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Inleiding
I .I

Het waterkwaliteitsspoor

In Nederland hebben we in het stedelijk waterbeheer te maken met het em issiespoor en het
waterkwaliteitsspoor. Het emissiespoor schrij ft voor dat de emissie uit het rioolstelsel via
riooloverstonen niet groter mag zijn dan de emissie uit een zogeheten referentiestelseL Dit is
de basisinspanning waaraan elke gemeente dient te voldoen. In vervolg op het emissiespoor
wordt onderzocht. wat de effecten van overstortingen uit het rioolstelsels zijn op de
waterkwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. Dit wordt ook wel het
waterkwaliteitsspoor genoemd. De toetsing van de waterkwaliteit aan de geldende
waterkwaliteitsnormen is een belangrijk onderdeel van het waterkwaliteitsspoor. Hiertoe
wordt een model van het oppervlaktewater opgezet, waarmee de waterkwaliteit voorafgaand.
tijdens en na afloop van een overstorting wordt gesimuleerd. De simulatieresultaten worden
getoetst aan de geldende waterkwaliteitsnormen, op basis waarvan wordt besloten of
aanvullende maatregelen in riool of oppervlaktewater nodig zijn om in de toekomst een
goede waterkwaliteit te verkrijgen.

Effecten van overstorten op het oppervlaktewater manifesteren zich zowel op de korte
termijn, als op de lange termijn. Op de korte termijn heeft de lozing van grote hoeveelheden
snel afbreekbare organische stof een overmatige consumptie van zuurstof tot gevolg. ln korte
tijd kan de zuurstofconcentratie dalen tot onder de kritische waarde, met vissterfte en
stankoverlast tot gevolg. Ook komen grote hoeveelheden bacteriën vrij. Op de langere
termijn leidt een frequente belasting van het stedelijk watersysteem met overstortwater tot
een oplading van water en waterbodem met nutriënten. Ook zware metalen en organische
microverontreinigingen, afkomstig van wegen en daken, accumuleren in de waterbodem.
Afhankelijk van de lokale stromingscondities zal het verontreinigde rioolslib zich in meer of
mindere mate door het watersysteem verspreiden.
Voor de toetsing van de zuurstofhuishouding bestaat een speciale toetsingsprocedure: de
TEWOR-toets. De TEWOR-toets is opgesteld door de Werkgroep Riolering West-Nederland.
Deze toetsingprocedure beoordeelt de effecten op de zuurstofconcentratie van overstortingen
met een herhalingstijd van 1, 2, 5 en 10 jaar. De TEWOR-toets levert een score op tussen 0 en
10. Bij een score van 0 is er niets aan de hand, bij een score van 10 is er sprake van een
emstig knelpunt.

In deze tutorial wordt stap voor stap toegelicht, hoe met SOBEK-WQ een simulatiemodel zo
efficiënt mogelijk kan worden ingezet voor het bepalen van de TEWOR-score. Speciale
aandacht gaat uit naar het werken met de Case Manager, het doorrekenen van meerdere
scenario's met de batch-mode en het toetsen van de simulatieresultaten met het Case
Analysis Tooi (CAT). In de volgende paragraaf zal de toetsingsprocedure op hoofdlijnen
uiteen worden gezet.
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In de volgende vier hoofdstu kken worden modelbouw en toetsing voor een eenvoudig model
van een singel, waarop één overstort uitmondt, in detail doorges proken. In hoofdstuk 6 ten
slotte, wordt een krachtig hulpmidde l gepresenteerd voor het analyseren van de verspreiding
van het overstortwater: fractieberekeningen. Als bijlage bij deze tutorial is de
berekeningsmethodiek d ie aan de TEWOR-score ten grondslag ligt opgenomen.

1.2

De toetsingsprocedure op hoofdlijnen

In figuur 1.1 staan de stappen die met SOBEK-WQ gezet moeten worden als een
stroomschema weergegeven.

basismode l opzetten

cases aanmaken voor
T=l , 2, 5 , 10

cases runnen in
batc h-mode

verspreiding van water
a nalyseren
fig uur 1. 1

TEWOR-toets met
Case Analysis T ool

De vijf fase n in de waterkwaliteitsspoortoetsing met SOBEK-WQ

De eerste stap is het opzetten van een waterkwaliteitsmodel. Dit waterkwaliteitsmodel vormt
de basis voor de simulaties van de overstortsituaties bij herhalingstijden van 1, 2, 5 en 10
jaar. De simulatie zal voor elke he rhalingstijd als een afzonderlijke case worden opgezet. De
modelschematisatie,
de
procesvergelijkingen
van
het
waterkwaliteitsmodel,
procesparameters e n de tijdsinstellingen zijn voor elk van deze cases gelijk; zij wij ken echter
van elkaar af voor wat betreft de randvoorwaarden die zij n opgelegd, daar waar overstorten
op het oppervlaktewater lozen.
De tweede stap is het kopiëren van het basis-model naar cases voor de diverse
herha lingstijden. Hie rvoor wordt de Case Manager ingezet. Vervolgens worden in elke case
de randvoorwaarden aangepast met de debieten die horen bij een overstorting met een
gegeven herhalingstijd.
De derde stap is het runne n van de drie, vier of meer cases. Deze simulaties worden bij
voorkeur zonder tussenkomst van de modelleur, in één keer achter elkaar uitgevoerd.
Hiervoor is de batch-mode beschikbaar.
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De vierde stap is de daadwerkelijke toetsing, met behulp van de TEWOR-toets. De TEWORtoets is onderdeel van het Case Analysis Tooi (CAT). Het CAT is een handig hulpmiddel voor
het vergelijken van cases, het toetsen aan waterkwaliteitsnormen en het presenteren van
meerdere cases tegelijk in overzichtelijke figuren, kaarten en tabellen.
Als vijfde stap wordt hier genoemd het analyseren van de herkomst en de verspreiding van
overstortwater en inlaatwater door het stedelijk watersysteem. Hiertoe heeft SOBEK-WQ een
krachtig hulpmiddel beschikbaar: de fractiesom. Met een fractiesom kan eenvoudig de
reikwijdte en het aandeel van een overstorting in het oppervlaktewater worden vastgesteld.
De fractiesom wordt ook wel een herkomstberekening genoemd, omdat deze inzic ht geeft in
de herkomst van het water in een bepaaJde watergang.
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Het basismodel
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opzet van een model voor een singel, waarop één
overstort loost. Aan de modelschematisatie wordt een waterkwaliteitsmodel voor de
simulatie van zuurstof en BOD gekoppeld. Met het mode l wordt eerst de huidige situatie
gesimuleerd, waarin geen overstorten optreden.

2.2
•
•

Starten met SOBEK-WQ

StartSOBEK op.
Klik op ' New Project' .

Het schenn in figuur 2.1 komt te voorschijn.

Enter neme of new prOJ&d:

ISINGEil

QK

Sobek

Running

Sobek Advane<:d Version 2. 06.000.351 0

..::1:11=-P..._Shop....;_Pt_
o - - - - ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _('i') \:);;. 15 09

Figuur 2.1

Het invoerscherm voor de naam van het project

• Geef een naam aan het nieuwe project, bijvoorbeeld 'Singel'.
• Klik op 'OK' en vervolgens op 'Yes'.
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De Case Manager komt in beeld, zie figuur 2.2.
l!lliJ13

~I ,,.,.

Piguur 2.2

De Case Manager

• Ga naar het menu 'Çase' en kies voor 'OQen as new'.
• Geef deze case een naam, bijvoorbeeld 'Basis'.
• Klik op 'OK' .
De Case Manager kleurt de taakblokken Settings, Import Network en Meteorological Data
geel, de overige taakblokken zijn rood . De kleur van de taakblok geeft aan wat de modelleur
te doen staat. Geel betekent dat in deze taakblokken nog handelingen verricht moeten
worden, voordat tot het werken in de rode taakblokken kan worden overgegaan. Is een taak
gereed, dan kleurt het taakblok groen.

2.3

Settings

• Dubbelklik op het taakblok 'Settings' in de Case Manager.
• Selecteer de module 'Channel flow' .
• Selecteer de module 'Waterquality' .
Figuur 2.3. geeft een beeld van het Settings scherm.
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Figuur 2.3
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Hel Seuingsscherm. de Oow module en de waterquaüty module zijn geselecteerd

Klik op de 'Edit' knop achter Channel flow.

