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SUMMMARY

This research project has been carried out at the
Department of Biology of the University of Groningen in
co—operation with the Delta Department of Rijkswater—
staat of the Netherlands. In 19B6 the building of the
storm surge barrier (SSB) in the Oosterscheldt estuary
will be finished. It will be used for protecting the
coastal area against floods. It may be considered to use
the barrier in case of a oil catastrophe at the North
Sea or as a means to prevent the tidal movement for a
while for building hydraulic constructions. In that case
there will exist a situation of a closed, salt lake with
only wind—driven currents. It is conceivable that this
will take place at quiet weather circumstances. In

periods with very low wind velocities the oxygen concen-
tration in the water above a musse]. bank may become low

because of a long residence time of the water and be-
cause of a great oxygen need of the mussels.
The purpose of this project was to investigate such a

situation. This has been done by constructing a model
with the help of data from literature and verbal infor-
mation from various scientific workers. In chapter 2 the
model i s described. One may conceive the model as a
train of columns of water above a mussel bank. In each
column a number of processes are determining the oxygen
concentration photosynthesis, mineralisation, respira-
tion, aeration by wind etc. These processes are dc—
scribed in chapter 3. Turbulence has been paid special
attention in this chapter because of the asumption that.

the col umns of water are well—mixed at any wind vel oci —

ty. It turns out that this asumption can be accepted
when the depth of the column is less then 2.60 m. This
is actually the case with examined mussel banks. In

chapter 4, the model has been compared with the results
of an experiment of the Rijks InstitLtut voor Natuurbe—
heer on the island of Texel. It appeared that the simu-
lation results were in good agreement with the experi-
mental results. Some simulation has been done for the
Oosterscheldt situation. These are desc:ibed in chapter
5. It appeared that at low current velocities (less

than 0.5 cm/sec) the concentration can become lowe 2 to
3 g/m3 in August and 1 to 2 g/m3 in November. A reduc-
tion or increase of the temperature reulted in a in—
crease, respectively a reduction of 0.5 g/m3. The in-

fluence of the depth appear-ed to be an acceleration 0+

the reduction of the oxgen concentration. It is argued
(chapter 6) that when the barrier is used, one has to
mal.::e allowance for the results of this project: the use
of the barrier at low currentvelocities, high tempera—
tures and low water levels, the oxygen concentration can
become very low. Perhaps this is possib].e in the case
of building a hydraulic construction if a good weather
forcasting is provided, but threatening oil disasters,
unfortunately, cannot be predicted.



LIJST VAN GEBRIJIKTE SYMBOLEN

symbool omschrijving dimensie

m2 vierkante meter
mS kubieke meter
cm2 vierkante cm
cin3 kubieke cm
SQRCx) x tot de macht 2
ROOT Cx) tweede machts wortel uit x
x tdmy xtotdemachty

A opperviakte van het water m2
atmos dichtheid mosseis /m2
B bodemgebruik 02 g/m2/dag
BPP bruto primair produkt CC) g/m2/dag
C kooistoF —
b koncentratie organisch materiaai g/m3
c koncentratie zuursto4 in het water g/m3
chi a koncentratie chioro+yi a mg/mS
ci koncentratie NaC1 g/iiter
cmax maximale waarde van c g/mS
cs verzadigingskoncentratie c g/mS
CCz) maximaal verschii in zuursto+kon—

tratie over de vertikaai van de
kolom tussen z=O en z=z g/mS

Cmax Cx) maximale waarde van Cz g/mS
delt tijdstap dagen
Dt dispersiecoëf+ici'ent m2/dag
Dto Dt aan de opperviakte van het water m2/dag
Dtz Dt op diepte z m2/dag
dwmos drooggewicht individueie mossei my
flit +iitratie water individueie mossel mg/mg/day
fe filtratiesneiheid mossei Cwater) i/day
H a'fstand wateropperviakte tot bodem m
Ka Iconstante
kf korrektiefaktor 02 opname mossel
ki aeratieco#+fici'ent m/dag
ks koncentratie organisch kooisto+ g/m3
02 zuursto'f —

p dichtheid van het water g/iiter
poc konc. particuiate organic C g/m3
p02 parti#ie zuurstofdruk mm—Hg
pwat deei niet ge+iiterd water /dag
r respiratie aigen/g C—biomassa CC) g/g/dag
rC respiratie aigen CC) g/mS/dag
ro r t.g.v. basismetaboiisme CC) g/mS/dag
roc routine rate consumption mossei C02) mi/day
s konstante: 22.36/0.36 —
seston koncentratie seston g/m3
sac standard rate consumption mossei (02) mi/day
t tijd dagen
temp temperatuur in het water C
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tkor terflperatL(Urkorrektietf gefilterd water door een mossel 1/delt
twatr hoeveelheid water in een ::o1om 1

U groeisnelheid algen/g C—biomassa (C) g/g/dag
windsnelheid rn/sec

V volume van het water m3
v02 konsumptie mossel per uur ml /uur
z diepte in het water m

zo zuurstofopname individuele mossel mi/dag
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Hoofdstuk 1

INLEIDING

In l98 zal de bouw van de stormvloedkering (SVK) in de
Oosterschelde voltooid zijn.. Het gebrui:: van de SVI<

beheist in de eerste plaats het afsluiten van de Ooster—
scheldemond bij hoog water in kombinatie met stormkon—
dities om gevaarlijke situaties te voorkomen. Er zijn
echter ook omstandigheden denkbaar waarbij het gebruik
van de SYK wenselijk is, zonder dat er sprake is van
storm en/of hoogwater. Men kan denken aan het afsluiten
van de Oosterschelde bij dreigende milieurampen (bijv.
olievleld:en). In konkreto wordt echter ook gedacht aan
het stilleggen van de getijdebeweging wanneer dit tot
kostenbesparing leidt bij grote watérbouwwerken.
Het stilleggen van het getijde I:an echter aan:ien].ij::e

gevolgen hebben.. Eb en vloed hebben een belangri jke
oecologische funktie. Door het getijde ontstaan in de
Oosterschelde plaatselijk grote stromingen en wervelin—
gen in het water waardoor voortdurend organisch mate—
riaal gesuspendeerd wordt en aeratie van het water
piaatsvindt. Door het afsluiten van de Oosterschelde
kunnen deze processen aanzienlijk worden gereduceerd.. De
Oosterschelde kan in dat geva]. worden beschouwd als een
zout meer waar wind en geogra-fie stromingen en wervelin—
gen bepalen..

Dc Oosterschelde is bekend orn :ijn grote biologische
rij:dom en ontleent zijn waarde voor velen hieraan.
Naast deze biologische betekenis i.s de zeearrn ook be—
langriji:: als ops].agplaats en kweekgebied van mosselen.
In deze studie wordt het stilleggen van de getijde—
beweging en het gevoig hiervan voor de zuurstofhuishou—
ding boven mosselpercelen bestudeerd.. 1s de getijdebe—
weging tijdelijk wordt stilgelegd dan is het in theorie
mogelijk dat er schade ontstaat door een tekort aan
zuursto-f onder bepaalde weersomstandigheden. Daarbij
wordt specifiek gedac:ht aan situaties met weinig wind en
hoge watertemperaturen. Bij weinig wind zal, door cen
geringere stroming en werveling, een verminderde gasuit—
wisseling (aeratie) optreden. Bovendien neemt de ver—
blij-ftijd van het water boven een mosselperceel toe.
Hoge watertemperaturen hebben tot gevoig dat de zuur—
sto-fbehoefte van organismen toeneemt, terwiji de oplos—
baarheid van zuurstof afneemt. lhoewe1 mosselen bestand
zijn tegen extreme omstandigheden: bij het droogvallen
van mosselpercelen bij eb gaan de dieren over op een
anaerobe ademhaling (Bayne 1976), wil dat niet zeggen
dat de dieren langdurig bestand zijn tegen anaerobe
omstandigheden in het water. In een zuurstofloze sitatie
zullen gereduceerde verbindingen ontstaan waarbij met
name het gi-ftige waterstofsulfide een kwalijke rol kan
spelen.. In dit onderzoek wordt dit laatste aspekt niet
bestudeerd vanwege de beperkte tijd. In dit versiag
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wordt alleen het verloop van de zuurstofkoncentatie
boven een mosselperceel bestudeerd in samenhang met
temperatuur en stroomsnelheid van het water.

