten
De meetresultaten zijn geanalyseerd vanuit de in de inleiding gestelde vragen:
a) Is verstoring door scheepspassages uit te filteren?
b) Is hoge sedimentlast een probleem voor de meetmethode?
c) Waar ligt de grens waarbij in ondiep water de bodem of het
wateroppervlak het akoestische signaal gaat beï nvloeden, en daarmee
de nauwkeurigheid van de meetmethode?
d) Is het mogelijk nauwkeurig afvoeren te bepalen bij lage
stroomssnelheden met deze meetmethode?
e) Onder welke omstandigheden kan men toe met het bemeten van maar
een deel van de waterloop met behoud van een nauwkeurige
afvoermeting (stroomsnelheidindexering)?
5.3.1 Scheepspassages en sedimentlast
Scheepspassages waren in de data eenvoudig terug te zien als een tijdelijke
verhoging in de reflectiesterkte,zie Figuur 8a. De verhoging in de
reflectiesterkte blijft nog minuten lang aanwezig na passage van een schip door
turbulentie en sediment in het water. Als de data gefilterd zou worden op
reflectiesterkte zou te veel bruikbare data verloren gaan. De scheepspassages
gingen ook gepaard met een verhoging van de dwarsstroming in het kanaal, de
pieken in Figuur 8b. Voor deze locatie leek het mogelijk de scheepspassages uit
te filteren op basis van de verhoging van deze dwarscomponent..
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Figuur 8 a. Reflectiesterkte over de breedte van de waterloop gedurende 6 uur. b.
(Genormeerde) Dwarscomponent van de stroming over de eerste 30 meter, over
dezelfde periode als a.

Bij nadere vergelijking met afgekeurde ADM signalen bleek de HADCP vaak
nog debieten te leveren als de ADM werd afgekeurd. Bij een controle aan de
hand van de gemeten ADCP afvoeren lijken deze gegevens gewoon goed te
zijn (zie Figuur 9 a en b). De verklaring hiervoor wordt geï llustreerd in Figuur 8.
De twee omcirkelde intensiteitsverhogingen zijn het gevolg van passages van
schepen aan de overzijde van het kanaal. Het signaal van de ADM bereikt de
overzijde niet en wordt dus afgekeurd. De HADCP levert wel resultaten, omdat
gebruik is gemaakt van de eerste 30 meter van de meetgegevens. De
dwarscomponent van de stroom over deze 30 meter is niet sterk verhoogd en
de gegevens worden goedgekeurd. De verwachting was dat een afwijkend
beeld in de verdeling van deze afvoeren te zien zou zijn (Figuur 9a), maar dat
blijkt dus niet het geval. Daarmee lijken de scheepspassages die niet worden
gedetecteerd en afgekeurd niet van invloed op de onzekerheid in de
debietmeting.
Om absoluut zeker te zijn van de kwaliteit van de afvoermeting zullen alle
scheepspassages uitgefilterd dienen te worden, waarbij men de gemiddelde
dwarscomponent over het hele kanaal kan gebruiken als afkeurcriterium.
De HADCP bleek ook vaak afgekeurd te worden als de ADM wel resultaten
leverde. Dit gebeurde bij lage stroomsnelheden waarbij de verhouding tussen
dwars en langsstroomsnelheden vrijwel 1 is en dus ten onrechte afkeuring van
het signaal plaatsvindt (Figuur 10 a en b). Het uiteindelijke gevolg van gebruik
van het filter is dat scheepspassages wel redelijk goed gefilterd worden, maar
dat ook veel lage afvoeren afgekeurd worden.
Er kan dus (achteraf) geconstateerd worden dat door het gebruik van het filter
voor scheepspassages de gemeten afvoer overschat zal worden. Er is dus nadere
analyse nodig van de gegevens om een nieuw filter te vinden. Zoals eerder al
opgemerkt, is geen gebruik gemaakt van de derde bundel in
stroomsnelheidberekeningen. Deze informatie geeft extra mogelijkheden tot
het verkrijgen van een goed filter.
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Figuur 9 a.Verdeling afvoeren gemeten door de HADCP over de hele meetperiode
b. Verdeling afvoeren gemeten door de HADCP op momenten dat de ADM is
afgekeurd.

Figuur 10 a.Verdeling afvoeren gemeten door de ADM over de hele meetperiode b.
Verdeling afvoeren gemeten door de ADM op momenten dat de HADCP is
afgekeurd.

De sedimentlast tengevolge van scheepvaart of natuurlijke oorzaken is op de
bemeten locatie nooit zodanig hoog geweest dat hierdoor de snelheidmeting
verstoord werd. Dit betekent niet dat dit in rivieren ook het geval zou zijn en
voor dergelijke locaties zal apart het doordringend vermogen van de ADCP
getest moeten worden.
5.3.2 Bereik en verstoring door reflecties
De ADCP gegevens lieten zien dat het bereik van het instrument groter was
dan de verwachte 60 meter. De overzijde van het kanaal (96 meter) kon
gedetecteerd worden als een verhoging in de reflectiesterkte. Door de ADCP
werden snelheden gemeten tot aan de overzijde van het kanaal.
De verwachte verhoging in de reflectiesterkte ten gevolge van bodem en of
oppervlakte reflecties was zichtbaar vanaf 55 a 60 meter (zie Figuur 11b van de
bundel die recht naar de overzijde ‘keek’). De reflectiesterkte was verdubbeld (3
dB verhoging) na ongeveer 70 meter waar men uit af kan leiden dat op dat
punt de helft van het ontvangen vermogen uit bodem en oppervlakte reflecties
kwam. Doordat bundels 1 en 2 onder een hoek van 20 graden naar de
overzijde van het kanaal kijken worden de laatste 15 meter in ieder geval
verstoord door zijlobreflecties van de damwand aan de overzijde van het
kanaal.
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Het verwachte gevolg van de zijlobreflecties van de bodem en de overzijde van
het kanaal, een bias naar nul van de gemeten snelheid, is duidelijk terug te zien
in het stroomprofiel dat hierdoor asymmetrisch is (Figuur 11b).
Het duidelijk verschijnen van de bias naar nul tegelijk met de verhoogde
reflectiesterkte duidt er op dat in dit geval de reflecties aan het wateroppervlak
geen zichtbare rol spelen.
Het bereik waarbij de snelheden correct zijn is in dit geval 55 a 60 meter wat
overeenkomt met 10 keer de waterdiepte. Snelheden voorbij deze afstand
vertonen een offset, maar zouden via een nader te bepalen weegfactor
(eventueel uit een ijking) nog wel gebruikt kunnen worden als maat voor de op
die afstand heersende snelheid. Dit is af te leiden aan de hoge correlatie die de
snelheden in de individuele cellen hebben met de ADM snelheden (Figuur 11c).