Het tabblad met 'Iime settings' verschijnt, zie figuur 2.4.
Vv

13

Ed1l

Iime settings

~imulation

settings

8dvanced settings

~ Simuiatien timestep:

I

r

Day

Time step in computation:

!nitial data

Qutput options

l
ro ro ro
Hour

Min

Sec

Hour

Min

Sec

Simuiatien period:
Î

Simuiatien period wiJl be de1ived from meteorological data

r.

Simuiatien period defined as below:
Year

Start of simulation:
End of simulation:

Month

Day

r r r r ro---~12000 r r r r r
~jzooo

QK
Figuur 2.4
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• Zet de 'Time step in computation' op 10 minuten.
• Selecteer de optie 'Simulation period defined as below'.
• Pas de simulatieperiode zodanig aan, dat deze begint op 1 januari en eindigt op 7 januari.
• Ga naar het tabblad '~imulation settings'.
Het waarschuwingsscherm in figuur 2.5 verschijnt. Deze waarschuwing wijst erop, dat de
uitvoertijdstap van de stromingssimulatie gelijk moet zijn aan de rekentijdstap van de
waterkwaliteitssimulatie. Deze tijdstappen worden later aangepast.
S cltm!JS lor Soh c k

•

The timestep of the WQ module is 00:01:00.00 (dd.hh:mm:ss).
whüe the output timestep of the Flow module is 00:00:10:00 (dd:hh:mm:ss).
Change the timestep of the WQ module or the output timestep of the Flow module,
so that the output timestep of the Flow Module is a multiple (1 . 2. 3 ... ) of the s1mulation timestep of the WQ module!

Figuur 2.5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waarschuwing voor het op elkaar afstemmen van de uitvoertijdstap van de stromingsbcrekening en
de rekentijdstap van de waterkwaliteitsbcrekening

Klik op 'OK'.
Selecteer 'gnsteady calculation' op het tabblad '~imulation settings'.
Ga naar het tabblad '!nitial data'.
Kies voor 'define global initia! values'.
Stel de 'initia! flow' in op 0.1 m 3/s.
Geef een 'initia! waterlevel (m + ref)' op van 2 m
Ga naar het tabblad 'Output options' .
Stel de 'Time step output' in op 'Each l time step(s)'.
Als 'output parameters' voldoen de parameters die default staan ingesteld.
Klik op 'OK'.

Het waarschuwingsscherm van figuur 2.5 verschijnt opnieuw, ter herinnering dat de
rekentijdstap in de waterkwaliteitsberekening nog op 10 minuten ingesteld moet worden.
•

Klik op de 'Edit' knop van de ' Waterquality' module in het scherm van Settings.

Het tabblad met 'Iimestep settings' verschijnt, zie figuur 2.6.
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-.."...,. Settings fm \1/aterquahty module
Iimestep settings
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I
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Simuiatien timestep:
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l

Hour

Min

Sec

~~ra~
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l

Simuiatien peried:

r.

Simuiatien peried will be derived frem !lew data
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•1 r th
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t.r
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H
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QK
Figuur 2.6
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Het tabblad voor het instellen van de rekentijdstap en simulatieperiode van de
waterkwaliteitsbcrekening

Stel de 'Time step in computation ' in op 10 minuten.
Selecteer de optie 'Simulation period will be derived from flow data'.
Ga naar het tabblad 'Simulation options'.
Selecteer 'Calculate water quality Qrocesses'.
Selecteer ' processes ~ctive' .
Ga naar 'Integration options', zie ook figuur 2.7.
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-...... Settings for \1/aler l.lualrly module
Iimestep settings

~imulation

options

~rocesses

!ntegration options

Inlegration options:
JFully implicit iterative method

I

Qutput Options

1···

-~

Dispersion:

r use dispersion model wide

r.

Use dispersion gnly if flow is not zero

Coefficient (~/s):

jo. ~

Open boundary dispersion:

l

r

Qispersion over open boundaries

r.

No dispersion over open boundaries

1

J

Open boundary transport:

[

r
r.

.Eirst order approximation of transport over open boundaries
!:iigher order approximation of transport over open boundaries

QK
Figuur 2.7
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Het tabblad voor het insteUen van de rekentijdstap en simulatieperiode van de
waterkwaliteitsberekening

Op dit tabblad kan uit een groot aantal numerieke oplossingsmethoden gekozen worden.
Deze methoden verschillen van elkaar in de mate waarin numerieke dispersie optreed. Ook
is de keuze van een bepaalde methode sterk bepalend voor de duur van de berekeningen.
Voor vermaasde stedelijke watersystemen verdient het ' Fully implicit iterative scheme' de
voorkeur. Een realistische dispersiecoëfficiënt voor kleine. langzaamstromende stedelijke
watersystemen ligt in de range van 0 , l m2/s à 0,5 m 2/s. 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Kies uit de 'lntegration options' de 'Fully implicit iterative method'.
Voer een dispersiecoëfficiënt in van 0.5 m 2/s.
Kies ' Use dispersion Qnly if flow is not zero', zodat alleen dispersie wordt berekend als
er daadwerkelijk water stroomt.
Kies ' No dispersion over open boundaries ' .
Ga naar het tabblad 'Output options' .
Kies 'Create Mass Balances output'.
Verlaag op de tabbladen 'Çhart Output' , 'Map Output' en '_!ialance Output' de
uitvoerfrequentie naar eens per 3 tijdstappen.
Ga naar het tabblad 'frocesses'.

1

Overigens brengt een impliciete numerieke oplosmethode ook altijd enige numerieke dispersie met
zich mee.
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Het standaard waterkwaliteitsmodel

2.4. 1 De predefined subset
Op het tabblad 'frocesses' kan de set procesvergelijkingen van het waterkwaliteitsmodel
worden samengesteld. Ook kan uit een aantal vooraf samengestelde waterkwaliteitsmodellen
worden gekozen. In deze handleiding wordt gebruik gemaakt van een ' predefined subset',
dat is een voorselectie van de waterkwaliteitsprocessen uit de processenbibliotheek van
DELWJ\Q.

Voor het simuleren van de waterkwaliteit in stadswateren zijn twee predefined subsets
beschikbaar. In het eerste model staat de zuurstofhuishouding centraal, dit is het TEWOR
model. De belangrijkste processen zijn de reaëratie van zuurstof, de afbraak van organische
stof, de nitrificatie van ammonium en de zuurstofvraag van de waterbodem. Het tweede
model is het uitgebreidere TEWOR+ model. Dit model omvat de stofgroepen zuurstof,
stikstof, fosfor, zwevende stof, zware metalen, organische microverontreinigingen en Coli
bacteriën.

In deze handleiding wordt de eerste subset gebruikt. Het TEWOR-model beschrijft de effecten
op de zuurstofhuishouding en is daannee een uitstekende basis voor de TEWOR-toets.
•
•

Kies voor de optie 'Use predefined process'.
Selecteer de prefined subset 'TEWOR model met 02, BOD en NH4'.

Zie ook figuur 2.8.
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Iimestep settings

~imulation

options

!ntegration options

.Erocesses J Qutput Options

EJ
1···

Processes Definition

r.

!,!se predefined process

r

Do not use predefined process
Edtt

E.~:;p

r

[ ""'"" c"n;,;",,
ss Coefficients:

E~it ...

QK
Figuur 2.8

!:!elp

HeL selecteren van een predefined subset

2.4.2 Procescoëfficiënten
•

Klik op de 'Edit' knop naast 'Proces coefficients'.

In de tabel die in figuur 2.9 te zien is, kunnen de procescoëfficiënten worden ingevoerd.
Alvorens het model te calibreren (daarvoor wordt verwezen naar paragraaf 2.9), worden
default parameterwaarden ingesteld.
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drt Proccss Cocffrcrcnts

I I J .E_drt !:!elp
.E_~port

!rnport
ComQose

•

.S.ave

Ctri+S

file .
Group

Name
RcBOD
RcNit
KLRear
fSOD

riguur 2.9

j Descriptron
decay reaction rate BOD (first pool) at 20 oC
first·order n~rification rate constant
reaeration transfer coefficient
zeroth·order oxygen demand flux

j Value

j Unit

0.3 1/d
0.1 1/ d

J Table

1 mld
0 g02/m2/

Edit..
Edit..
Edit..