Dc konkrete vraagstelling in deze studie ].uidt:

'Hoe verloapt de wursto+koncentratie boven mossekperce—
len in de Oosterschelde bi3 weersomstandigheden die
gekarakteriseerd warden door weinig wind (en daardoor
weinig stroming in het het water) en hoge watertempe—
ratLtren?'

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van literatuur—
gegevens en persoonlijI:e mededelingen van onderzoekers..
Dc gegevens zijn gebruikt am een komputermodel te kon
strueren. Hiermee is getracht bovenstaande vraagstel—
ling d.m.v. een aantal simulaties te beantwoorden.

In hoofdstuk 2 wordt het model beschreven waarmee de
sjmulatie is uitgevoerd. Hoofdstuk 3 bespreekt de
processen waarvan wordt aangenomen dat ze belangriji::
ijn voor de zuurstofhuishouding. In hoafdstuk 4 wordt
het model getoetst aan de hand van een experiment dat
door het R'IN is uitgevoerd (Dankers e.a 1985, in voorbe—
reiding) In hoo+dstuk 5 warden de resultaten van het
gebruik van het model in de Dosterschelde beschreven en
in hoofdstuk 6 volgt een diskussie van de resultaten uit
hoo+dstuk 5.
In een hijiage wordt het komputerprogramma van het model
weergegeven.
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Hoofdstuk 2

MODELBESCHRI JVI NB

Wanneer de SVK wordt gesloten kan de Oosterschelde be—

schuwd worden als een gesloten, zout meer. Aangenomen
wordt dat op het moment van siLtiten de zuurstofkoncen—
tratie in het water verzadigd is door de sterke aeratie
o.i.v. het getijde (Het model kan echter gemakkelijk

aangepast worden voor andere startwaarden' In het
water vindt een aantal processen pLeats waarbij de zLtur—
stofkoncentratie in het water I<an veranderen: aeratie
(gasuitwisselinc met de iucht) o.i.v. van de wind, res—
piratie en fotosynthese van de algen in de waterfase,

mineralisatie in de waterfase en zuurstofgebruik door
mineralisatie en ademhaiing in de bodem. Dearneest spe—

len stroming en turbulentie van het water een rol. In

het water boven mosselpercelen bestaat een extra zuur—

stofbehoefte door respiratie van de mosselen. In figLtL(r

1 wordt een schematisch overzicht gegeven van de proces—
sen

aeratie

tu ulentie

r
stroming

__

'I- —>
koncentratie 02
in het water

I

)-adenthaling

) mine ralisatie

I
mosseirespiratie

77/T/////// r77/// ////////////
bodemgebruik

figLur 1. Schematisch overzicht van een eantal

belangrij::e processen in het water boven een mosselper—

ceci

Omdat de Oosterschelde beschouwd wordt als een gesioten

systeem I::unnen er eileen cirkulatiestromingen optreden.
In het model wordt eangenomen dat water afkomstig van
een mosselperceel lang genoeg buiten het mosseiperceel
verblift om, wet hetreft de zuurstofkoncentratie, het

gemiddeide nivo in de Oosterschelde weer te bereiken

it)



(bijvoorbeeld door menging). In figuur 2b wordt dit
schematisch weergegeven.

+iguur 2. Twee hypothetische straomschema's
sloten Dosterschelde.

in een ge—

Na de sluiting van de Oosterschelde wordt de stroming
uitsluitend bepaald door wind en morfologie van het
water. In de Grevelingeri blijkt de morfolagie (geulen en
platen) van groat belang te zijn (Verhagen 1984). Het
schema in figuur 2b geeft een zeer gunstige situatie.
Een situatie :oals in figuur 2a is getekend is veel

ongunstiger. 1s de verblijftijd huiten het mosselper—
ceel niet lang genoeg is om de zuurstofkoncentraties te
herstellen, dan zullen na verloop van tljd de beginkon—
centraties van zuurstof aan het begin van het mosselper—
cee]. lager zijn dan aanvankelij:: het geval was. Het
toekomstige stromingspatroon is echter (nag) niet bekend
en daarom wordt van het schema in figuur 2b uitgegaan.

Opzet van het model.

V].ak voor het begin van het mosselperceel bevindt zich
een kolom water met een te kiezen lengte en breedte. In

deze kolom vindt een aantal processen plaats:
—aerati e
—mineralisatie in de waterfase
—fotosynthese door algen in de waterfase
—respiratie door algen in de water-fase
—:uurstofgebruikende processen in de bodem

Door stroming verplaatst deze kolom zich naar het mos—
seiperceel waar een e>tra zuurstofbehaefte bestaat door
de respiratie van de mosselen. Aangenomen wordt dat door
turbulentie van het water (zie hoofdstuk 3) de samen—
stelling van het water homogeen is. De kolorn beweegt
zich naar het eind van het mosselperceel en er vinden

11
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voortdurend de bovengenoemde processen plaats. Steeds
schuiven nieuwe kalommen het mosselperceel binnen. Door
de processen in de kolommen te volgen kan op elk tijd—
stip en elke plaats van het simulatiegebied de kon—
centratie in een bepaalde kolom warden bepaald.
Een belangrijk verschil tussen de kolommen binnen het
mosselperceel en de kolom buiten het mosselperceel (ko—
lomnr. C)) is behalve het ontbreken van mosselrespiratie
de veel grotere diepte van kolom 0. Dc reden hiervoor is
de volgende Kolom 0 representeert de Oosterschelde
buiten het mosselperceel in het model. Dc Oosterschelde
heeft cen gemiddelde diepte van 8 meter (Elgershuizen
1983) terwijl de mosselpercelen zich over het algemeeri
bevinden op de ondiepere gedeelten van de Oosterschelde.
Er wordt van uitgegaan dat het binnenstromende water
afkornstig is van het buiten het mosselperceel liggende
gedeelte met een diepte van 8 meter.

Het model is niet alleen diskontinu in de ruimte (de
ko].ommen) maar oak in de tijd. D.w.z. er wordt in kleine
tijdstapjes gesimuleerd. In zon tijdstapjc vinden de
processen pleats in de kolommen en vervolgens warden de
zuursto+koncentraties in de ::olommen berel:end.

Dc stroming wordt in het model gesimuleerd door na e].k
tijdstapje in het model de :uurstofkoncentratie van een
kolom te vervangen door de zuurstofconcentratie van de
kolorn die dear naast stroomopwaarts ligt. Het gevolg
van de:e methode is dat de lengte van de tijdstap gekop—
pci ci is aen de stroomsnei hei d. Bi j een hoge stroomsnel —

heid zal slechts cen korte ti3d nodig Zijfl am het water
over de lengte van de kolorn te laten stromen. Stroming
is op deze menier eenvoudig te simuleren en bovendien
treedt er geen 'simulatiedispcrsie op. Als men namelijk
de lengte van tijdstap en kolom konstant kiest dan volgt
dacruit een konstante stroamsnelheid in het model omdat
gel dt:

tijdstap = lengte van een kolom / stroomsnelheid

Dc werkel I jke stroomssnelheicl 'al echter in veel geval—
len niet overeenkomen met de (::onstant9) stroomsnelheid
van het model. Het gevolg hiervan is dat de verdeling
van de zuurstofkoncentratie in het model anders wordt
dan wt er in werkelijkheid gebeurd. Dit wordt simula—
tiedispersie genoemd.
Het nadeel van de in dit onder:oek gevolgdc methode is

dat er grate tijdstappen in het model ontstaan bij lage
stroomsnelheden. In het model ken echter een andere
kol omgrootte gekozen warden waardaar de ti jdstap oak
verandert.