Figuur 11 a. Horizontaal stroomprofiel gemeten door de HADCP gemiddeld over
een twee uur zonder scheepvaart. b. Gemiddelde reflectiesterkte in bundel 3 in
dezelfde periode.c. Correlatie coefficient R2 van de snelhden in de individuele
HADCP cellen met de ADM snelheden.
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5.3.3 Vergelijking HADCP en ADM gegevens
In Figuur 12a en b is over een periode van een dag de gemiddelde afvoer
weergegeven die is berekend uit de gegevens van de HADCP en de ADM. Zelfs
zonder berekening uit te voeren is de hoge correlatie tussen deze twee signalen
te zien. De correlatie van de afvoeren is berekend voor zowel het 10 seconden
als de 10 minuten gemiddelden data over de hele meetperiode, zie Tabel 5-1 en
Tabel 5-2.Tevens is met behulp van lineaire regressie het verband tussen de
afvoeren bepaald volgens, Qhadcp = aQadm + b , zie eveneens genoemde
tabellen.
In Figuur 14 is een de correlatieplot te zien tussen beide afvoeren na middeling
over 10 minuten met daarin de berekende regressielijn.

Figuur 12 a en b: Afvoer berekend uit HADCP en ADM over de twee perioden van
een dag (tienminuten gemiddelden).

Figuur 13 Deviatie van de
lineaire fit.

Figuur 14 Correlatie tussen de 10 minuten gemiddelden afvoer van de ADM en de
afvoer berekend uit de eerste 60 meter van de HADCP data.
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Tabel 5-1 Statistische gegevens van correlatie en lineaire regressie van Qadm
aan Qhadcp, 10 seconden waarden.
a
b (m3/s)
r
r2
σ
(m3/s)
Qhadcp1/30m , Qadm
0,987 ± 0,003
-1,6 ± 0,1
0,8775 0,77
20
Qhadcp1/60m , Qadm
1,030 ± 0,003
1,7 ± 0,2
0,8252 0,68
26
0,964 ± 0,003
2,2 ± 0,2
0,7974 0,64
27
Qhadcp1/80m , Qadm

ε
40
52
54

Tabel 5-2 Statistische gegevens van correlatie en lineaire regressie van Qadm
aan Qhadcp, 10 minuten waarden.
r
r2
a
b (m3/s)
σ
ε
(m3/s)
Qhadcp1/30m , Qadm
1,01 ± 0,01
-2,0 ± 0,6
0,9586 0,92
10
20
Qhadcp1/60m , Qadm
1,09 ± 0,01
-0,4 ± 0,5
0,9728 0,95
9
18
1,03 ± 0,01
-0,5 ± 0,5
0,9666 0,93
8
16
Qhadcp1/80m , Qadm
Correlatiecoëfficiënt r
Doordat bij de berekening van de afvoer van de HADCP drie verschillende
afstandsintervallen te gebruiken kan de invloed van een HADCP met een klein
bereik op de onzekerheid gesimuleerd worden.
Uit de tabellen kunnen we zien dat de correlatie duidelijk is bij de 10 seconden
gemiddelden (correlatiecoëfficiënt r > 0,8) en hoog (r > 0,95) is na middeling
over 10 minuten. Deze hoge correlatie is aanwezig ongeacht of gebruik
gemaakt wordt van de HADCP gegevens van1/3 of 3/4 van de breedte van het
kanaal.
Richtingscoëfficiënt a en as-afsnede b
In het meest ideale geval (symmetrische stroming met een maximum in het
midden) is het verband tussen ADM en een HADCP die de helft van het kanaal
bemeet exact 1 op 1. Bij het vergelijken van ADM en HADCP 1-30 meter
verwachten we een waarde voor a kleiner dan 1, bij het vergelijken van ADM
en HADCP 1-60 meter verwachten we een waarde voor a groter dan 1 en voor
ADM en HADCP 1-80 ook groter dan 1 , tenzij de bodemreflectie bij deze
laatste afstand een grote rol gaat spelen in welk geval de waarde van a ook
onder 1 kan komen. In Tabel 5-1 vertoont a dit verwachte verloop. In Tabel 5-2
komen de berekende waarden voor a steeds hoger uit, wat wordt geweten aan
het incorrecte scheepspassagefilter6, maar vertonen wel dezelfde trend.
De as-afsnede b vertoont een kleine maar significant van nul verschillende
offset die soms negatief en soms positief is. Hiervoor is nog geen sluitende
verklaring.
Deviatie van de lineaire regressie
De deviatie van de lineaire regressie zoals geï llustreerd in Figuur 13 en Figuur
14 en weergegeven in de tabellen wordt een factor 2 tot 3 kleiner na middeling
over 60 tien seconden waarden. Bij het afstandsinterval 1 tot 60 meter, is deze
deviatie 9 m3/s, wat overeenkomt met een deviatie in de gemiddelde snelheid
van 1,8 cm/s.

