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Aan de slag
Doel oefening:
Basis-vaardigheden software DFlowSlide
Gevoel voor effect schematisatiekeuzes
op resultaat beoordeling
Manual op public wiki:
https://publicwiki.deltares.nl/display/GEO

Case beschrijving
Vooroever langs getijderivier:
Ca 50 m breed voorland
Op peildatum is geuldiepte ca 15 m,
geulhelling ca 1:4,5

Case beschrijving
Vak bepaald op basis van:
WBI-SOS segmenten
Geometrie
Beweeglijkheid vooroever

Case beschrijving
Uit D-SoilModel blijkt dat in het vak 4 relevante WBI-SOS
scenario’s (Si) zijn met een kans van voorkomen (P(Si)):
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Case beschrijving
Eerste conservatieve schatting van
parameters:
SOS scenario
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Case beschrijving
Lengte vak: 400 m
Aanname: geen bestorting aanwezig
Uit rekenmodellen voor directe
faalmechanismen volgt dat de invloedslijn 20
m van de buitenteen dijk ligt
Gemiddelde waterstand (GW): NAP
LaagLaagWaterstand (LLWS): NAP-0,6 m

Oefening 1
Start D-FlowSlide en open file:

Oefening_WBI_Cursus_22sept2016_WBOSOS3.fsx

Controleer invoergegevens:
Geometrie op peildatum reeds ingevoerd
Parameters van WBI-SOS scenario 3 (meest
ongunstig geacht obv Vs en 5m)
Voer de berekening uit
Bekijk de resultaten van de “global check” en
“detailed check”
Wat is de toelaatbare overschrijdingskans van de
invloedlijn in de detailed check?

Oefening 2
Herhaal berekening voor andere de drie
ondergrondscenario’s
Sla berekening per scenario telkens op
onder andere naam
Bereken gecombineerde kans op
overschrijding invloedslijn
Is deze kans voldoende klein?

Oefening 3
Op basis van conservatief geschatte
parameters blijkt berekende
overschrijdingskans een factor 5 te hoog.
Met lokaal onderzoek kunnen parameters
nauwkeuriger bepaald worden:
sonderingen of labonderzoek om 5m en/of
d50,gem & d15,gem te bepalen
Peilingen om Vs te bepalen
Bepaal welke 5m benodigd is om te voldoen
aan de eis, voor scenario 3

Discussie
Gevoeligheidsanalyses kunnen gebruikt
worden voor keuze vervolgstappen
Verfijning schematisatie gedetailleerde
toets:
Haalbaarheid aanvullend grond- en
labonderzoek
Monitoring ontwikkeling geul
Toepassing geavanceerde modellen

Verstoringsprofielen meenemen als
geometrie-scenario’s bij directe
faalmechanismen
Stoppen

WBI-SOS eenheden
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