De invoertabel voor procescoëfficit:ntcn

• Stel de parameters in op defaultwaarden via het menu 'file' - '!mport' - 'Genera!
defaults'.
• Sla de parameterwaarden op via het menu 'file' - 'S.ave'.
• Verlaat de tabel met procescoëfficiënten via het menu 'file'- 'E~it'.

2.4.3 Initiële condities
• Ga naar het tabblad 'S.imulation options'.
•

WL

I Delft Hydraliics

Klik op de 'gdit' knop naast 'use global initia! values', helemaal onderaan het tabblad
(zie ook figuur 2.1 Oa). In de tabel in figuur 2.1 Ob kunnen de intiële waarden worden
ingevoerd.
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Setling s for \tlaler Quahly module
~imulation

Iimestep settings

options

lntegration options

Erocesses

I

Qutput Options

1···

Simulation options

[

r

Calculate fractions

r

use Qrevious flow results in batch mode

r.

Calculate water quallty Qrocesses

P

processes _5!Ctive

J

lnitial values

l

l

". 1 d

r.

1

use J;Jiobal initial values

.E_dit ...

QK
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Figuur 2. 10a Het tabblad Simulation Options

· ·u

f3

Glnhi!llnilial Values for A c live Subsl<tnces

ID
OXY
CBOD5
NH4

IDescription

IValue IUnit

Oxygen
carbonaceous BOD (lirst pool) at 5 days
Ammonium (NH4)

IL::::::::::~~:::::::::::JI __.C_an_c_e_l__, _ _t!_e_IP_

5 g02/ m3
2.5 g02/m3
1 g/m3

__,

Figuur 2. 10b De invoertabel voor intiëlc waarden

•
•
•
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Klik op 'OK' om het invoerschenn voor initiële waarden te verlaten.
Klik op 'OK' om de Settings Water quality te verlaten.
Klik op 'OK' om Settings te verlaten en naar de Case Manager terug te keren.
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Meteorologie

Dubbelklik op het taakblok ' Meteorological data' in de Case Manager.

Bij de settings van de flow module is reeds aangegeven, dat geen rekening gehouden zal
worden met een eventuele neerslagreeks. Voor het waterkwaliteitsmodel zijn de wind- en
temperatuurgegevens echter wel van belang.
•
•
•
•

Klik op de 'Edit' knop rechts van ' Wind'.
Stel de windsnelheid in op 0 mis.
Klik op de 'Edit' knop rechts van 'Water Temperature Solar Radiation'.
Voer als watertemperatuur l 8°C in.

•

Voer voor Solar Radiation een waarde in van 50 W/m2 (deze waarde wordt overigens niet
in de simulatie gebruikt).

•

Klik op 'OK' om het taakblok ' Meteorological Data' te verlaten en naar de Case Manager
terug te keren.

2.6

De modelschematisatie

2.6. 1 Het aanpassen van de kaartlagen
•
•
•
•

Dubbelklik op het taakblok 'lmport Network' in de Case Manager.
Kies '~tart from scratch'
Kli k op 'OK' om het taakblok 'lrnport Network' te verlaten en terug te keren naar de Case
Manager.
Dubbelklik op het taakblok 'Schematisation' .

Het scherm in figuur 2. 11 verschijnt.
- ~v

1!1. El

Sch emah sation

Edit model
Edit User Defined Objects
Edit variables lor WQ boundary conditions
Check Flow Model

J

View Data Flow Model

j

Check WQ Model
l r.·.-.·.-.·.·.·.-.-.-.·.·.·:.-.·.·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.·:.-.·.·.·.-.·.·.-.-.-.-.-.-.·.·.·.·.·.·:.-.-.·.-.·.·.·.·:.-.·.·.-.·.·:.-.·.·.·.·.·:.-x:!K·.·.·::.-.·.-.-.·.·.·.·.·.-.·.·.-.·.·.·.-.·.·.-.-.·.-.-.-.·.·.·.·.·.·:.-.·.-.-.·.·:.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·:.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:.·.11

Figuur 2. 11
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Het 'Schematisation' menu

2- I I

Tl309.24

De toetsing van het waterkwaliteitsspoor met SOBEK-WQ
Tutorlal

•

december 2000

Klik op 'Edit model'.

Nu wordt NETTER opgestart. De kaart van Nederland verschijnt. Voor de tutorial is een kaart
van een hypothetische stad beschikbaar, SOBEK-city.
•

Ga naar het menu ' Options ' en dan 'Map Options ... '

Het scherm met de kaart-opties verschijnt, zie ook figuur 2.12.

l3

Map Settings D·\Sobek\SINGEL ht\FIXED\SOBEK.MAP

~ 'X
grid13
grid14
grid15
grid16
grid17
grid18
grid19
grid2
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grid21
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grid7
grid8
grid9
rd_prov
rd stad
rd-water

I+I+Ifilll

Properties
File:

I Label I Data I Coordinates 1

D:\S obek \M ap\N etherlands\R d_wegen. mpl

Name: Jrd_wegen
Type:

Vector (MPL)
Zoom range
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~ Visible

~ Selectable

P

[

•

J

Ma~imum

Jo

Show in legend

Lines
Jsolid

Color

Fill

.:J

3

Jsolid

Width

Color

QK
Figuur 2.12
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]square
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Çancel
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Width
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De 'Map Options'

Klik op de knop met het rode kruis om de alle kaartlagen van de kaart van Nederland te
verwijderen. De laag 'map' kan niet worden verwijderd.

•
•
•
•
•

Klik op de knop 'Add layer': ~J.
Ga naar de directory \Sobek\Map\Tutorial.
Selecteer alle bestanden met behu lp van 'Shift' plus de linker muisknop.
Klik op 'Open'.
Klikop'OK' .

•

Klik in NETTER op de knop 'Show full map': •

De kaart in figuur 2.13 verschijnt.
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Figuur 2.13

De hypothetische stad (SOBEK cn-v)

Het is mogelijk dat de kaartlagen elkaar overlappen, waardoor bijvoorbeeld de stad of de
ri vier niet volledig zichtbaar zijn.
•
•

Ga naar 'Options' en dan ' Map Options ... '.
Klik op de knoppen met de zwarte pijlen om de volgorde van de kaartlagen te
veranderen.

In figuur 2. 14 is een juiste volgorde van de kaartlagen weergegeven.
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Map Setting s: 0 :\Sobek\SINGEL.ht\FIXED\SOBEK.MAP
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XI+ I+ Ifilll
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Properties J Label

I Data I Coordinates I

File:

0 :\Sobek\Map\Tutoriai\River mpl

Name:

river

Type:

Vector (MPL)

P' Visible

! Zoom range
Minimum

I

P'

Selectable

P

Show in legend

jo
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j

jo

11ver

Fill

i]

Points

iJ

Jsolid

J40
Color

Width
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Color
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Figuur 2.14
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De volgorde van kaartlagen van de hypothetische stad

• Klik op 'OK' om terug te keren naar NETTER.
• Sla de kaart op via het menu 'file'- '~ave'- 'Map'.
• Gebruik het vergrootglas met het plus-teken erin om in te zoomen op de stad en de rivier.

2.6.2 De werkomgeving van

NETTER

Om de schematisatie aan te maken zijn zes knoppenbalken van belang, te weten: 'Node',
'Connection', 'Reach', ' Flow model' , 'Edit Network' en 'Edit Reach Vectors'. De
knoppenbalken kunnen als losse windows over het scherm gesleept worden. De
werkomgeving kan zo naar eigen smaak worden ingericht.
• Ga naar het menu '!;dit' en dan ' Network' .
• Klik in de knoppenbalk 'Edit network' op het pijltje naast de knop 'No action'.
Een lijst met vier menu-opties verschijnt, zie figuur 2.15.
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No Action •

e •F •

~ General

~Node
~ Conneetion
~ Reach

Figuur 2.15

•

Hel menu 'Edit Network'

Beweeg de muis naar 'Node'

Een klein window met knoppen rolt uit, zie figuur 2.16.

A·

No Action
~ General

~Node;
~ Conne

/i!