6

Voor de correlatie en lineaire regressie van de 10 seconden gegevens (Tabel 5-1), is gebruik

gemaakt van die data waarbij zowel de HADCP als de ADM goed gekeurd waren. Voor de
middeling naar 10 minuten is de per instrument goedgekeurde data gebruikt (Tabel 5-2). Zoals al in
paragraaf 5.3.1 is aangetoond keurt de ADM meer lage afvoeren goed dan de HADCP waardoor
de ADM tien minuten gemiddelden lager uit komen.
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Zoals aangegeven in de paragraaf 2.4 is de theoretisch te verwachten
standaarddeviatie tussen de instrumenten op basis van instrumentonzekerheden
slechts een millimeter per seconde in de 10 minuten gemiddelden. Hierbij was
echter geen rekening gehouden met de verschillen in ruimtelijke uitgebreidheid
van de opstellingen (ze bemeten net een ander stuk van de waterloop, zie
Figuur 7) en was ook geen rekening gehouden met variatie van de stroming.
Deze factoren zullen vooral een rol spelen bij lage stroomsnelheden.
Een reëel toetsgetal komt uit een vergelijking van twee naast elkaar geplaatste
ADM’s meetkruizen in de Maas ter hoogte van Sint Pieter. Daar bleek de
deviatie tussen de systemen 0,6 cm/s, bij lage stroomsnelheden [Jeurissen].
De deviatie tussen de ADM en de HADCP in het Amsterdam Rijnkanaal is een
factor drie groter dan de vergelijking in de Maas en kan het gevolg zijn van een
hoge variatie ten gevolge van scheepspassages. Het is in ieder geval raadzaam
de gegevens opnieuw verwerken zonder het toepassen van het incorrecte
scheepspassagefilter, zodat een bijdrage tot de deviatie door deze fout wordt
uitgesloten.
Lage snelheden
De stroomsnelheden gedurende hele periode meetperiode varieerden van –10
cm/s tot + 30 cm/s. Er kan dus met recht gesproken worden van een test bij
lage stroomsnelheden, waarbij is aangetoond dat een afvoermeter op basis van
een HADCP werkt bij lage stroomsnelheden. De gevonden deviatie tussen de
HADCP en de ADM is echter een factor drie groter dan verwacht.
Als de deviatie niet wordt verminderd na het opnieuw verwerken van de
gegevens kan dit twee dingen betekenen
1) Bij lage afvoeren (v gem < 0,5 m/s) hebben de afvoermetingen die
gedaan worden met een HADCP een onzekerheid hebben die groter is
dan de gewenste 5-10 % in de tien minuten gemiddelden [SucHar].
2) Bij lage afvoeren hebben de afvoermetingen die gedaan worden met
ADM’s een onzekerheid die groter is dan de gewenste 5-10 % in de
tien minuten gemiddelden.
3) Bij lage afvoeren is de variabiliteit op deze locatie dusdanig hoog dat
de afvoermetingen, ongeacht de meetmethode, een onzekerheid
hebben die groter is dan de gewenste 5-10 % in de tien minuten
gemiddelden (zie ter illustratie Figuur 15).
Dit kan worden onderzocht aan de hand van een analyse in meer detail van de
tienseconden waarden. Mochten één of meer beweringen waar zijn, dan zal
moeten worden onderzocht of dit alleen geldt voor de onderzochte locatie of
dat meer locaties in het meetnet niet aan de eisen voldoen bij lage afvoeren.
Stroomsnelheidsindexering
Zoals al bleek uit de vergelijking van de correlatiecoëfficiënten en
standaarddeviaties uit de lineaire regressie is het verlies in de betrouwbaarheid
gering als gebruik gemaakt wordt van de HADCP gegevens van1/3 in plaats
van 3/4 van de breedte van het kanaal. Er kan dus worden volstaan met een
(goedkoper) Doppler systeem met minder bereik. In dat geval dient er gebruik
gemaakt te worden van een aangepaste k-factor voor het berekenen van de
gemiddelde snelheid in het kanaal. Daarbij wordt controle van de gebruikte kfactor d.m.v. momentane afvoermetingen zeer wenselijk. In situaties waar de
waterloop complexer is lijkt het ook haalbaar om de afvoer te berekenen op
basis van metingen over een gedeelte van de waterloop. Dit gaat waarschijnlijk
ten koste van een grotere onzekerheid, maar dit zal aangetoond moeten
worden in een veldtest. Voorlopig wordt aangeraden om gebruik te maken van
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metingen over minimaal de helft van de waterloop en dezelfde eisen aan een
meetlocatie op te leggen zoals die gelden voor looptijdmeters (ISO 6416).
5.3.4 Resultaten ADCP scheepsmetingen
De afvoeren berekend uit de ADCP metingen vanaf het schip vertoonden
dezelfde trend als de afvoeren gemeten door de ADM (zie Figuur 15 ). De
metingen waren echter slecht te correleren met de ADM. De oorzaak hiervoor
ligt in
• Grote variatie in de stroming door het kanaal tijdens de metingen
• een andere ruimtelijke dekking van de metingen.
• onzekerheid in schatting van de afstanden naar de wal en daarmee in
het doorstroomoppervlak van 3 %.
• statistische onzekerheid in de ADCP scheepsmetingen,variërend van 6
tot 20 % berekend volgens formule 2-14 in paragraaf 0 , welke weer
te wijten is aan lage stroming gecombineerd met een grote
vaarsnelheid (één oversteek duurde gemiddeld 45 seconden).
De variatie in de stroming door het kanaal, goed zichtbaar in het ADM signaal
in Figuur 15, is in de correlatieplot (Figuur 16) aangegeven als onzekerheidbalk
op de ADM waarden en de meetonzekerheid in de ADCP metingen is
weergegeven als onzekerheidsbalk op de ADCP waarden.
Het bleek niet haalbaar om betrouwbare gemiddelde horizontale en verticale
profielen uit de scheepsgegevens te verkrijgen. Daardoor heeft een controle van
de juistheid van de k-faktor niet kunnen plaatsvinden, net zo min als een
controle op de vastgestelde bias van de snelheid in de HADCP data voorbij 70
meter.
De onzekerheden in de ADCP metingen vanaf het schip hadden sterk
gereduceerd kunnen worden als ze beter (volgens een vast protocol) waren
voorbereid en uitgevoerd. Zolang een dergelijk protocol ontbreekt zal het
onmogelijk zijn om bij lage afvoeren betrouwbare afvoermetingen te verkrijgen
met deze meetmethode.