In principe ken een mosselperceel op deze manier als cent
matrix van kolommen in keart warden gebracht. Dc lengte
van het perceel wordt dan gedefinieerd door de stroom—
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richtin en de breedte staat daar loodrecht op.
In alle kolommen van het mosselperceel vinden dezelfde
processen plaats. De koncentraties in de kolommen binnen
en buiten het mosselperceel Zijn aan het begin van de
simulatie gelijk. In de loop van de tijd zullen de
koncentraties uursto+ in de lengterichting van het
perceel gaan verschillen omdat de duur van de processen
tL.(ssen de kolommen verschilt. Wanneer in alle kolommen
dezelfde processen plaats vinden mullen er geen
verschillen zijn tussen de kolommen in de breedterich—
ting. Dit geldt ook voor de kolommen buiten het perceel.
Het heeft in dat geval geen zin meer dan êôn kolom in de
breedte richting in het model op te nemen.. Aan de randen
vn het mosselperceel ontstaat echter een concentratie—
verschil tussen de kolommen binnen en buiten het mossel—
perceel. Dit komt omdat alleen binnen het perceel mos—
selrespiratie plaatsvindt. Hier zal een horizontaal
dispersieproces met een netto zuurstofflux naar de
grensolom op het mosselperceel optreden. Vervolgens zal
dit ook gebeuren tussen deze grenskolom en de volgende
kolom op het perceel, enz.. Hierdoor zullen de koncen—
tratie tussen de kolommen in de breedterichting van het
perceel in de loop van de ti3d gaan verschillen. Het
vla:: aarover horizontale .dispersie plaats vindt zal

zich in de loop van de tijd vanaf de rand van het
mosselperceel naar buiten verplaatsen (en naar binnen,
rnaar dat is niet van belang bij dit voorbeeld).. Wanneer
horizontale dispersie in het mode]. ordt opgenomen dan
zal het gebied waar de processen worden gesimuleerd in

de loop van de simulatie steeds groter worden. Het
aantal kolommen dat nodicj is zal dan ook toenemen. Zie
•figuur 3.

t=ot=1t=2t=3t

flguur 3. Illustratie van de toename van het aantal
kolommen door horizontale dispersie langs de grens van
het mosselperceel. g = grEnsvlak tussen perceel en
overig gedeelte van de Oosterschelde. D kolom.

dispersierichting over een bepaald viak.
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Een rekenvoorbeeld kan dit wellicht verduidelijken. Stel
dat het mosselperceel waar we willen simuleren een len—
gte heeft van 1000 meter en een hreedte van 500 meter.
De kolommen hebben cen lengte en breedte van 10 maal 1C)

meter. Er zijn dan aanvankelijk 102*52=5304 kolommen
nodi (Vanwege de dispersie wordt aan elke zijde een
extra kolom gerekend die buiten het mossel perceel
ligt.). Door dispersie al het aantal benodigde kolommen
toenemen. ls we horiontale dispersie in de lengte—
richting van het bed verwaarlozen omdat die wellicht
veel kleiner is dan de stroomsnelheid dan kunnen we ons
beperken tot de toename van het aantal kolommen in de
breedterichting van het mosselperceel. De lengterichting
bestaat uit 100 kolommen. Na 100 tijdstappen is het

aantal toegenomen kolommen aan weerszijden van het bed
ook 100. Het totaal aantal kolomrnen dat dan nodig is

bedraagt dan: 100 * (52 + 2*100) = 25452.

Het schrijven van een computerprogramma voor deze situa—
tie is niet een groot probleem maar de benodigde reken—
tijd of geheugenruimte is groot en daarom kostbaar.
Wanneer deze dispersie buiten beschouwing wordt gelaten
dan is het niet nodig tweedimensionaal te simuleren
omdat de verschi].len tussen de kolommen die loodrecht
op de stroomric:hting staan aleen veroorzaakt worden door
dispersie. Een andere praktische overweging om horizon—
tale dispersie buiten beschoLwJing te laten is het ont—
breken van literatuurgegevens orntrent de grootte hiervan
in dit type systemen. Het buiten beschouwing laten van
horizorutale dispersie leidt tot een onderschatting van
de zuurstofkoncentratie omdat het een bron van zuurstof
is boven een mosselperceel. Het is niet bekend of deze
aanname verantwoord is.

kolom: 0 1 2 3 14 6 etc.
_rr r r r r r

.1g. Li, 1.
imeter

Bm inosselperceel --)

figuur 4. Illustratie van het model.
Dc pijltjes geven de vervanging van de 02—koncentraties
weer na n tijdstap (stroming zie tekst). H=diepte van
het mosselperceel
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Hora:ontale dispersie is om bovengenoemde redenen, on—
danks de overeschatting1 buiten heschouwing gelaten. Het
model is eendimensionaal. Wanneer eendimensioriaal wordt
gesimul cerd dan bedraagt het aantal kol ommen si echts het
aantal kolommen gerekend in de lengterichting..

In het model is het aanta]. kolommen groter dan nodig is
voor het mosselperceel. Dit is gedaan om eventucel na te
çjaari hoe de koncentratie in cen kolom eventueci herstelt
na dat dee het perceci verlaten heeft. Figuur 4 geeft
een beeld van het model zoa].s in het voorafgaande is ge—
schetst.

Ee].angrijke cannarnefl in het model

Dc belangrijkste aannamen zuilen hier weergegeven. Er
zijn veel meer aannamen maar die worden genoemd bij de
beschrijving van cie vErschili.ende processen in hoofdstuk

1) Het model is eendimensionaal dwz: alleen de situatie
in het water in de lengterichtinrj van het mosselper—
ccci wordt gesimuleerd. Met dc lengterichting wordt de
stroomrichtnq bedoeld.

2) Horiontaie dispersie wordt buiten beschouwing gela—
ten. Dit leidt tot cen onderschatting van de koncen—
tratie.De vertikale dispersie wordt wel in het model
betrok ken. Zie hiervoor hoofdstuk3 onderTURDULEN—
TIE'.

4) Dc kane op het ontstaan van geiaagdheid door dicht—
heideverechi lien in het water (door temperatuurs—
en/of sa].anit.eitsverschillen) wordt niet in het model
verwerkt. Dit kan tot cen overschatting van de koncen—
tratie zuursto-f leiden.

5) Er wordt uitgegaan van mosselen met een gel i jk mdi—
vidueci. drooggewicht. Dok wordt er van uit.gegaan dat
de mosselen homogeen verepreid op de hodem 1 iggen.

6) Behalve op verzadigingswaarde van de zuurstofkoncen—
tratie hee-Ft het out.geha].te in het water geen in—
vi oed

7) Van alger. microarganismen. poc. seston en uursto+
wordt cangenomen dat ze homogeen verdeeld zi jn over dc
vertikaci van de water kolom. In de paragraa{ TURBU—
LENTIE' van hoofdstuk 3 wordt hier t. a. v zuurstof
verdcr op ingegaan.