,...._,

•

E' ~

(>

Read .;,·••

"S(

~
}(

x

Figuur 2.16

Hel menu 'Node'

• Ga met de muis op het grijze balkje staan;
• Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de knoppen-balk ' Node' over het scherm;
• Doe het zelfde voor de knoppenbalk 'Connection';
• Doe het zelfde voor de knoppenbalk 'Reach'.
• Doe het zelfde voor de knoppenbalk 'Flow model'.
• Deel de werkomgeving aldus naar eigen smaak in.
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Een voorbeeld van een werkomgeving, waarin alle knoppenbalken zijn weergegeven, is te
zien in figuur 2. 17.
· ' Nellt:r

O clll Hyd1 dulocs

• file .Edit 'i- ~elect
I J ICI lf !ïJ

(nt•lwm k nlw(

Qptoons !:!elp

®. ~ ~~ ~
I ••I

Figuur 2.17

!tt •

h• •ft

A,

NoActoon •

e •F •

E:'J

De NEn'ER-wcrkomgcving

Door met de muis op een knop te wijzen, verschijnt de naam van de knop. Het is ook
mogelijk om de namen bij de knoppen weer te geven.
•

Ga naar het menu 'View'- 'Ioolbars'- 'Çustomize'.

In het window ' Properties - Edit network toolbar' kunnen dan ingesteld worden dat of alleen
de knoppen zichtbaar zijn ("Icon"), of zowel knop als beschrijving ("Icon and Caption").

2.6.3 De schematisatie
Nu gaan we een eenvoudig netwerk maken , van een kleine rivier, waarop één overstort loost.
De randen van het model zijn: een constant debiet (oost) en een vast peil (west). De overstort
is een laterale instroom vanuit de stad.

·....
..,·

•

Klik op de knop 'Add node' van het menu ' Node:-·

•
•

Klik op het object 'Flow- boundary' in het menu Flow-model: • .
Plaats een randvoorwaarde-knoop ten oosten van de stad, door met de linker muisknop
op de kaart te klikken.
Plaats een randvoorwaarde-knoop ten westen van de stad. door met de linker muisknop
op de kaart te klikken.

•

De rivier stroomt van oost naar west door de stad.

Wl
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•
•

Klik op de knop 'Connect nodes' van het menu 'Connection':
.
Verbindt de twee knopen door met de muisknop op de oostelijke knoop te klikken, en met
een ingedrukte linker muisknop naar de westelijke knop te gaan.

Op de rivier loost één overstort, deze wordt als een laterale instroming gemodelleerd.
Klik op het object ' Flow- Lateral Flow' van het menu 'Flow model': fO.
Plaats de overstort door met de Linker muisknop op de reach te klikken.

•
•

De rivier kent twee dwarsprofielen , die van oost naar west in elkaar overlopen.

·.

.

•

Klik op de knop ' Add node' van het menu 'Node': ..,·.. .

•
•

Klik op het object ' Flow- Cross section' van het menu 'Flow model' : fW .
Plaats een dwarsprofiel door met de linker muisknop op de reach te klikken. Doe dit ten
westen en ten oosten van de overstort.

Het is mogelijk om alle objecten en reaches een naam te geven.
•
•

Klik op de knop ' Rename' van het menu 'Node':
Klik op de oostelijke randvoorwaarde-knoop.

[Nl

Het scherm in figuur 2. L8 verschijnt.
·-N

IEl

R c n<~me . .

Node:

j lnstroo~
QK
Figuur 2. 18
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Een naam aan een object geven

• Ga naar het menu 'Options' en dan 'Network Data .. .'.
• Ga naar het tabblad 'Nodes'.
• Kies voor de weergave van ' N~me'.
De ingevoerde namen zijn nu zichtbaar in de kaart. Zie figuur 2. L9 voor de
modelschematisatie en de gehanteerde naamgeving.
Door een rekengrid in te stellen met een afstand van 50 meter wordt de berekening
nauwkeuriger en is tevens uitvoer op meerdere plaatsen in het netwerk beschikbaar.
• Klik op de knop 'Set calculation grid all reaches ' van het menu ' Reach': · \.... .
• Selecteer 'SQLit vector'.
• Stel het rekengrid in op lOO.m.
• Selecteer 'Egui distance'.
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De (voorlopige) modelschematisatie in NETTER

De modelschematisatie loopt nu nog als een rechte lijn dwars door de stad. In werkelijkheid
willen we dat de schematisatie de ri vier zo goed mogelijk volgt.
• Ga naar het menu 'Edit' en vervolgens 'Vector Layer'.
Het menu 'Edit reach vectors' verschijnt. Zie figuur 2.20 voor het menu 'Edit reach vectors'.

Figuur 2.20

Het menu 'Edit reach vcctors'

De reach is nu als een dunne zwarte lijn weergegeven. De cursor heeft de vorm van een
dunne zwarte pijl.

Wl

•
•

Klik op de knop 'Show coordinates': "1-J
Klik op de reach om deze te selecteren.

•

Klik op de knop 'Add coordinate' van het menu 'Edit reach vectors': +)
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De cursor heeft nu de vorm van een zwart kruis.
•
•

Grijp op een aantal plaatsen met de cursor de reach en buig deze richting de rivier.
Klik op de knop 'Edit reach vectors' en het netwerk wordt in deze positie gefixeerd:

.4
Zie figuur 2.21 voor het uiteindelijke resultaat.

Figuur 2.21

De modelschematisatie in NETIER

DELWAQ is het waterkwaliteitsmodel waarin 25 jaar ervaring van WL I Delft Hydraulics met
waterkwaliteitsmodellering ligt besloten. DELWAQ kan stand-alone draajen en in combinatie
met 1D, 2 D en 3D-modelschematisaties. Daartoe maakt DELWAQ gebruik van een eigen
schematisering, die aan willekeurig welk hydrologisch model gekoppeld kan worden.

Let op: Het is van cruciaal belang om een DELWAQ-schematisatie te genereren!
•
•
•

Ga naar het menu '!;;dit' en vervolgens ' Delwaq segments'.
Klik op de knop 'au!o'.
Klik op het menu 'File' en dan 'Close Ctrl C'.

De DELWAQ-segmenten worden in de kaart roodgekleurd.

Wl

J

Delft Hydraulics

2 - 19

De toetsing van het waterkwaliteitsspoor met SOBEK-WQ

T2309.24

december 2000

Tutorlal

2.7

Model dat a

De invoergegevens van het model , te weten de dwarsprofielen en de randvoorwaarden,
kunnen in het menu-item 'M odel data' worden ingevoerd.
•

Ga naar het menu 'Edit' en vervolgens naar ' M odel data'. Het scherm in figuur 2.21
verschijnt.
· .rv

f3

Model Data

nr. of objects: 2
Instroom
Uitsiroom

1
2

jFlow· Boundary
P

3

!l

r........................
.... tias·ë···. ,

1

~

lnclude narnes

Figuur 2.22

Hel selectiescherm van Model Dala

•

Selecteer in het keuzevakje ' Flow - boundary' .

•

Selecteer de knoop met de naam 'Object'.

•

Schakel '!nclude names' aan.

•

Klik op de '.E_dit' knop die nu rechtsboven in het window verschijnt.

Het scherm in figuur 2.23 verschijnt.
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Figuur 2.23
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Het invoeren van gegevens van de hydrologische randvoorwaarde

• Ga naar het tabblad 'Boundary condition'.
• Selecteer ' flow (Q)' als bovenstroomse randvoorwaarde.
• Voer als debiet een 'constant value' in van OOI m3/s.
• Ga vervolgens naar het tabblad 'Concentration'.
De tabel in figuur 2.24 verschijnt. Hier kunnen de concentraties van de stoffen in het
inlaatwater worden opgegeven: 0 2 (7 mg/1), BOD (2 mg/1) en NH.t (1 mg/l).
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Het invoeren van de randvoorwaarde voor waterkwaliteit

•

Kies voor 'Çonstant Concentration', links onder de tabel.

•

Voer de concentraties in.

•

Klik op 'OK'.

•

Selecteer nu de tweede randvoorwaarde knoop en klik op de '~dit' knop.

•

Ga naar het tabblad 'Boundary condition'.

•

Selecteer ' water level (h)' als benedenstroomse randvoorwaarde.

•

Voer al s peil een 'constant value' van 1 ' m. above ref. level' in.