Figuur 15 Afvoeren gemeten met de varende ADCP en tien seconden afvoeren van
de ADM van 13 februari 2001.
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Figuur 16 Correlatie tussen de ADCP afvoermetingen vanaf het schip en de
gelijktijdige ADM afvoeren.

5.3.5 Samenhang met resultaten uit andere tests.
Ter vergelijking van de resultaten uit deze test beschouwen we de al eerder
genoemde vergelijking tussen een ADM en een HADCP uit 1998 bij de
Spijkenissebrug [Cox] en een vergelijkende test die is uitgevoerd in 2001 in het
gekanaliseerde riviertje de Leie in opdracht van de afdeling Waterbouwkundig
laboratorium en hydrologisch onderzoek van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap [Schallier]. In Tabel 5-3 zijn de voornaamste parameters uit de
drie vergelijkingen weergegeven.
De vergelijkingen vullen elkaar goed aan over het snelheidsbereik van 0 tot 160
cm/s inclusief kenteringsverschijnselen. De leemte die nog bestaat zijn de
stroomsnelheden boven de 1,6 m/s en het is aan te raden ook bij deze
snelheden een vergelijking uit te voeren. Een beperking van de gezamenlijke
datasets is dat ze alle verzameld zijn in rechte waterlopen met een nagenoeg
rechthoekig profiel.
De correlatie r tussen de HADCP’s en de ADM’s die in de 10 minuten
gemiddelden gevonden wordt is in alle drie de gevallen hoger dan 0,96 waaruit
we kunnen afleiden dat de HADCP dezelfde parameter bemeet als de ADM. (In
Figuur 17 zijn de gegevens van de vergelijking in de Leie weergegeven in een
correlatieplot. ) Het verband tussen HADCP en ADM is nagenoeg 1 op 1 voor
de Leie en Maas test, maar wijkt af voor de test te Weesp. Deze afwijking is
echter al verklaard aan de hand van een incorrecte filterprocedure en zal na
correctie naar verwachting ook dicht bij 1 uitkomen. De tests geven onderling
dus een consistent beeld.
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Tabel 5-3 Gegevens en resultaten van 3 vergelijkende ADM-HADCP tests
Locatie
Breedte waterloop
Hoogte waterkolom
gem.
Doorstroomde
oppervlak
Stroomsnelheidbereik
Afvoerbereik
Verband ADM
HADCP
Correlatiecoëfficiënt R

Adam Rijnkanaal
te Weesp
96 m
5.6 m

Leie
Te Menen
34 m
4,5 m

Oude Maas
Spijkenissebrug
90 m
> 15 m

500 m2

136 tot 170 m2
(waterstandsvariatie)
20 – 80 cm/s

>

-10 tot + 30 cm/s
-50 tot +150
m3/s
QHADCP=
1.09 QADM - 0,41
0,973

30 tot 140 m3/s

-120 tot + 160
cm/s
Niet berekend

QHADCP=
0,98 QADM -1,45
0,977

QHADCP=
0,99 QADM
> 0.97

Figuur 17 Resultaten van een vergelijking tussen een ADM en een profling Doppler
in de Leie, België [Schallier] .

In de Verenigde Staten heeft de United States Geological Survey (USGS)
3 locaties onderzocht met ADCP’s van het type Sontek Argonaut SL en Nortek
EasyQ (met een klein bereik). De met deze instrumenten verkregen afvoeren
lagen voor 95 % binnen een marge van 15 % van de Q-h relatie [Morlock]. Dit
was voor de USGS voldoende om deze techniek grootschalig te introduceren
en inmiddels heeft de USGS meer dan 300 horizontaal opstelbare ADCP’s
aangeschaft van de merken Sontek en Nortek [Oberg]. De schatting is dat 150
van deze systemen ingezet zijn voor het continu meten van afvoeren.
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6 Conclusies, aanbevelingen en toekomst.
Implementatie van een afvoermeter op basis van een Horizontaal opgestelde
Dopplerstroomsnelheidsmeter in het vaste meetnet van Rijkswaterstaat is
operationeel gezien eenvoudig gebleken. In principe kan iedere waterloop waar
men nu een ADM kan plaatsen ook een ADM op basis van een HADCP
geplaatst worden. Dit is het interessantst bij bestaande waterstandsmeters
vanwege de al bestaande infrastructuur.
Met het implementeren van de Dopplertechiek i.pv. looptijdmetingen kan een
besparing van 30%in de kosten behaald worden.
Uit de vergelijking van de metingen van de ADM en de HADCP bleken deze
goed te correleren bij zowel 10 seconden als 10 minuten middeling van de
gegevens.
De volgende constateringen zijn gedaan
a) De verstoring door scheepspassages is uit te filteren, maar het nu
gevonden filter verwijdert bij lage stroomsnelheden ook goede
gegevens en is dus niet bruikbaar. Hier zal dus nader naar gekeken
moeten worden.
b) Op deze locatie is geen merkbare invloed van sedimentlast op de
meetmethode geconstateerd.
c) De HADCP meet tot op tien maal de waterdiepte stroomsnelheden die
niet beï nvloed zijn door akoestisch verstoring door de bodem of het
wateroppervlak. Het is zelfs denkbaar om de gegevens voorbij dit punt
ook te gebruiken met gebruik van correctiefactor.
d) De hoge correlatie met de gegevens van de ADM geven aan dat het
mogelijk is afvoeren te bepalen bij lage stroomsnelheden met een
methode gebaseerd op een HADCP. De gevonden deviatie van
1,8cm/s is echter te groot om bij lage afvoeren een 5% onzekerheid in
de tien minuten gemiddelde afvoer te garanderen. De verwachting is
dat de oorzaak hiervan niet ligt bij de HADCP, maar de hoge
variabiliteit van de stroming. Er zijn tot nog toe geen aanwijzingen dat
de onzekerheid in de HADCP methode veel groter is dan van de
bestaande afvoermeters. Nadere analyse zal meer duidelijkheid moeten
geven.
e) Uit analyse van gegevens van slechts een deel van de waterloop blijkt
dat men toe kan met het bemeten van maar een deel van de waterloop
zonder veel te hoeven inboeten aan de nauwkeurigheid van de
afvoermeting. Dit pleit voor het gebruik van goedkope instrumenten
met een beperkt bereik in combinatie met een
stroomsnelheidindexering. Bij de berekening van de debieten is gebruik
gemaakt van de indexering zoals die nu wordt gehanteerd bij de
looptijdmeters, het k-factor model. Wij hebben het volste vertrouwen
dat dit model kan worden uitgebreid naar situaties waarin een
willekeurig deel van de waterloop wordt bemeten zodat het
toepasbaar is voor HADCP’s. Zolang dit echter niet volledig ontwikkeld
is wordt echter aangeraden om een minimale dekking van 50 % van
de waterloop te hanteren of uitgebreid te ijken met momentane
afvoermetingen.
Het uitvoeren van nauwkeurige momentane afvoermetingen (varende ADCP)
met het doel deze te gebruiken als ijking van de vaste afvoermeters bleek hier
zeer problematisch. De oorzaak hiervoor was een onvolledige voorbereiding en
de ongunstige wijze van uitvoering welke gedicteerd werd door het drukke
scheepvaartverkeer.
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Resumerend: de resultaten van deze test en soortgelijke tests in het buitenland
tonen aan dat het mogelijk is real time afvoeren te meten horizontaal
opgestelde akoestische stroomsnelheidsprofielmeters op basis van
Dopplertechniek. Tevens geven de resultaten voldoende vertrouwen in de
betrouwbaarheid en de te behalen nauwkeurigheid met de methode om verder
te gaan met het operationeel maken van afvoermeters op basis van horizontaal
opgestelde Dopplerstroomsnelheidsmeters voor het landelijk meetnet.