8) Alleen zuurstof en seston worden in het mode]. ale
niet—konservatief beechouwd. D.w.z. ze veranderen in
de loop van de simulatie, Voor zi.ursto-f is dit
vanzeifsprekend omdat we hierin jU1t zijn genteres—
seerd. Voor het sestongehal te is di t van bel ang voor de
hoogte van de mosecirespiratic (zie hoofdstuk 3).

9) Met cen aantal processen wordt in het model geen
rekeninçj cjehouden
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—nitrifikatie en denitrifikatie
—sedimentatie en resuspensie van allerlei partikies
—toevoer van or-ganisch koolstof door lozingen.
—mineralisatie van pseudafaces van mosselen wordt bij
het konstante boclemgebrui k gerekend

Het model is vertaald in de programmeertaal pascal.
Een listing van dit programma is als bijiage toegevoegd
In deze bijiage staat ook een korte toelichting en ge—
bruii::sanij:ing voor het programrna.
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HDo-fstuk 3

DE PROCESSEN

De processen die volgens het model in de kolom
p1aatvinden ijn:
1—Aeratie van het water gasuitwisseling aan het

opperviak van het water.
2—Miner-alisatie van dood organisch mater-iaal in de

'aterf ase.
3—Fotosynthese van de algen in het water en aan het

bodemoppervi ak.
4—Ademhal i ng van de al gen in het water en aan het

bodernoppervi ak.
5—Bodemgebruik: mineralisatie en respiratie. Respiratie

door de mosselen wordt hierbi niet gerekend.
6—Respiratie door de mosselen.
7—Turbulentie van het water.
8—Stromi ng

In het volgende wordt eerst turbulentie en strorning
bespro::en en vervolgens de 6 andere processen.

TLJF:E'ULENT I E

In veel modellen wordt aangenomen dat tenzij er cen
sprongleag is (verooraakt door een verschil in soorte—
lijk gewicht van waterlagen o..i.v. van temperatuurver—
schillen en/of saliniteitverschillen) de waterkolorn als
nagenoeg geheel gemengd kan worden heschouwd (Fagee 1978
b., blz 11). Het betreft veelal systemen waar een duide—
1ike strorninçj aanwezig is door bijvoorbeeld getijdebe—
weging in estuaria of het verval in rivieren. 1s er
veel wind is dan zal de waterko].om meestal ook wel
homogeen zijn. Wind veroorzaakt een stroming van de
bovenste waterlaag die op zijn beurt de volgende laag
tot stroming brengt enz.. Zo'n larninaire strominçj komt
in de praktijk nauwelijks voor. De schuifspanning tussen
de laçjen is verantwoordelijk voor een turbulente bewe—
ging., zie figuur 5.

—3

a

figuur 5. Larninaire (a> en turbulente (b) vloeisto-fstro--
ming. Ult Okubo 1980.

Turbulentie heeft tot gevoig dat er een menging ontstaat
van de waterkolom. Het is in 1::walitatieve zin verge—
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lijkbaar met molekulaire di'fussie door het stochastisch
karakter ervan. Turbulentie is echter een aantal orden
groter dan molukulaire difussie. Dispersie onder invloed
van turbulentie wordt vealal weergegeven, analoog met
molekulaire difussie, door middel van een dispersie
co+ficint (Dt) maal het concentratieverschil over het
viak waar de dispersie plaats vindt (zie o.a. Okubo
1980 en Jrgensen 1983 ):

dispersieDt*dc/dz in (g/dag)/m2

Dt=dispersiecoëfficiënt in m2/dag
is de dimensie waarover de dispersie plaats vindt (m),

in dit geval de vertikaal van de waterkolom,
= koncentratie zuL.(rstof in g/m3.

Volgens Jrgensen heeft de mo•lekulaire difussiecoffi—
dent een van orde van grootte van 0.000,008 tot 0.0001
cm2/sec. en de dispersiecofficient door turbulentie een
orde van grootte van 0.01 tot 2 cm2/sec. (Jrgensen
1983). Verhagen (1984) noemt voor de Grevelingen een
dispersiecoefficient, een grootte van 50 m2/dag. Dit is
ongeveer 5.8 cm2/sec..

In dit onderzoek wordt de uurstofkoncentratie bestu—
deerd onder weersomstandigheden die gekarakteriseerd
worden door weinig wind (en daardoor weinig stroming).
Het is maar de vraag of in die omstandigheden de aan—
name, dat er voldoende turbulentie is, wel opgaat. Het
is voorstelbaar dat er cen gradint ontstaat doordat
enerzijds zuurstofaanvoer aan de bovenkant van de water—
kolom en ander:ijds zuurstofafvoer- aan de bodemzijde
waar de mosselen ich bevinden, plaatsvindt. Mocht er
inderdaad een sterle gradint ontstaan dan zal dat in
het model verwerkt moeten worden om een adequate voor—
spelling met het model te kunnen uitvoeren.
Daarom is in deze studie ook gepoogd een indruk te
krijqen van de verdeling van de zuurstofkoncentratie
over de vertikaal van de kolom onder invloed van turbu—
lentie en wind door middel van een klein rekene>ercitie.

Er zullen twee modellen worden onderzocht voor het ver—
loop van de dispersiecofficint over de vertikaal van
de waterkolorn en de daaruit resulterende verdeling van
de zuursto-fkoncentratie in relat.ie met de windsnelheid.
Met name zijn we genteresserd in het maximaal mogelijke
verschil in zuurstofkoncentratie in de waterkolom. We
zullen stellen dat wanneer dit verschil klein is: minder
dan 10', van de verzadigingskoncentratie, dat dan de
aanname van een homogeen gemengde waterkolom aanvaard—
baar is.
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De tiee modellen die zullen worden onderzocht zijn:

model 1:

Dc dispersieco-fficint (Dt) blijft nagenoeg gelijk over
de vertikaal Dicht bij de bodem neemt Dt sterk af en
wordt nul aan de bodem. Zie +igLtUr 6..

model 2:
Dt neemt lineair af met de diepte van het water. Eij de
bodem (z=H, Hdiepte van het water in meters) is Dt nul.
Zie figuur 6.

Dt

figuur 6.. Twee hypothetische modellen van het
van de waarde van de dispersiecofficint (Dt)
voig van turbLtlentie o.i.v.. de windsnelheid..

Om de rekenexercitie te kunnen uitvoeren zijn
tal aannamen naodzakelijk:

ver loop
als ge—

een aan

—aaname 1:
We zi.jn gel'nteresseerd in de relatie tussen Dt en de
wi ndsnel hei d.
In de literatuur zijn geen duidclijke gegevens gevonden
over de relatie tussen windsnelheid en Dt. Er is echter
getracht toch een relatie a-F te leiden:
Turbulentie en aeratie hangen met elkaar samen.. Door
aeratie zal in de bovenste waterlaag zuurstof worden
opgenomen. ls deze laag niet door turbulentie van het
water vervangen wordt zal deze laag snel verzadigd zi3n
en stopt het aeratieproces. Dc aeratie is namelijk
omgekeerd evenredig met de zuursto-fkoncentratie.. Het
is dan ook niet te verwonderen dat aeratic o.i.v.. van
indstroming afhankelijk is van de windsnelheid. Voor
de w:indaeratic geldt (zie voor nadere informatie de
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paragraaf 'AERPTIE' verder in dit hoofdstuk)

aeratiekl * (cs—c)

csveradigingsconcentratie van het water,
cfeitelijke zuurstofkoncentratie van het water,
klaeratieco.fficint in m/dag.

ki hangt a-F van de windsnelheid: kl0..36*ROOT(w) als L
6 rn/sec. (iie de paragraaf 'AERTIE').

wwindsnelheid in meter/sec.

Omdat aeratie en turbulentie nauw samenhangen is geko—
:en voor een soortgelijke relatie tLIsSen Dt en de
wirdsnelheid als tussen ki en de windsnelheid:

Dt = konst * ROOT(w) als w 6 rn/sec.