•

Ga naar het tabblad 'Concentration'.

•

Voer de concentraties in.

•

Klik op 'OK'.

•

Selecteer onderaan het scherm 'Flow - Conneetion Node with Storage and Lateral
lnflow'.

•

Selecteer de knoop en klik op de '~dit' knop.

Nu wordt de randvoorwaarde voor de overstort ingevoerd. Vooralsnog voeren we een debiet
3
van 0 m /s in. Met het basismodel simuleren we alleen de huidige simulatie om, indien
nodig, het model te kunnen cal ibreren.

Wl.

•

Ga naar het tabblad 'Lateral Flow'.

•

Voer als debiet een constante waarde in van 0 m3Is.

•

Klik op 'OK'.
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In Nederland wordt de vuilvracht uit het rioolstelsel berekend als een debiet,
vermenigvuldigd met een constante concentratie. Realistische concentraties zijn voor 0 2 7
mg/1, voor BOD 100 mg/1 en voor NH.t 5.5 mg/1.
• Ga naar het tabblad 'Concentration ' .
• Voer de concentraties 0 2, BOD en NH.t in overstortwater in de tabel in.
• Klik op 'OK' om terug te keren naar het scherm ' Model Data' .
Nadat de randvoorwaarden zijn ingevoerd, zijn de dwarsprofielen aan de beurt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selecteer in het scherm Model Data ' keuzevakje ' Aow-Cross sections' .
Selecteer één van de twee dwarsprofielen.
Klik op de '~dit' knop die nu rechtsboven in het window verschijnt.
Ga naar het tabblad 'Location' .
Voer als bodemniveau in 0 m above ref. level
Voer als maaiveldniveau in 2 m above ref. level
Ga naar het tabblad 'Cross section ' .
Selecteer als type het trapezium.
Voer de naam van het dwarsprofiel in, bijvoorbeeld 'Singelprofiel_l ' . Dat kan in het vak
naast 'Select cross section ' .
• Klik op 'Define Dimensions' om de afmetingen van het dwarsprofiel te kunnen invoeren.
• Voer als dimensies in: een talud van 2:1 (hor:ver), een bodembreedte van 1.5 meter en
een maximale breedte van 3.5 m.
• Klik op 'Save dimensions ' .
Het resultaat is te zien in figuur 2.25.
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Het dwarsprofiel

Ga naar het tabblad 'Friction ' .
Voer een Chézycoëfficiënt van 40 m""ls in.
Klik op 'OK'.
Selecteer nu het tweede dwarsprofiel en klik op de '~dit' knop.
Ga naar het tabblad 'Location ' .
Geef als bodemniveau 0 m above ref. level.
Geef als maaiveldniveau 2 m above ref. level.
Ga naar het tabblad 'Cross section'.
Selecteer als type dwarsprofiel het trapezium
Selecteer nu 'Singelprofiel_l ' in het vak 'Select cross section' .
Ga naar het tabblad ' Friction ' .
Voer een Chézycoëfficiënt van 40 in.
Klik op 'OK'.
Klik op ',Çlose'.

• Ga naar het menu 'file' en dan naar '.S,ave' en ten slotte '.S,chematisation' om het netwerk
op te slaan.
• Ga naar het menu 'file ' en dan naar '.S,ave' en ten slotte 'Map' om de kaart op dit
schaalniveau op te slaan.
• Ga naar 'file' en dan naar 'E~it' om NETTER te verlaten en terug te keren naar het
'Schematisation' menu.
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Simuleren van de huidige situatie

Alvorens het model voor de eerste keer te runnen, kunnen we de invoer voor het hydraulisch
model en het waterkwaliteitsmodellaten controleren.
• Klik op 'Check Flow Model ' .
• Klik op 'E.erfonn Check'.
• Klik op 'OK'.
• Klik op 'Check WQ Model'.
• Klik op 'E.erfonn Check'.
• Klik op 'OK'.
• Klik op 'OK' om het taakblok 'Schematisation ' te verlaten.
• Dubbelklik op het taakblok 'Simulation ' in de Case Manager.
SOBEK-WQ

2.9

voert nu de simulatie uit.

Presentatie van de resultaten en cal ibratie van het model

De simulatieresultaten kunnen als tabel, grafiek. of in een kaart gepresenteerd worden. Om
te beoordelen of de gekozen modelparameters goed zijn, is presentatie in een grafiek de
beste optie.
• Dubbelklik op het taakblok 'Results in Charts' in de Case Manager.
• Selecteer ' History Results of Water Quality'.
• Selecteer als parameter 'OXY' (zuurstof).
• Selecteer een segment halverwege de schematisatie, bijvoorbeeld segment 10
• Klik op de knop ' All' boven de rechter tabel, om alle uitvoertijdstippen in grafiek te
krijgen.
Zie figuur 2.26, waarin de geselecteerde output-opties zijn weergegeven.
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Het selecteren van de uitvoer-optics

Klik op 'Graph'.

Het verloop van de zuurstofconcentratie in de tijd is weergegeven in figuur 2.27. Zoals te
zien is, neemt de zuurstofconcentratie geleidelijk aan toe in de tijd. Deze toename is het
gevolg van reäeratie.
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Figuur 2.27
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Het verloop van de zuurstofconcentratie voor het basisscenario, alvorens het model gecalibreerd is
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Het doel van de calibratie is te bewerkstelligen dat met de gekozen modelparameters en
randvoorwaarden een min of meer constant concentratieverloop wordt gesimuleerd. Het
constante concentratieverloop duidt op een stabiele toestand van het oppervlaktewater,
voorafgaand aan een overstorting. Een meer constant verloop van de zuurstofconcentratie is
te bereiken met een hogere achtergrondconcentratie van BOD en NHt of door de
zuurstofvraag uit het sediment te verhogen.
•

Klik op 'file' en dan

'E~it'

om de figuur te verlaten.

Controleer op dezelfde wijze het concentratieverloop van BOD en NHt in de tijd.
• Klik op 'E~it' om het taakblok 'Results in Charts' te verlaten.
• Dubbelklik op het taakblok 'Settings'.
• Klik op de 'Edit' knop van 'Water quality'.
• Ga naar het tabblad 'frocesses'.
Zie verder paragraaf 2.4.2. voor de wijze waarop de modelparameters kunnen worden
aangepast. Ga op een iteratieve wijze te werk, totdat een constant verloop van de
zuurstofconcentratie in de tijd is verkregen.

2.1 0

Opslaan van het model

Vergeet niet om het model op te slaan! Het opslaan van de case gebeurt in de Case Manager.
• Ga naar het menu 'Çase' en vervolgens '.S,ave' om de case op te slaan.
• Ga naar het menu 'Çase' en vervolgens 'E~it' om de Case Manager te verlaten.
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3

Het aanmaken van cases voor verschillende
herhalingstijden

3. 1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het basismodel voor de huidige situatie gebruikt om cases op te zetten
voor de simulatie van de effecten van overstortingen met herhalingstijden van 1, 2, 5 en lû
jaar. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de Case Manager.

3.2

Case manager (I)

De case ' Basis' wordt onder een nieuwe naam opgeslagen. De kopieën van de basis-case
worden gebruikt om de effecten van overstortingen te simuleren.
Let op: de Case Manager maakt een kopie van het model. Er bestaat dus geen directe link
meer met het basismodel! Een wijziging in de netwerkschematisatie of in het
doorspoeldebiet dient dus in alle cases doorgevoerd te worden, om geen verschillen tussen
de cases onderling te krijgen. Ga daarom pas over tot het aanmaken van cases voor
overstortgebeurtenissen als de modelschematisatie is uitgekristalliseerd.
• Ga naar het menu 'Çase' en dan 'Open' en open de case ' Basis'.
• Ga naar het menu 'Çase' en dan 'Save As' en sla de case op onder de naam 'Tl'.