Aanbevelingen en toekomst
De ervaringen uit dit experiment zijn inmiddels gebruikt voor het introduceren
van de HADCP in RWS als stroomsnelheidsmeter in het regionale meetnet van
Directie Zuid Holland. De eisen aan deze metingen zijn echter veel minder
stringent dan voor het landelijk debietmeetnet.
Naar aanleiding van de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken gaat RWS door
met het gereed maken van de HADCP meetmethode voor het continue meten
van afvoeren in landelijk meetnet. Daarvoor worden de volgende stappen
ondernomen:
• De bestaande Doppler-looptijdmeter vergelijkingen hebben zich
beperkt tot stroomsnelheden onder de 2 m/s en tot kanalen met
damwanden. Er wordt een langdurig vervolg experiment voorbereid op
een rivierlocatie met een groot bereik in afvoeren om deze lacune te
dekken (waarschijnlijk in de Maas bij Megen). Het einddoel van dit
experiment is een gevalideerde afvoermeter die zonder meer kan
functioneren in het meetnet. Dit experiment zal dienen als
demonstratie van de methode en zal de acceptatie van de methode ten
goede komen. Tevens zullen eventueel nog bestaande problemen aan
het licht gebracht kunnen worden.
• Om HADCP’s te kunnen gebruiken als afvoermeters zal verbreiding
van de kennis van de k-factor modellering nodig zijn.Tevens zal het kfactor model uitgebreid moeten worden om k-factoren te berekenen
als niet de hele breedte van de rivier bemeten wordt.
• Als hoofdoorzaak voor de onzekerheid bij lage afvoeren is de
variabiliteit in de stroming aangemerkt. Als dit werkelijk zo is heeft dit
gevolgen voor de onzekerheid in de afvoeren op meerdere ADM
locaties. Vandaar dat dit onomstotelijk moet worden bewezen door het
opnieuw verwerken en nader analyseren van de gegevens van de
uitgevoerde test. Eerder genoemde fouten in de dataverwerking
kunnen dan meteen ongedaan gemaakt worden, waarbij een nieuw
filter voor scheepspassages bedacht zal moeten worden.
In het verleden heeft Rijkswaterstaat veldmetingen uitgevoerd als
onderbouwing van het k-factor model. Gedurende dit onderzoek bleken de
RWS documenten waarin deze metingen gerapporteerd waren onvindbaar. Dit
is onwenselijk en een set nieuwe veldmetingen ter controle van het k-factor
model is wenselijk.
Gezien het belang van goede veldmetingen bij vaste afvoermeetlocaties wordt
geadviseerd haast maken met een protocol voor het voorbereiden en uitvoeren
van afvoermetingen vanaf een schip met een ADCP.
Buiten Nederland voerde men op verschillende plaatsen tests uit die
overeenkomen met degene die hier is gerapporteerd. Door intensievere
communicatie (die nu op gang gebracht is) kan afstemming bereikt worden
over toekomstige onderzoeksprogramma’s waardoor onze en hun inspanning
maximaal benut kunnen worden. Het internationaal uitdragen van het RIKZ
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werk zal onderdeel vormen van die communicatie. Vooral de inspanningen die
de USGS pleegt op het gebied van stroomsnelheidindexering zullen op de voet
gevolgd worden.
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Appendix A: Historie Horizontale ADCP’s (in de Benelux)
Het onderstaande chronologische overzicht zal niet volledig zijn, maar geeft wel
een goede indruk van de mijlpalen in het ontwikkelen en gebruiken van
HADCP’s.
1991
- Het Rotterdams Havenbedrijf zet een standaard 150 kHz narrowband ADCP
van RD Instruments in door hem horizontaal gericht op te stellen. Daarbij zijn
de twee bundels in de richting van de bodem en het oppervlak geblokkeerd
met platen. De rivier was ter plaatse 400 meter breed en 12 tot 20 meter. De
conclusies waren dat ADCP’s goede perpectieven bood als stroommeter ten
behoeve van scheepvaartbegeleiding [Mooiman].
1995
- Door RD Instruments wordt een speciale ADCP aan het Rotterdams
havenbedrijf geleverd. Deze ADCP heeft slechts twee bundels waarbij ieder
bundel wordt gevormd door 5 boven elkaar gestapelde transducenten
[KamNeMo]. Dit instrument levert sindsdien on line stroominformatie, die sinds
dit jaar ook direct beschikbaar is voor de pilots.
1998
- Het RIKZ test een Argonaut SL, een model uit de nieuwe lijn van Sontek. Deze
instrumenten vormen de eerste kant en klare Doppler stroommeters voor
horizontaal meten. De resultaten waren zeer bevredigend [Cox].
- Waterschap Regge en Dinkel test een Sontek Argonaut. Drie waterschappen
hebben inmiddels deze instrumenten aangeschaft.
2000
- Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap test een Sontek Argonaut SL
samen met een Starflow [Belgorama].
2001
- Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap test een 500 kHz horizontale
profiler van Nortek in het riviertje de Leie [Schallier].
- Het RIKZ test 600 kHz horizontale profiler van RD Instruments in het
Amsterdam Rijnkanaal.
- Het Rotterdams havenbedrijf test en koopt een 500 kHz horizontale profiler
van Nortek ten behoeve van de scheepvaartbegeleiding in de Waalhaven.
- RWS directie laat een proef uitvoeren met een Nortek Easy Q voor het meten
van afvoeren in nevengeulen.
2002
- RWS Directie Zuid Holland zet een horizontale profiler van RD Instruments in
voor het meten van stroomsnelheden onder de Haringvlietbrug.
- RIKZ schaft een 500 kHz Nortek sidelooking ADCP aan voor vervolg
onderzoek.
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Appendix B: Onzekerheden in afvoerberekeningen
B.1 Onzekerheden ADM afvoerberekening
De relatieve onzekerheid7 in de door de ADM berekende afvoer, zoals
beschreven in paragraaf 2.2, is gegeven door:

ε Q = ε A2 + εL2 + εϕ 2 + εk2 + ε t 2
waarbij

(B-1)

εQ de onzekerheid in de afvoer Q is en ε A , ε L , ε ϕ en ε k de bijdrage in

de onzekerheid in Q tengevolge van onzekerheden in A, L, ϕ en k . De

onzekerheid ε t is het gevolg van een minimale fout in de snelheidmeting van
de ADM ten gevolge van de tijdsresolutie van het systeem. Deze wordt als volgt
berekend: ε t

= et / v , waarbij et

in de orde van 0.25 mm/s ligt (bij een

meetlijn van 100 meter) en v de gemiddelde stroomsnelheid is.
Orde grootte van de onzekerheden ten gevolge van L en ϕ zijn 0.5 % en 0,2
%. Zolang de heersende snelheden ruim boven de 0,25 mm/s liggen wordt de
samengestelde onzekerheid gedomineerd door de onzekerheden in de k factor
en het doorstroomoppervlak A die bepaald wordt door de onzekerheden in
lodingsgegevens. Afhankelijk van de locatie is de onzekerheid in de afvoer in de
orde van 2 tot 5 % [Drenthen],[Dijk]. Dit is echter alleen de onzekerheid die
men goed kan kwantificeren. Daarnaast treden nog een aantal onzekerheden
op die men minder goed kan kwantificeren en daarom probeert te voorkomen.
Dat zijn:
I. Een onvoorspelbaar stroomprofiel door bi-directionele stroming of
windinvloed.
II. De stroming slingert zich door de meetsectie.
III. Bij dichtheidsgradiënten ( zout, temperatuur of sediment ) ontstaat
een gebogen akoestisch pad, waardoor de meetlijn niet meer op de
ingestelde hoogte door de waterkolom gaat of zelfs de bodem raakt.
De ingestelde k-factor voldoet niet meer.
IV. De geluidssnelheid op de heenweg is niet gelijk aan de
geluidssnelheid op de terugweg. Dit kan gebeuren bij opstijgende
luchtbellen in het water.
V. Het bodemprofiel verandert in de loop van de tijd waardoor zowel A
als k niet meer correct zijn.
De eerste vier omstandigheden zorgen ervoor dat de gemeten stroomsnelheid
niet de gemiddelde stroomsnelheid langs de as van de waterloop is.
Op locaties waar zich onvoorspelbare stroomprofielen voordoen (probleem I)
kan het k factor model niet gebruikt worden. Deze locaties worden vermeden
of voorzien van meerdere meetlijnen boven elkaar zodat niet meer te vertrouwt
hoeft te worden op het k factor model.
Om onzekerheid in de meting t.g.v. slingering in de stroming (II) te voorkomen
worden ADM’s altijd geplaatst in een lang recht stuk van een rivier of kanaal.
Daarnaast wordt een eventuele dwarscomponent in de stroming
gecompenseerd door de ADM’s uit te voeren met twee meetlijnen die een hoek
maken t.o.v. de rivieras. Dit is standaard bij RWS en bij uitval van één van de
twee meetlijnen worden de gegevens af gekeurd.

7

Onzekerheid is gedefinieerd als twee maal de standaarddeviatie uitgaande van een normale

waarschijnlijkheidsverdeling.
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Vanwege dichtheidsgradienten (III) worden ADM’s bij voorkeur niet
geï nstalleerd in gebieden met zoutgradiënten. Temperatuurgradiënten kunnen
niet vermeden worden en moeten voor elke locatie worden ingeschat en
meegegeven als onzekerheid van de ADM. In de praktijk wordt een
onzekerheid voor alle ADM’s gehanteerd waarin de mogelijke onzekerheid ten
gevolge van temperatuurgradiënten is verdisconteerd. De invloed van
gradiënten in zwevend stofgehalte worden niet in de literatuur besproken.
Luchtbellen (IV) kunnen zorgen voor grote verschillen in looptijden en
resulteren in grote stroomsnelheden of dwarscomponenten. Deze worden
afgevangen door het afkeuren van stroomsnelheden die in de tijd te veel
afwijken van voorafgaande stroomsnelheden.
Om gebruik van een verkeerd bodemprofiel (V) te voorkomen wordt conform
ISO 6416 geadviseerd jaarlijks en na iedere hoogwatergolf het bodemprofiel te
controleren en A en K indien nodig aan te passen. Helaas werden in het
verleden de profielen niet altijd bijgehouden waardoor zelfs afwijkingen zijn
gevonden tot 10 %.
Verkleinen van de onzekerheden in de ADM afvoeren, met name het bijstellen
van de k factor, kan met behulp van een nauwkeurige momentane
afvoermeetmethode [Simpson]. De enige afvoermeetmethode die daarvoor nu
in aanmerking komt is met behulp van een ADCP vanaf een schip.