Er dient dus nu nog een schatting van konst te worden
geinakt. Volgens Verhagen geldt in de Grevelingen een
waarde van Dt = 50 rn2/dag onder normale weersomstandig—
heden. Wanneer we normale weersomstandig heden verta—
len met 'windsnelheden van circa 5 meter/sec. (de
geniiddelde windsnelheid nabij Vlissingen is 4.8
meter/sect zie Fagee 1978a) dan kunnen we een waarde
voor konst a-fleiden.

50k:onst*ROOT(w) w5 rn/sec. =:> konst=22.36

Voor- Dt geldt dane

Dt=22.6*ROOT(w) m2/dag w=windsnelheid in rn/sec.

Er wordt aangenornen dat deze relatie geldt aan de
oppervlakte van de waterkolorn.

—aannarne 2
In de ko].om zijn geen bron— en put termen aanwezig.
behalve aeratie door wind aan het oppervlakte en respi—
ratie van de mosselen aan het bodemopperviak. De respi—
ratie is konstant: B gram zuurstof per m2 per dag. De
koncentratie in de kolom wordt bepaald door (analoog
aan de diffusievergelij;:ing):

dc/dt = — Dt * [ d(dc/dz)/dz J

Er wordt van uitgegaan dat er een evenwichtssituatie
is. D.w.z. de koncentratie verandert niet meer in de
loop van de tijd. Er geldt dan:

dc/dt = —Dt*[d(dc/dz)/dz] = 0.,

c4::oncentratie zuursto-F in gr zuurstof/m3,
zdiepte in rneters,ttijd in dagen.
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—aaname 3
De grens;:ondities zijn:

z=O: —Dt*(dc/d:)=kl*(cs—c(0)) door yindaeratie.
zH: —Dt*(dc/d:)B door bodemgebruik..

c(O)=koncentratie uursto+ op z()
csveradigingsk:oncentratie van het water
B=gebruik van zuurstof door mosseirespiratie an de
bodem in gr/m3.

—aanarne 4
Mosselen hebben vermoedelik een aktieradjus van circa
25 cm (pers med. . Smaal, deltadienst). Op grond
hiervan ordt aangenomen dat de onderste laag van 20 cm
steeds homogeen gemengd is. Dit betekent dat in deze
laag Dt niet meer interessant is. ls ordt aangenomen
dat de bocht van de curve van model 1 in figuur 6.
beneden 20 cm boven de bodem optreedt dan kan model 1

geherformuleerd worden als cen situatie aar Dt (vrij—
WE?l) konstant is.

model 1

Er eldt: Dt is konstant over de vertikaal
verder geldt

dc/dtDt*[d(dc/d:)/d:0 Caanname 23'

Dt*(dc/dz=a., akonstante (1)

integratie hiervan ].evert Oi

c(z)=(a/Dt)*: + kM kkonstante (2>

als z0 dan

—Dt*(dc/d:)F::l(cs—c(0)> Caanname 33'

===:::. —a=i<l (cs—c (0) ) (3)

uit (2) volgt:

c(0)=k (4)

uit (3) en (4) volgt

—a4::l (cs—k) (5)

als zH dan

—Dt*(dc/d)B Caanname 3)

omdat er evenwicht geldt: a—B (6)
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uit (5) en (6) volgt: k=cs—(B/kl) (7)

uit (2). (6) en (7) volgt:

c(z)(—B/Dt)*z + cs — B/kl (8)

Uit aanname 1 volgt dat:

Dt= s * k1 s= 22.36/0..36 (9)

Voor de rekenexercitie is het van belang ''C(z) te defi—
n I ren:

= 'c(()) —

Op grand hiervan volgt uit (8):

= *(B/(k1*s)) (10)

Uit (8) volgt dat de koncentratie naar de diepte toe
a-fneemt De maximale koncentratie (cmax) in de kolorn is
de koncentratie ais z0:
crnax = c(0) cs—D/kl

Omdat negatieve koncentraties in de kolom niet mogelijk
zijn is de waarde van c(0) oak het maximaal rnogelijke
verschil over de vertikaa]. van de kolom. Hieruit volgt:

c(O) cs—B/kl (11)

Als we 1<1 laten variren dan is het snijpunt van de
11 jnen:

'C (z ki ) = * (B/ (s*kl ) ) en "C (z ki ) =cs—E/k1 (12)

de rnaximaal mogelijke waarde van •C(z) (='Crnax()) op
een gekozen diepte z bij een bepaaide waarde van ki.
Enig rekenwerk met (12) leidt tot:

ki=(B*(z+s))/(s*cs) als "C(z)='Cmax(z) (13)

substitutie van (13) in (11) levert de volgende relatie:

'C(z) cs*(/(z+s)) (14)

De rnaximaal rnogelijke waarde van 'C(:) is dus:

'Crnax(:) = cs*(z/(+s)) (15)

Hieruit blijkt. dat 'Cmax(z) alleen afhangt van de verza—
dicjingskoncentratie van uursto-f en de diepte waarover
we het verschjl willen weten. Dc windaeratie en het



bodemgebruik hebben geen invloed op het maximaal optre—
dende verschil bij de gegeven aannamen.
Uit (13) volgt de indsnelheid () als 'C() = 'Cmac(:)
(en 1<1= 0.36 * ROOT(). vo].gens aanname 1):

= ROOT(B*(z+s))/(22.36*cs>} (16)

Als w VC()='Cmax (z)) dan wordt 'C(z) bepaald door

omdat 'C(:) volgens (10) dan groter is dan cs—E/kl en
dit is vogens (11) niet toegestaan. In figuur 7 ijn de
grafieken van 'C() = cs — E3/kl en C(z) z* (B/(s*::l))
weergegeven. 'C() is echter weergegeven tegen de wind—
sneiheid i.p.v. ki.

an het begin van deze paragraa+ is gesteld dat het
verschil in zuursto-fkoncentratip over de vertikaal klei—
ner dient te zijn dan 10 7. van de verzadigingskoncentra—
tie. Het is voldoende als "Cmax(z) hieraan voldoet:

cs * (/ (+) ) C). 1 * (17)

(1/9) * (18.>

model 2

In dit model geldt dat Dt iineair afneemt met de diepte
en op zH, Hdiepte van het ater i Dt=t:).
Dc volgende relatie tussen Dt en z ordt aangenomen:

DtDto—(z/H)*(Dto). waarbij geldt () z <= H

Dto=Dt aan het oppervlakte: z=0,
Vanege aanname 1 geldt: Dto s* 1<1.
DtzDt op diept in meters.

Verder geldt volgens aanname 2:

dc/dt= Dt * E(d(dc/d)/dzJ 0

Dtz(dc/dz)a, a::onstante

Integratie hiervan. met gebruikmaking van het gegeven
dat er evenNicht is (aanname 2) en de randkondities voor
z0 en z=H (aaname 3) levert op:

c(z)=NB*H>/Dto)*in(1—(z/H)) + sc—(B/ki) (19)

Gegeven de de+inities van C(z) en Cmax () uit model 1

en geheel analoog met de afleidingen in model 1 geldt:



1) 'C (z ) = (B/ (s*ki ) ) * ) (20)

2) C() <= cs * B/kl

3) •Crnx() = CS * O/ft)±s)

(1)
(22)

4) 4(C(z)='Crnax(:)) SQR[(B*(Q+s))/(22.36 * cs)) (23)

5) H * ln(H/(H—z)) (1/9) * s

i..atrbij: 0 = H * 1n(H/(H—))
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'C rnax(z)

model 2

2a

2b

1 2 3 5 rn/sec.

figuur 7. R1ati tussen het versChil (bij EvenwiCht) in
zuurstofkonCentratle (in rni1iegrrn /m3) over de verti—
kat1 van de kolom ("C(z)) en de .indsne1hejcj.
diepte=2.O rn, vergelijkingsdiepte (:)= 1.8 m sc=1O g/rn3la: model 1. bodemgebrujk= 4 g 02 /m2
ib: model 1. bodemgebruik= 2 g 02 /m2
2a: model 2. bodemgebruik= 4 g 02 /m2
2b model 2. boderngebruik= 2 g 02 /rn2
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De lijnen C(2) = cs — B/kl en C() B/((s*kl) * 0uit model 2 ijn in +iquur 7 eergeeven..In dee figuur
i "C() teen de windsnelheid i.p.v. tegen kl Llitgezet
(I.::l 36 * RODT(j)).
In figuur S i.ordt op grand van vergelij::ing (8) en (19)de verdel i ng van de zuurstofkoncentrati e bi j enkel e
speciale gevallen weergegeven voor- model 1 en 2..