3.3

Model data

Een overstorting is in de regel een pieklozing, die enkele uren aanhoudt De overstorting
wordt als een randvoorwaarde aan de knoop met laterale instroom opgelegd. Om het model
wat inlooptijd te geven, laten we de overstorting pas op dag 3 plaatsvinden.
• Dubbelklik op het taakblok 'Schematisation'.
• Klik op 'Edit model' in het 'Schematisation' menu.
• Ga naar het menu '~dit' en dan ' Model data' .
Het scherm in figuur 2.22 verschijnt
• Selecteer in het keuzevakje onderaan 'Flow- Conneetion Node with Starage and Lateral
lnflow'.
• Selecteer de enige knoop van dit type in het model, want die stelt de overstort voor.
• Klik op de '~dit' knop die nu rechtsboven in het window verschijnt
• Ga naar het tabblad 'Lateral Flow'.
• Maak de overstorting een 'Function of time' en klik op 'Iable'.
• Voer de tijdreeks in, die in figuur 3.1 is te zien.
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De lijdreeks van hel overslorldebiel voor case Tl

•
•
•
•

Maak gebruik van de knop ' Add row' om regels toe te voegen aan de tabel.
Klik op 'OK'.
Klik op 'Çlose'.
Ga naar het menu 'file' en dan '§.ave' en ten slotte 'Network' om de wijzigingen op te
slaan.
• Ga naar het menu 'file' en dan E~it om NETIER te verlaten.
• Klik op 'OK' om het 'Schematisation' menu te verlaten en terug te keren naar de Case
Manager.
Het overstortdebiet met een herhalingstijd van l jaar is nu ingevoerd.

3.4

Case Manager (11)

Met de Case Manager worden de wijzigingen in de case 'T 1' opgeslagen.
• Ga naar 'Çase' en dan '§.ave' om de case op te slaan.
• Ga naar 'Çase' en dan 'Çlose' om de case te sluiten.
Daarna wordt wederom een kopie gemaakt van de case 'Basis', zoals in paragraaf 3.2 is
beschreven, ditmaal voor de overstorting met een herhalingstijd van 2 jaar. Verander het
overstortdebiet in het debiet dat hoort bij een T = 2 bui , zoals beschreven in paragraaf 3.3.
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NB : Vergeet niet om de case op te slaan, voordatje deze sluit of kopieert!

ln dit voorbeeld wordt gerekend met hypothetische debieten. zie tabel 3. 1.

Case naam
Basis
Tl
T2
T5
Tl O

WL
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Herhalingstijd
huidige situatie
T=ljaar
T =2 jaar
T =5 jaar
T =lû jaar

Overstortdebiet
n.v.t.
O. l OmJ/s

0.20 m 3/s
0.50 mJ/s
0.75 mJ/s

Overs tortduur
n. v.t.
3 uur
3 uur
3 uur
3 uur
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Rekenen in batch-mode
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Nu de verschillende cases gereed staan, is het handig als al deze cases achter elkaar
doorgerekend worden, zonder dat de modelleur daar nog veel voor hoeft te doen. Hiervoor
biedt SOBEK de mogelijkheid om de berekeningen via een zogeheten batch-mode uit te
voeren.

4.2

Rekenen in Batch mode

Voor het rekenen in batch-mode geven we eerst de lijst met door te rekenen cases door.
•
•

Sluit een eventuele case, als deze nog is geladen, door naar het menu 'Çase' te gaan en
vervolgens 'Çlose' .
Ga naar 'Çase' en vervolgens 'Define ,!!atch ' .

In het scherm, dat in figuur 4.1 is weergegeven, kan de batch worden samengesteld .

0 f

• I

ft

IJ

OK
Cancel

17

"'

1111

Figuur 4.1

Hel inslellen van de Batch Mode

• Selecteer de cases 'Tl', 'T2', 'TS' en 'TlO', door deze aan te klikken terwijl de Controltoets is ingedrukt.
• Klik op 'OK'.
• Klik nu het grijze task blok 'Schematisation ' aan. Er verschijnt een oranje rand om het
taakblok.
• Ga naar 'Çase' en vervolgens '.Run Batch'.
De cases worden nu één voor één doorgerekend.
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Speciale settings voor de batch mode

Het kan voorkomen dat de berekeningen in batch mode worden onderbroken door het
venster in figuur 4.2 .

Ef

. ......., Flow Module
Do you want to use the water quantity results of the
previous simulation?

:les
Çancel

Ir::::::::::N:~::::::::::::JJ
!:!elp

Figuur 4.2

I

Scherm met de vraag of de eerdere simulatieresultaten voor de stroming hergebruikt kunnen
worden, zodat aUeen de waterkwaliteit berekent hoeft te worden

Een scherm met een dergelijke vraag zou de berekening onderbreken. Om die reden is een
timer ingebouwd: na twee minuten verdwijnt het scherm weer en gaat de berekening uit
zichzelf verder. Defau lt staat het antwoord op 'No'. Na twee minuten wordt een nieuwe
waterbewegingssimulatie opgestart, waarna de waterkwaliteitssimulatie plaatsvindt.
Door in 'Settings ', 'waterquality'. op het tabblad '~imulation options' de optie 'use Qrevious
flow results in batch mode' aan te vinken, kan ook in batch mode met bestaande
waterbewegingsresultaten gerekend worden. Hierdoor wordt rekentijd bespaard. Om
verwarring te voorkomen (de cases verschillen alleen van elkaar in de waterbeweging!)
verdient het hier aanbeveling om geen gebruik te maken van deze optie.
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Presentatie en toetsing met het Case
Analysis Tooi

5. 1
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Met het Case Analysis Tooi kunnen de resultaten van meerdere simulaties naast elkaar
worden gezet en met elkaar vergeleken. Dit levert nuttige informatie op, bijvoorbeeld als je
het verloop van de zuurstofconcentratie bij verschillende overstortgebeurtenissen in een
figuur wilt zetten. Daarnaast biedt het Case Analysis Tooi (CAT)vele functies, zoals het
bepalen van minima en maxima, gemiddeldes, afwijking ten opzichte van een norm etc. Ook
de TEWOR-toets maakt onderdeel uit van de speciale functies in het CAT.

5.2

Het Case Analysis Tooi (CAT)

Naar verwachting hebben de overstortingen bij een hogere herhalingstijd een groter effect op
de zuurstofhuishouding. Dit kan goed gedemonstreerd worden door één figuur te maken,
waarin de effecten bij verschillende herhalingstijden worden getoond. Voor het bekijken van
simulatieresultaten van meerdere cases tegelijk, staat het Case Analysis Tooi ter beschikking.
• Verlaat de Case Manager via 'Çase' en dan 'E~it' .
• Dubbelklik in het hoofdmenu op 'Case Analysis Tooi' .
• Selecteer het project 'Singel' en klik op 'Ok'.
Het scherm in figuur 5.1 verschij nt.
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Figuur 5. 1

Hel Case Analysis Toot

• Ga naar het tabblad 'Çases'.
• Ga met de cursor op de case 'Tl ' staan. Klik nu in de rechterhelft van het scherm op de
functie ' WQ: history results' .
• Idem voor de cases 'T2' , 'T5' , en 'Tl O' : selecteer de casenaam en klik in de rechterhelft
van het scherm op de functie ' WQ history results' .
• Ga naar het tabblad '1ocations' .
• Selecteer een segment, benedenstrooms van de overstort, in de linkerkolom en dru k op de
knop '>'. De naam van het segment verschuift dan van het linkerpaneel naar het
rechterpaneeL
• Ga naar het tabblad 'E.arameters'.
• Selecteer 'OXY ' en druk op '>' .
• Op het tabblad 'I ime', noch op het tabblad 'functions' hoeven wijzigingen aangebracht
te worden.
• Klik op de knop 'Graph', aan de rechterzijde van het scherm.
De simulatieresultaten van de 4 overstortsituaties verschijnen, zoals te zien is in figuur 5.2.
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Figuur 5.2

5.3

De simulatieresultaten voor zuurstof van de vier casesT I. T2, T5 enT I 0

De TEWOR-toets

De TEWOR-toets maakt als 'parameterfunctie' onderdeel uit van het Case Analysis Tooi. De
TEWOI~-toets kan voor maximaal vier herhalingstijden tegelijk worden uitgevoerd. De
resultaten kunnen zowel in tabelvorm (deze paragraaf) als in NETTER gepresenteerd worden
(zie paragraaf 5.4). De resultaten kunnen vanuit de tabel gekopieerd worden naar een andere
windows applicatie (spreadsheet, tekstverwerker).
• Ga naar het tabblad 'Çases'.
• Ga met de cursor op de case 'Tl' staan. Klik nu in de rechterhelft van het scherm op de
functie 'WQ: history results'.
• Idem voor de cases 'T2', 'TS', en 'TlO': selecteer de casenaam en klik in de rechterhelft
van het scherm op de functie 'WQ history results'.
• Ga naar het tabblad '1ocations' .
• Druk op de knop '>>'. De namen van alle segmenten verschuiven dan van het
linkerpaneel naar het rechterpaneeL
• Ga naar het tabblad 'E.arameters'.
• Selecteer 'OXY ' en druk op '>' .
• Op het tabblad 'Iime' hoeven geen wijzigingen aangebracht te worden. De toets geldt
dan voor de gehele simulatieperiode. Default is de gehele simulatieperiode en geen
speciale functie geselecteerd.
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•
•

Ga naar het tabblad 'functions' .
Klik op ' ParameterFunctions' .