B.2 Onzekerheden in de afvoerberekening bij gebruik van een HADCP
De relatieve onzekerheid in de berekende afvoer met behulp van een
afvoermeter op basis van Dopplertechniek, zoals beschreven in paragraaf 2.3,
wordt gegeven door

ε Q = ε A 2 + ε c 2 + ε ϕ 2 + ε θ 2 + ε k 2 + ε fd 2
waarbij

(B-2)

εQ de onzekerheid in de afvoer Q is en ε A , ε c , ε ϕ , ε k en ε fd

de

bijdrage in de onzekerheid in Q tengevolge van onzekerheden, A, c, ϕ , θ, k en
fd. ϕ is nu de hoek van de HADCP ten opzichte van de rivieras (90°). θ is de
hoek van de bundels t.o.v. het horizontale vlak.
Deze hoek θ is de grootste toegevoegde onzekerheid t.o.v. de ADM methode.
De onzekerheid in die hoek θ is momenteel 0.5 graden door de onzekerheid in
de interne scheefstandsensor. Dit levert vooral over langere afstanden een
onzekerheid in hoogte waarop de snelheid gemeten wordt. De resulterende
onzekerheid in de afvoer moet nader worden uitgewerkt, maar wordt in dit
geval geschat op 1%.
Een ander toegevoegde onzekerheid is die in de geluidsnelheid. Deze is echter
kleiner dan 0,5%8 als men gebruik maakt van een temperatuurssensor. De
onzekerheid ten gevolge van ϕ t.o.v. de rivieras is verwaarloosbaar. De
onzekerheid in de bepaling van de Dopplerverschuiving fd wordt door de
fabrikant gegeven als een absolute statistische onzekerheid in de berekende
snelheid, deze is afhankelijk van het type ADCP en de instellingen. De
onzekerheid in die snelheid bij één meting over één meetcel van één meter met
een 600 kHz ADCP is 60 mm/s. Dit resulteert in een onzekerheid van 0,2 mm/s
bij een meting van 10 minuten over 50 meetcellen. De onzekerheid heeft
daarnaast ook een systematische component (bias) , die kleiner is dan 2,5
mm/s [RDI]. Deze bias hangt samen met de temperatuur van het systeem, de
8

De temperatuur bij de sensor moet dan minder dan 2°C afwijken van de temperatuur in de

waterloop. Bij afwijkingen die groter zijn is er sprake van een gradiënt die zowel voor een
Looptijdmeter als een HADCP een probleem vormen (zie punt III in de vorige paragraaf).
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signaal-ruis verhouding en fouten in de bundel geometrie en is niet nader te
bepalen [Gordon]. Deze niet te bepalen bias overheerst de onzekerheid bij
stroomsnelheden van enkele cm/s, maar daarboven geldt ook hier dat de totale
onzekerheid gedomineerd wordt door onzekerheden in A en k. Afhankelijk van
de locatie is de onzekerheid in de afvoer in de orde van 3,5 tot 6,5 % en
daarmee van de zelfde orde maar wel 1,5% groter als bij de bestaande ADM.
Net als bij de ADM zijn er een aantal omstandigheden waarbij rekening
gehouden moet worden met een grotere onzekerheid dan weergegeven in de
bovenstaande formule, die men moet zien te voorkomen.
I. Een onvoorspelbaar stroomprofiel door bijvoorbeeld windinvloed of
bi-directionele stroming.
II. De stroming slingert zich door de meetsectie.
III. Bij dichtheidsgradiënten ( zout, temperatuur of sediment ) ontstaat
een gebogen akoestisch pad, waardoor de meetlijn niet meer op de
ingestelde hoogte door de waterkolom gaat of zelfs de bodem raakt.
De ingestelde k-factor voldoet niet meer.
IV. Geluidssnelheid op de heenweg is niet gelijk aan de geluidssnelheid
op de terugweg. Dit kan gebeuren bij opstijgende luchtbellen in het
water.
V. Het bodemprofiel verandert in de loop van de tijd waardoor zowel A
als k niet meer correct zijn.
VI. Door bundelverbreding meet de ADCP niet de snelheid op 1 hoogte
in de waterkolom maar over een steeds grotere laag uit de kolom.
VII. Niet de hele breedte van de waterloop wordt (betrouwbaar)
bemeten.
Problemen I tot en met V zijn hetzelfde als bij de ADM, met de daarbij
behorende oplossingen:
- Locaties met onvoorspelbare stroompatronen en dichtheidsgradiënten
moeten zoveel mogelijk vermeden worden.
- Perioden met luchtbellen (veroorzaakt door scheepsbewegingen) kunnen
worden uit gefilterd.
- Regelmatig controleren van het bodemprofiel is noodzakelijk.
Bundelverbreding (VI) heeft pas gevolgen over afstanden van honderden
meters en wordt voorlopig niet nader beschouwd.
De oorzaak van het niet bemeten van de hele waterloop (VII) kan tweeledig
zijn, te weinig bereik of storende effecten door zijlobreflecties. Het laatste wordt
nader besproken in paragraaf 2.3.1. De oplossing voor het probleem is het
hanteren van een aangepaste k factor voor het benaderen van de gemiddelde
snelheid over de hele breedte. Er ontstaat wel een extra onzekerheid die het

gevolg is van een decorrelatie van de stroming in het gemeten deel van de
waterloop en het niet gemeten deel van de waterloop. Uit de tot nu toe
uitgevoerde experimenten in de Benelux blijkt deze decorrelatie uiterst
klein. De extra geï ntroduceerde onzekerheid wordt momenteel nader
onderzocht en bepaald, maar de verwachting is dat deze bij meting van de
helft van de waterloop onder de 2% blijft. De totale onzekerheid van de
afvoermeting op basis van een dergelijke Doppler ADM komt daarmee wel
boven de gewenste 5% die voor sommige locaties vereist is, maar blijft onder
de 10%.
B.3 Onzekerheden in de afvoer bij ADCP metingen vanaf een schip.
Voor een uitgebreide beschrijving van het afvoermeten met een ADCP vanaf
een schip en de daarbij behorende onzekerheden verwijs ik naar [Simpson]. De
hierin gestelde vereenvoudigde meetonzekerheid is opgesteld als:
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2