Net als bIj model 1 blljkt bij model 2 dat 'Cmax (z) ona-F—hri::e1ijk is van de windsinelheid. 'Crnax () blijkt in model
2 afhankelijk te zijn van de verzadigingskoncentratie
(Cs), de diepte waarbij de vergeliking plaats vindt (z)
en de diepte van de waterkolorn (H).

meter

JI
1 2 3 4 5 6 Eo2

figuur 8. Enkele voorbee].den van de verdeling van de
zuurstofkoncentratie over de vertikaal van de kol orn.
a)boderngebruik=2 g O2/m2 windsnelheid=O.40 rn/sec
b)bodemgebruik=4 g 02/rn2., windsnelheid=2 rn/sec
C) boderngebrui k=2 cj 02/rn2, wi ndsnel hei d=2 rn/sec
In alle gevailen is cs=1O g/rn3.
1 • 2 geven r-espektievel i jk model 1 en model 2 weer

d i sk LI 55 i e

Uit formule (18) en (24) blijkt dat de eis t.a.v. de
grootte van het verschil in koncentratie over de verti—
kaaJ. van de kol orn UI tgedrukt kan worden in een ongel Ij k—
held waar alleen de vergelijkingsdiepte (z) en/of de
diepte van het water (H) een rol spelen. We zijn gen—
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tr-esseerd in het verschil over de gehele kalam omdat de
mDselen zich op de badern bevinden. Vanwege aanname 4
wordt in plaats van de bociem (H) z=H—0.20 genomen.
DDor :H—0.20' in formule (18) en (24) te substitueren
geldt voor model 1 en model 2 de volgende ongelijkheden
(=22.36/0.36, voigens aannarne 1)

H 7.10 meter (model 1) en

H 2.66 meter (model 2).

Zoe]. mode]. 1 als 2 zi jn theoretische konstrukties en
het is niet bekend welk model het meest realistisch is.
Dc sirnulatie wordt uitgevoerd voor een situatie waar de
diepte van het water de 2.5 meter niet overshrijdt (zie
hoofdstuk 5).Er kan dus gekonkludeerd warden dat. welk
model van de twee oak toepassing is de kalom als
homogeen gemengd kan warden beschouwd. In het model
wordt echter oak de waarde van de zLurstofkancentratje
bLd.ten het mosselperceel berekend (kolom 0 zie hoofd—
stLLk 2). Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde diep—
te in de Oosterschelde 8 meter. De konklusie geldt hier
dus niet voar. Er wordt hiermee verder geen rekening
gEhauden.
Dc konklusie t.a.v.het mosselperceel gaat niet op als in
werkelijkheid een geheel andere relatie bestaat tussen
de windsnelheid en Dt1 en/of en de verdeling van Dt aver
de vertikaal. Dmdat er weinig van bekend is wordt in dit
anderzoek uitgegaan van het resuJ.taat in deze analyse.
Er is een punt dat van belang is. We zijn bij de analyse
er van uit gegaan dat er geen bran— en puttermen zi jn.
In het s]rnulatiemadel is dat wel het geval. Dc reden dat
ze b±j deze analyse zijn weggElaten is dat de rekenexer—
citie dan een stuk kamplexer wordt en wellicht aok niet
tot oplosbare differentiaa].verge].ijkingen leidt. Het is
oak niet waarschijnlijk dat ze een grate rol spelen bij
het uiteindelijke resulteat. Dc hedoelde bran— en put—
terrnen ziJn zuursta-fnemende of zuursto-Fgenererende pro—
cessen als fotasynthese. mineralisatie en respiratie in
de waterkolom. Omdat deze processen in de waterj::alom
plaatsvinden z'ijn ze ondanks dat ze niet geheel ver—
spreid behoeven te ligcjen. veel minder lakaal dan aera—tie (aan de oppervlakte) en masselrespiratie (aan de
bodern). Dc invioed van henthosalgen. gepasitianeerd aan
de bodem, is niet van groat belang amdat ze het netto
baderngebrui k bei'nvloeden. Zoals uit de analyse is geble—
ken heeft het (netto) bodemgebrui.k geen invloed op
Cmax (z).

Verder dient nag gememoreerd te warden dat de analyseuit geat van een evenwichtsituatje. Bij de analyse is
niet de tijd betrokken die nadig is am de evenwichtssi—tuatie te bereiken. Het is in principe mogelijk dat
voordat de evenwichtsituatje wordt bereikt. de verschil—
len in de waterkolom tussen zuurstofkoncentraties grater
;ijn de berekende Cmax(z).
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Beide modellen Zijn niet van toepassing als er in het
geheel geen wind of stroming is, of als sprake is van
een spronglaag in het water. Een spronglaag werkt alsen e-Fficiënte barrire voor dispersie (Fagee 1978—b,
Verhagen 1978).

Onidat de ::olDm als homogeen gemengd wordt beschouwcj op
gr-ond van bovenstaande analyse hoeft geen onderscheicj
wcrden gemaakt in koncentraties op verschillende diep—
ten. In het model wordt daarom met de uurstofkoncentra—tie steeds de koncentratie bedoeld die geldt voor de
gehel kolorn.

STROM ING

In het model wordt er van uitgegaan dat stroming in de
Oosterschelde deels afhankelijk is van de wind. De
stroornsnelheid is circa 1 a 2 7. van de windsnelheid
(pers. mededeling J.H.G.. Verhagen).. In het model wordt
aarigenomen dat lagere windsnelheden dan 1 rn/sec niet
voorkomen. Windstilte wordt beschouwd als een gemiddelde
windsnelheid van 1 rn/sec. Lagere stroomsnelheden dan 1 7.

van de windsnelheid warden in het model wel toegelaten.
Dc stroomsnelheden zijn gemiddelde stroomsnelheden over
de vertikaal, maar dat is voor het model voldoende
olang het water als homogeen gemençjd kan worden be—
schoud, zie ook de paragraaf over 'TURBULENTIE' in dit
hoafdstuk. B1j lage stroomsnelhederj: bijv. 1 cm/sec.., en
een mosselperceel lengte van 1000 meter is de verblijf—
tijd ongeveer 27 uur. Dc verblijfstijd is in het model
belangrijk amdat dat de periode is waar we primair in
zin gentercsserd. Het gaat om de zuurstofhuishouding
boven cen mosselperceel. Dc simuiatie kan dan oak be—
perkt worden tot cen periode van enkele dagen.

Zoals in de rnodelbeschrijving is weergegeven hangt de
tijdstap in het model af van de stroomsnelheid en de
ko1om1engte

tijdstap=lengte van cen ko].om / stroomsnelheid

Wanneer er geen stroming is wordt de tijdstap oncindig.
Daarom wordt bij afwezigheid van strorning cen bcpaalde
waarde voor de tijdstap genornen. Dc grootte hiervan is
door de gebruiker te kieen..