In figuur 5.3 is het tabblad 'functions' met daarop de TEWOR-toets weergegeven.
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Figuur 5.3 Hettabblad 'functions' met daarop de TEWOR-Loets.

•

Dubbelklik op het menu 'Tewor Test' .

Het scherm in figuur 5.4 verschijnt.
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Figuur 5.4
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In het invoerschenn staan de cases in de linkerkolom. In de rechterkolom kunnen de
bijbehorende herhalingstijden ingevoerd worden. De berekeningsmethodiek van de TEWORtoets is weergegeven in de bijlage.

•
•
•
•

Voer in de cel rechts van de case 'Tl' een herhalingstijd in van 1 jaar.
Voer voor de cases 'T2', 'T5' en 'TlO' eveneens herhalingstijden in van respectievelijk 2,
5 en 10 jaar.
Klik op 'OK'.
Klik op de knop 'Carg' aan de rechterzijde van het schenn.

Nu wordt de TEWOR-toets uitgevoerd. De tabel met de toetsresultaten is m figuur 5.5
weergegeven.
II!I~EJ
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01-ja n-2000 0:00:00

Figuur 5.5
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Segment 15
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Segr

3.71.

De resultaten van de TEWOR-toets

De toetsresultaten kunnen als volgt naar een andere windows-applicatie gekopieerd worden:
•
•

Selecteer de cellen met behulp van de muis.
Ga naar het menu 'ViewCard' en vervolgens 'Çopy'.

De toetsresultaten staan nu op het clipboard van windows en kunnen vervolgens in een
spreadsheet geplakt worden.
•

Sluit de tabel via het menu 'ViewCard'-

5.4

'E~it'.

Presentatie van de toetsresultaten

Zeer illustratief is de weergave van de toetsresultaten in een kaart. Op deze wijze kan de
verspreiding van de negatieve effecten van riooloverstarten door het watersysteem snel
inzichtelijk gemaakt worden. Het CAT gebruikt 'history results' voor weergave in grafieken
en tabellen. Voor weergave in kaarten worden de 'animation results' gebruikt.
• Ga naar het tabblad 'Çases'.
• Ga met de cursor op de case 'Tl ' staan. Klik op de functie 'WQ: animation results' in de
rechterhelft van het schenn. Klik, indien nodig, op de functie 'WQ: history results' om
deze te deselecteren.
• Ga naar het tabblad 'Locations' .
• Druk op de knop '>>'. De namen van alle segmenten verschuiven dan van het
linkerpaneel naar het rechterpaneeL
• Ga naar het tabblad 'Earameters '.
• Selecteer 'OXY ' en druk op '>'.

Wl.

I Delft Hydraulics

5-5

De toetsing van het waterkwaliteitsspoor met SOBEK-WQ
Tutorlal

T2309.24

december 2000

Let op: als eerder al een tabel met TEWOR-resultaten was aangemaakt (zoals beschreven in
paragraaf 5.3) dan zijn de selecties op de tabbladen '1ocations' en 'farameters' reeds
gemaakt.
• Op het tabblad 'Iime' hoeven geen wijzigingen aangebracht te worden. De toets geldt
dan voor de gehele simulatieperiode.
• Ga naar het tabblad 'functions'.
• Klik op ' ParameterFunctions'.
• Dubbelklik op het menu 'Tewor Test'.
• Voer in de cel rechts van de case 'T 1' een herhalingstijd in van 1 jaar.
• Voer voor de cases 'T2', 'T5' en 'TIO' eveneens herhalingstijden in van respectievelijk 2,
5 en 10 jaar.
• Klik op 'OK' .
• Klik op de knop 'Netter' aan de rechterzijde van het schenn.
Het programma NETTER wordt opgestart. De resultaten van de TEWOR-toets worden in de
modelschematie ingetekend. Zie voor de resultaat figuur 5.6.
tj, Ut I

•

U t lil llyrh.tu i!O ,

[ie [dl

ID 8

y:..,.. Selod

ltu

l w on ~

a-..

f!lf.] EJ

n t wl

11<4>

®. ®. ~ ~ 0 1'\ :W. ;.; o'à

~

fT- Inde<

IIHlHOOl

::J

moo-oo

•.. ....

T-.ot tn ..xODOOOOOO

•

)•3.34

•

280 · 2G?

.

2.23 - 200

,

. ....
•

1 48 · 180

.

111-140

.
.
•

074 -lt t
037-074
~0.37
ln.o\d:ift

Figuur 5.6

Wl.

I Delft Hydratllics

De resultaten van de TEWOR-toets ruimtelijk gepresenteerd

5- 6

De roetsing van het waterkwaliteitsspoor met SOBEK-WQ

TI309.24

december 2000

Tutorlal

De kleuren waarin de toetsingsresultaten getoond worden, kunnen door de modelleur naar
het gewenste format aangepast worden.
• Ga naar het menu 'Options' en daarna ' Data Value Opti ons'.
• Zet 'Scale type' op ' User'.
• Klik op 'Scale ... '
• In het invoervak rechtsboven kan het gewenste aantal kleuren ingesteld worden.
• In de tabel kunnen de grenzen van de klassen worden ingevoerd.
• De kleuren die corresponderen met de klassen kunnen aangepast worden door te
dubbelklikken op de kleurenbalk.
• Klik op 'OK'.
•
•
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Verlaat NETIER via het menu 'file' en dan 'E~it'.
Verlaat het Case Analysis Tool via het menu 'Application' en dan

'E~it'.
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6

Fractieberekeningen

6. 1

Inleiding

Om de verspreiding van overstortwater door het stedelijk watersysteem te tonen biedt
SOI3EK-WQ de mogelijkheid tot het maken van fractieberekeningen. Elke waterstroom krijgt
vanaf de bron een label mee, zodat inlaatwater, overstortwater en initieel aanwezig water van
elkaar onderscheiden kunnen worden. Het label wordt toegekend aan de randvoorwaardeknoop, waar het water het model inkomt.
Voor de fractieberekening worden nieuwe objecten aangemaakt. Die nieuwe objecten zijn in
feite kopieën van bestaande objecten, zoals de randvoorwaardeknopen ' Aow-Boundary' en
'Aow-Lateral Aow '. Deze door de modelleur gedefinieerde objecten krijgen een eigen naam
mee, het zijn 'User defined Objects' geworden. Via de User Defined Objects stromen de
gelabelde waterfracties het model in. De combinatie van object en waterfractie is uniek.
Hierdoor is het mogelijk om de herkomst en de verspreiding van een specifieke waterfractie
door het hele watersysteem te volgen.

6.2
•
•
•
•
•
•
•
•

Settings fractieberekening

Open de case 'Tl' in de Case Manager via het menu 'Çase' - 'Open' .
Sla de case op onder de naam 'Fractie Tl' via het menu 'Çase'- Save As.
Dubbelklik op het taakblok 'Settings'.
Klik op de button 'Edit' van Waterquality.
Ga naar het tabblad '.S.imulation options'.
Selecteer 'Calculate fractions'.
Klik op 'OK' om de Settings voor waterkwaliteit te verlaten.
Klik op 'OK' om terug te keren naar de Case Manager.