ε Q = 2σ Q =

2 (100 ⋅ sw / V ) 2 + (100 ⋅ sb / V ) 2 + σ p + σ d
0,75 ⋅ Nb ⋅ Ne

2

(B-3)

εQ = onzekerheid in de afvoer (%)
σQ = standaarddeviatie in de afvoer (%)
sw = standaard afwijking in watersnelheidsmeting ADCP (m/s)
sb = standaard afwijking in bodemsnelheidsmeting ADCP (m/s)
V = gemiddelde stroomsnelheid (m/s)
σp = schatting van de standaarddeviatie in de snelheid t.g.v. natuurlijke variatie
tijdens 1 submeting (ensemble) in% (short term variability).
σd = standaarddeviatie diepte meting (%)
Nb = gemiddeld aantal vertikale bins
Ne = totaal aantal submetingen, ensembles.
De factor 0.75 is t.g.v. de correlaties tussen opeenvolgende bins van 15%
De natuurlijke variabiliteit tijdens de hele meting (medium term variability) is
nog niet meegenomen als onzekerheid en zal per rivier en kanaal anders zijn.
Uit bestudering van de bovenstaande formule blijkt bij hoge stroomsnelheden
de standaarddeviatie bepaald te worden door de natuurlijke variatie van de
stroomsnelheid tijdens één submeting. Bij lage stroomsnelheden wordt de
standaarddeviatie bijna volledig bepaald door de standaarddeviatie in de
stroomsnelheidmeting. Dit wordt geï llustreerd aan de hand van het volgende
rekenvoorbeeld:
Rekenvoorbeeld
Als voorbeeld worden de volgende waarden genomen
Sw = 6 10-2 m/s, Sb = 510-3 m/s [1200 kHz ADCP met bins van 0,5 m]
σp = 10 % bij normale omstandigheden en 20% bij lage snelheden
σd = 2% [Simpson]
Nb = 10
Ne = 30 ensembles.
Vervolgens wordt de te verwachten onzekerheid berekend voor drie
verschillende waarden van de gemiddelde stroomsnelheid V1, V2 en V3. Dit
levert

εq1 =2√(32 + 0.252+ 102 + 22)/√(0,75 x10 x 30) = 22/15 =
εq2 =2√(602 + 52+ 202 + 22)/√(0,75 x10 x 30) = 126/15 =
εq3 =2√(1202 + 52+ 202 + 22)/√(0,75 x10 x 30) = 244/15 =

V1 = 2 m/s
−−>
V2 = 0.1 m/s −−>
V3 = 0.05 m/s −−>

1,4 %
8%
16 %

De gebruiker kan de onzekerheid in de afvoermeting verkleinen doordat hij
invloed kan uitoefenen op het aantal ensembles9 en de standaarddeviaties in de
snelheidmetingen. Het aantal ensembles is te vergroten door langzamer over te
steken, bijvorkeur niet sneller dan de heersende stroomsnelheid. Vaak kan het
aantal ensembles ook vergroot worden door de communicatie tussen de ADCP
en de PC waarop de gegevens worden ingewonnen te optimaliseren [RDI3]. De
standaarddeviaties in de snelheidmetingen zijn te verkleinen door keuze van
een ADCP met een hoge akoestische frequentie en de meest geschikte
pulsvorming (broadband – narrowband - pulse coherent enz.).

9

Verhogen van het aantal bins door de bins te verkleinen veroorzaakt een hogere standaarddeviatie

in de stroomsnelheidsmeting en levert uiteindelijk geen kleinere onzekerheid op.
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Appendix C: Bundelprofiel
Akoestische Doppler stroomsnelheidsmeters zijn uitgerust met ronde
akoestische transducenten. Het profiel van de geluidsdruk dat veroorzaakt
wordt door een ronde transducent kan beschreven worden als
(C.1)
R(γ ) = 2J1( x) / x
met

x=π

D
sinγ
λ

(C.2)

J1 = eerste orde Besselfunctie
D = de diameter van de transducent
λ = uitgezonden golflengte
γ = hoek t.o.v de centrale as
Bron: [Krautkramer]
Bovenstaande uitdrukking geldt voor het verre veld, d.w.z voor afstanden van
de transducent die groter zijn dan 3N waarbij N

N=

D2
4λ

(C.3)

In Figuur 18a. is het bundelprofiel

R(γ ) weergegeven voor een transducent

met een diameter D van 10 cm en een frequentie van 600 kHz, waarbij
uitgegaan is van een geluidssnelheid van 1500 m/s (λ=c/f =2,5 mm). De
transducer is volgens hetzelfde patroon gevoelig voor het ontvangen signaal.
In Figuur 18b. en in Figuur 18c. zijn achtereenvolgens het echoprofiel in
relatieve eenheden en dB’s weergegeven.
Als men spreekt van de bundelbreedte van de hoofdbundel wordt de hoek
bedoelt tussen de twee –3dB punten. Deze hoek als volgt berekend

sinγ

− 3dB

= 0.51

λ
= 0,01275 ; γ
= 0.73 graden
− 3dB
D

(C.4)

een bundelbreedte van 1.46 gradenvoor de uitgezonden bundel.
Effectief is de bundelbreedte voor het ontvangen signaal daardoor maar 1
graad.

Figuur 18 Theoretische bundelkarakteristiek van een ronde 600 kHz transducent
met een diameter van 10 cm.
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