ERATIE DOOR DE WIND

BiJ een volledig gemengde waterrnassa wordt door
verschillende auteurs de volgende formule gegeven am de
netto zuurstofuitwisscling tussen water en lucht te
karakterjsercn in relatie met de kancentratie in het
water (Jrgensen 1983. Fagee 1978—a,b):
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dc/dtki*(cs—C)*(/V), waairhij

C: = uurstof oncentratie in het water in gr/m3.
cs = zuurstofkoncentratie in bet water bij veradiginrj

in qr/m3,
I-i = aeratieko-f+icint in rn/dag.,

= oppervi EiktC van bet. water
V = vol ume van het water.

Omdat /V de di epte van bet water i. s kan de rd at i e al s
vol gt worden herschreven

dc/dt=(ki/H)*(cs—c), H is diepte van het water
Van Fagce (1978-b) behandelt een aantal model len voor de
grootte van LI in rd ati e met de wi ndsnelhei ci. Be model —
]. en verschi liEn aanz I enl :i jk. TLtS sen bet theoreti ach
mini mum en ma> i mum van k]. bestaat. eEn + aktor 10 Dc
aut.eur stel t op grond van z I jn di skLISSI C voor de vol gende
reiat.e te kieen

::] =::), ):)3*:80F (w) m/dacj
00.3 omreken:i ngs+aktor

= de windanel held in rn/sec 10 meter boven bet
wateroppervl ak.

De:e relatie' cjee-ft bi j laqe w:indsneiheden (< 2 m/sec)
cen waarde van ki die' 1:1 ci ncr is dan het door van Pagee
:e].-f gesteide theoretische minimum. In dlt onderoe'k
I jn we echter gentersserd in 1 age wi ndsnei heden. Daar—-

om is de door vart Fagee' voorgestel de rd at I e voor di t
onderzoe'k ml nder geschi kt In bet onderzoek van Fagee
worden ook resultaten van ve].d — leiboratoriumexperimen—
ten van andere auteurs. weergegeven. Dc resul tat.en van
BanI.::s (197) zijn in bet model qehruikt omdat ze geha—
seg:'rd z i jn op 'ei dciegevens LU t cen eni gsz ins- vergel 1 jk—
bar yE'bl cci al s de Oost.erschelde: bet Theemsestuari urn.
rovnci:L en vail en :i jn rcsL)i taten hi j hogere wi ndsnci be—
den vri jwe]. samen met de door Pagec voorgestel de rd a—
t. I e.
Do -formul es van Banks komen op bet vol gende neer

1) al s w)- rn/sec. dan kl = 0.028 * SDF (w) rn/daq
2) als 1(w::: rn/sec. dan.' kl 0.3e3 * (w) m/dag

?Ooi
ww:i ndsnel hel ci op 1 C) m boven bet watewroppervl ak

De;e' relaties geldon voor windsnelheden groter dan 1

rn/soc. . Er worrit aangenornen in di t: onderzoek dat
wi ncisnel heden lager dan 1 rn/sec ni et voorkomen.



De coë++iciënt ki is oak afhankelijk van de temperatuur.
Hierin wordt Van Pagee gevolgd:

klkl(20) * 1.016 tdm (temp—20) m/dag,

kl(20) = ki volgens de 'F ormules van Banks bij 20 graden
celcius,
temp = temperatuur in graden celcius

Oak t.a.v de bepaling van de verzadigingswaarde van de
zuursto'Fkoncentratie (cs) wordt Pagee gevolgd:

csa*b*cid,

a0. 68—0. 0006*temp
b755. 4—0. 032*SQR (temp)
c1—0. 009*e
d=temp—35

e(p—1000) /1.45

p=dichtheid van het water in gr/liter
p1000 + 0.8*s — 0.0061*SQR(temp—4+0.2*s)

s=saliniteit in gr/liter
s1.806*cl+0.030
clkoncentratie NaC1 in gil

De in het begin van deze paragraa'f gegegeven 'Formule
dc/dt=(kliH)*Ccs—c) is in deze 'formulering niet geschikt
omdat in het model in tijdstappen wordt gerekend. Er
dient dus een herformulering plaats te vinden. De in het
model gebruikte 'formulering luidt als volgt, met inbe—
grip van de temperatuurkorrektie:

cCt) c(t—1) + delt*Ukl/H)*(cs—c(t—1))} *

1.016 tdm (temp—20),

c(t)koncentratie in de kolam op tijdstip t
c(t—1)=koncentratie in de kolom op het vorige tijdstip
delt=de lengte van de tijdstap:t—(t—1) dagen

MINERALISATIE IN DE NATERFASE

Mineralisatie betreft de a'Fbraak yan organische stofFen
tot vnl koalzuur en nitraat. De bronnen van deze organi—
sche staffen zijn o.a. a'fscheidingsprodukten van or—
ganismen, dade organismen, lozingsprodukten en geresus—
pendeerde verbindingen uit de bodem. Er wordt aangenamen
dat lozingsprodukten geen rol spelen en dat resuspensie
van organische stof in evenwicht is met sedimentatie van
organische stoF zodat die niet apart in het model behoe—
yen te warden opgenomen.
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Mineralisatie wordt veelal beschreven met een simpele
eerste orde vergelijking (zie o.a. Pagee 1978—a en Jr—
gensen 1983):

db/dt=—K*b

K=afbraakkonstante in 1/dag.1
b=hoeveelheid organische stof in gram/m3.

De omzetting van organische st.of betre-ft vnl de omzet—
ting van organisch koolsto+ en stikstof. Omdat daarvan
gegevens bekend zijn is het handiger om met organisch
koolstof (inklusief tikstof) te werken i.p.v. organi—
sche stof.
De omzetting van organisch koolstofsto+ in zuurstofequi—
valenten is eenvoLldig af te leiden:

voor koolstof: C + 02 ==:> C02

Per gram C is nodig (2*16)/122.67 gram 02

voor stikstof: NH4 + 2*02 HNO3 + H20

per gram N is nodig (4*16)/144.57 gram 02

1s wordt aangenomen dat de C/N verhouding 6 is dan is
er voor 1 gram organisch koolstof 2.67 + 457/6 = 3.43
gram 02 nodig. Het gebruik van zuurstof door mineralisa—
tie kan dan worden beschreven door:

dc/dt—K* (3.43*I<s)

c=zuurstofkoncentratie in gr/m3,
kshoeveelheid organisch koolstof in g/m3.

E4ovenstaande weergave van de mineralisatie is in de
werkelijk:heid veel ingewikkelder. De oxidatie van I<ool—
stof en stikstof verlopen niet even snel. Stikstof komt
in de organische stof vnl voor in de vorm van aminozuren
en wordt eerst omgezet in NH4 en daarna in N02. Voor de
eerste omzetting is evenwel geen zuurstof nodig zodat
die stap in bovenstaande formules buiten beschouwing is

gelaten. De omzetting van ammonia naar nitraat verloopt
in twee stappen via de vorming van nitriet. Daarbij zijn
verschillende microorganismen betro::ken (Thomann e..a.).

Dok kan bij lage 02—waarden N03 tot NH4 en vervolgens
tot N2 worden omgezet (denitrifikatie) door microorga—
nisrnen (Thomann e.a).,
Voor de eenvoud wordt met deze laatste aspekten geen
rel::ening gehouden..