6.3

User defined objects

In het eenvoudige overstortmodel komen drie typen water voor: inlaatwater, overstortwater
en initieel aanwezig water. De punten waar dit water binnenkomt, worden gelabeld, waarna
een fractieberekening wordt opgestart voor een overstortgebeurtenis met een herhalingstijd
van 1 jaar.
•
•

WL
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Dubbelklik op het taakblok 'Schematisation' .
Klik op het menu-item 'Edit User Defined Objects'.
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Figuur 6.1

Het invoerscherm voor Uscr Defmed Objects

Het schenn in figuur 6.1 verschijnt. Dit schenn bestaat uit vier velden. Eerst worden de
water-fracties gedefinieerd. Vervolgens worden deze fracties gekoppeld aan objecten, die in
de modelschematisatie toegepast kunnen worden. In dit voorbeeld worden twee objecten
toegevoegd aan de lijst met object-typen: een object voor het bovenstroomse inlaatpunt van
water en een object voor de overstort.
•
•
•
•
•
•
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Klik op 'Add' naast het invoerveld 'Active fractions ' (linksboven).
Voer de naam van de fractie in: 'lnlaatwater'.
Klik op 'OK'.
Klik wederom op de 'Add' knop om een fractie toe te voegen.
Voer de naam van de fractie in: 'Overstortwater' .
Klik op 'Add' naast het invoerveld 'Active node objects' (rechtsboven).
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Het defmi~ren van een nieuw object

Het scherm in figuur 6.2 verschijnt. Hierin kunnen de nieuw objecten van een naam
voorzien worden. De objecten worden gekoppeld aan een waterfractie. Tevens moet
aangegeven worden, van welk type het object is afgeleid.
• Voer als 'Object name' in: 'Inlaatpunt'.
• Selecteer het type waar het nieuwe object is afgeleid: 'Aow- Boundary'.
• Selecteer onder 'Selected fraction' de fractie 'Inlaatwater'.
• Klik op 'OK'.
• Klik wederom op 'Add' naast het invoerveld 'Active node objects'.
• Voer als 'Object name' in: 'Overstort'.
• Selecteer het type waar het nieuwe object is afgeleid: 'Aow- Lateral Inflow'.
• Selecteer onder 'Selected fraction' de fractie 'Overstortwater'.
• Het 'Selected Surface Water Type' is ' normal'.
• Klik op 'OK' .
• Klik op 'OK' om terug te keren naar het 'Schematisation' menu.
• Klik op 'Edit model', waarna NETIER weer wordt opgestart.

6.4

Aanpassen van het netwerk

Met de nieuwe objecten wordt het netwerk enigszins aangepast, opdat de twee bronnen van
water (inlaat en overstort) als zodanig in de fractieberekeningen te herkennen zijn.
•

Klik op de knop 'Edit Network' van het gelijknamige menu.

Het scherm in figuur 6.3 verschijnt.
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Figuur 6.3

De beschikbare objecten. Onderaan staan de door de modeUeur gede[mieerde objecten 'Inlaatpunt'
en 'Overstort'

Helemaal onderaan staan twee nieuwe objecten: 'Type 48 Overstort' en 'Type 49 Inlaatpunt' .
De bestaande objecten worden vervangen door deze twee nieuwe objecten.
•

Klik op het object 'Overstort' in het menu 'Node' :

•
•

Klik op de knop 'Set node type' van het menu ' Node': " .
Klik op de knoop met laterale instroom, die de overstort voorstelt. Dit object wordt nu
vervangen door een object van het type 'Overstort'.

•

Klik op het objecttype 'lnlaatpunt' in het menu ' Node': •

•
•

Klik op de knop 'Set node type' van het menu 'Node': " .
Klik op de knoop met de debiets-randvoorwaarde, die het bovenstroomse inlaatpunt
voorstelt. Dit object wordt nu vervangen door een object van het type 'Inlaat'.

[0

.

Controleer of de hydrologische gegevens nog steeds correct zijn. Let op: Bij het maken van
fractiesommen zijn de waterkwaliteitsrandvoorwaarden inactief! Het tabblad met
'concentration ' is daarom niet zichtbaar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ga naar het menu '~dit'- 'Model Data' .
Selecteer de 'Overstort'.
Klik op de 'Edit' knop die nu bovenaan het window verschijnt.
Bekijk de randvoorwaardegegevens ten aanzien van de waterkwantiteit
Klik op 'OK'.
Selecteer het 'Inlaatpunt'.
Klik op de 'Edit' knop die nu bovenaan het window verschijnt.
Bekijk de randvoorwaardegegevens ten aanzien van de hydrologie.
Klik op 'OK'.
Ga naar het menu 'File'- 'Save' om de wijzigingen op te slaan.
Ga naar het menu 'f ile' - E~it' om netter te verlaten.
Klik op 'OK' in het Schematisation menu' om terug te keren naar de Case Manager.

6.5
•
•
•
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Simuleren en de resultaten bekijken

Dubbelklik op het taakblok 'Simulation'.
Klik op het taakblok ' Results in Charts' als de berekening klaar is.
Kies voor 'History Results of Waterquality'.
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Het scherm in figuur 6.4 verschijnt. Hierop zijn een groot aantal waterfracties weergegeven,
waarvan er twee recentelijk zij n toegevoegd.
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rn dit scherm kan de figuur worden samengesteld

•

Selecteer 'Initial', 'Overstortwater' en ' Inlaatwater', door deze aan te klikken terwijl de
control-toets is ingedrukt.
• Selecteer een segment, net benedenstrooms van de overstort, bijvoorbeeld segment 12.
• Klik op ' All ' boven de tabel met uitvoertijdstippen om de hele simulatieperiode weer te
geven.
• Klik op 'Graph '.
• Ga naar het menu 'Iemplate' en kies voor area (stacked area).
Het resultaat van de fractieberekening is te zien in figuur 6.5. De invloed van de overstort is
duidelijk te zien vanaf dag 3. Opvallend is verder het geleidelijke verdrijven van het initiële
water door inlaatwater (en later ook door overstortwater).
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Figuur 6.5

•
•
•
•
•
•

De resultaten van de fractieberekening

Ga naar het menu 'file'- 'E!it' om de figuur te verlaten.
Klik op 'E!it'.
Klik op 'OK' om terug te keren naar de Case Manager.
Ga naar 'Çase' en dan ·~ave' om de case op te slaan.
Ga naar 'Çase' en dan 'Çlose' om de case te sluiten.
Ga naar 'Çase' en dan ' E!it' om terug te keren naar het hoofdmenu van SOBEK.

6.6

Ten slotte

De fractieberekeningen werden in dit voorbeeld achteraf opgezet. Door vooraf de objecten te
definiëren en in het netwerk op te nemen, is het hernoemen van objecten achteraf niet nodig.
Bovendien kunnen de fractieberekeningen dan direct in de batch berekening meegenomen
worden.
•
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Klik op 'Exit Sobek' om

SOBEK

te verlaten.
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Berekeningsmethodiek TEWOR-score

Voor elke case worden de volgende gegevens afgeleid:
• de minimale zuurstofconcentratie tijdens de simu latieperiode;
• de duur van de periode, waarin de zuurstofconcentratie onder de norm van 3 mg/1 is;
Vervolgens wordt per case een score bepaald, zie onderstaande tabel:
duur van de onderschreiding van de norm voor zuurstof
zuurstofconcentratie < 3 mg/1
minimum zuurstofconcentratie
(mg/1)

::;; l dag

> 1 dag

<l

score: 9
score: 6
score: 3
score: l
score: 0

score: 10
score: 7
score: 4
score: 1
score: 0

l -2
2-3
3-5
>5

Voor alle cases samen wordt een overall TEWOR-score bepaald op basis van de scores van de
individuele cases. De weegfactoren in de formule zijn in onderstaande tabel weergegeven:
herhalingstijd
T = l jaar

weegfactor
l.OOO
0.707

T = 5 jaar

11--1 l
ll--12
ll--15

T=10jaar

1/--f lO

0.316

T = 2jaar

0.447

De formule voor de overall TEWOR-score is:

met:

Sn : score voor de overstorting met een herhalingstijd van 1 jaar;
Sn : score voor de overstorting met een herhalingstijd van 2 jaar;
S,.s : score voor de overstorting met een herhalingstijd van 5 jaar;
Sno :score voor de overstorting met een herhalingstijd van 10 jaar.
Echter, niet altijd worden alle herhalingstijden meegenomen in de berekening. In dat geval
wordt de formule:
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met i= 1, 2, 5 en/of 10.
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A - 2