De hoeveelheid organisch koolstof is natuurlijk geen
:onstante hoeveciheid maar verandert o.i.v. mineralisa
tie en de verschillende reeds genoemde bron— en putter—
men. In dit onderzoek wordt echter gedaan o-f de hoeveel—
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held organisch kooistof een konservatieve faktor is. Dc

reden is dat de simulatic over een vrij korte periode
iordt uitgevoerd. Zoals gebleken is in de paragraaf over
E3TROMING' in dit hoofdstuk is de verblijfstijd van het
atcr boven een mosselperceel ook blj zeer trage stro—
mingen vaa:: maar enkele dacjen.
Het voordeel hiervan is ecn vercenvoudiging van het
model. Met cen gevoeligheidsanalyse kan eventucel onder—
zocht worden of deze aanname gerechtvaardigd is.

Dc hoeveelheid organisch koolstof wordt veelal weergege—
yen met het zogenaamde pocgehalte (particulate organic
C). Poc is inklusief koolstof in levende organismen. Het
organisch koolstof waar het blj de mineralsatie om gaat
is het zogenaarnde labiele poc. Dit is ongeveer 60X van
het totale poc—gehalte (pers. mededeling A.Srnaal, delta—
dienst).

De mineralisatie is afhankelijk van de temperatuur. Voor
de temperatuurkorrektie wordt Pagee (1978—a) gevolgd:

als 0 temp 15 dan

Ktemp = K(2o)*t:).75 * 1.108 tdm (temp—15)

als 15 temp 35 dan K(temp) = K(20) * 1.50 * Q

G=1/CSQR((temp—32)/17) +1}
temp=tempE?ratLtur in graden celcius
K(20)=F:: bij 20 graden celcius

In de literatLtLtr worden verschillende waarden voor
(=K(20) gegeven: Van Pagee (1978—a) hanteert cen waarde
van K =0.3 /dag voor koolsto-f in het Zoommeer, De Vries
e.a. (1984) noemen cen waarde van 0.14 /dag in de Breve—
lingen. In dit onderzoek wardt arbitrair van een waarde
van 0. 2 /dag uitgegaan.

Na herformL.Ilering (vanwege de tijdstappen in het model)
van de formule voor mineralisatie, luidt deze (exciusief
de temperatuursfunktie):

c(t)c(t—1) — delt * K * 0.6 * 3.43 *: poc

c(t)::oncentratie op in de kolom op tijdstip t in gr/m3
c(t—1)koncentratie op het vorige tljdtip
deltlengte van de tijdstap in dagen

FOTOSYNTHESE

Fotosynthese is cen ingewikkeld proces waarbij veel
fEtktoren betrokken zijn. Er is niet gekozen voor het
afonderlijk simuleren van de fotosynthese in verband
met het komplexe karakter er van. In plaats daarvan is
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ce bruto primaire produk tie van oo1stof per dag per
ierkante meter als parameter in het model ingevoerd.
I-iervan ZIjfl gegevens voor de Oosterschelde van een
aiantal jaren be:end.. De produk tie van zuurstof wordt
erivoL(dig bere::end door de produk tie van Ioolsto+ perdg te vermenigvuldigen met 2.67 (uitgaande van de ver—
gelijking: C+02==>C02)
De fDrlflulering voor de fotosynthese luidt dan:

c(t)=C(t—1) + E'PP * 2.67 * delt / H

BFF'=bruto.primaire produk tie per dag per m2
c(T)=zuurstofkoncentratie op tijdstip I in gr/m3
c(T—1)=zuurstof::oncentratie op het vorige tijdstip
delt lengte van de tijdstap in dagen
H=diepte van het water in meters

RESPIRATIE IN DE WTERFSE

VDlgens Peeters (pers. mededeling. deltadienst) geldt
voor de respiratie van algeri de volgende formule:

r-=ro + Ka*u,

r o = 0.02 tot 0. 1 en
a = 0. 2 tot 0. 7.

rrespiratie in gr C per gram C—biomassa per dag.
rorespiratie t..g..v. het basismetabolisme,
ugroeisnelheid in gr C per gr C—biomaasa dag.

vervolgens geldt: u(BF'P/H)/b —

BPP=bruto primaire produk tie in gr C per m2 per dag.
b=biomassa in gr C per m3,
H= diepte van het water in meters,

verder geldt:

b=chl a * 30 (peters pers. mededeling) en
chi a = koncentratie chlorofyl a in mgr/m3.

De respiratie per kubieke meter per dag kan worden
uitcjedrukt in b*r'. Eenvoudige algebra leidt dan tot de
fc)rmule:

rC = (b*ro)/(Ka+1) + (Ka/(I::a+1))*(EPF./H),

rC=respiratie in gr C per m3 per dag.

Voor de omzetting van respiratie uitgedrukt in gr C naar
respiratie uitgedrukt in gr 02 kan de volgende formule
gebruikt worden: C+02==>C02. De om2ettings+aktor. zie
ool:: de paragraaf 'MINERALISATIE',I is 2.67. Stikstof
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wordt hier niet bij betrokken omdat stikstofverbindjngen
vnl worden afgebroken tot NH4 en aminozuren en dan
worden uitgescheiden (ze zijn dan onderhevig aan minera—
lisatie)
De respiratie is afhankelijk van de temperatuur. Vo].geris
Feeters (pers. mededeling) geldt een 0—10 van 2. Als er
van uitgegaan wordt dat de hierboven gegeven waarde van
rC bij 20 graden elcius (rC(20)) geldt. kan de tempera—
tuurkorre::tie ale volgt worden weer gegeven:

rC(temp) = rC(20) * 1.07 tdm (temp—20)

Dc formulering van tie respiratie in het model ].uidt fluals volgt:

c(t)= c(t—1) — E(b*ro)/(Ka+1) + (f'a/(Ka+l)) * (BPF/H)J *

1.07 tdm (temp—20) * 2.67 * delt

Er wordt een gernidde].de waarde van ro en K genomen omdat
er geen gegevens over hun specifieke waarden bekend
waren: roCO6, K0.45

BODEMGEBRU I K

In de bodem vinden zowel aerobe aLe anaerobe processen
plaats. crobe processen vinden vooral in de bovenste 5

10 mm van de bodem pLeats. Anacrobe processen vinden
daaronder pLeats. Produkten van de anaerobe processen
diffunderen naar boven waar ze aeroob worden omgezet
(Water quality modelling 1983). Het organiech materiaa3.
dat zich in de bodem bevindt is afkomstig van a1gen
rnicroorganismen. bentieche dieren en gesedimenteerd
materiaal uit de bodem. Naast sedimentatie vindt ook
resuspensie pLeats. Bovendien vindt ook respiratie van
organismen pLeats. Het is moeilijk al deze processen in
een simpel model onder te brengen en de kombinatie van
aerobe en anaerobe processen is vaak zeer komplex. Daar—
orn is gekozen voor het invoeren van een konstante die
het boderngebruik (behalve de respiratie door mosselen)
weergeeft
Van Fagee (1978—a) noemt een waarde van voor het zuur—
stofgebruik van 1 gram 02 per m2 per dag in het Zoom—
meer. In 'Water quality modelling 1983' wordt een waarde
van 1 tot 2 gram 02 per dag per m2 in 'estuariurn mud'
gegeven. rbitrair wordt van een waarde van 0.5 tot 1.5
cjr 02 per m2 per dag uitgegaan. afhankelijk van het
jaargeti jd.
Dc fomulering voor het model lLIidt:

c(t)=c(t—1) — (B/H) * delt

B=bodemgebrujk in gr. zuursto-f/(m2*dag)
Hdiepte in meters



RESFIRTIE DOOR MOSSELEN

In de iiteratuur worden twee typen van ademhaling door
mosselen onderscheiden (Bayne e.a. 1976). Dc ecrste is
de :ogenaamde 'standard respiration' (onderhoudsmetabo—
lisme) en de andere is de 'routine respiration' die
afhirikelijk is van de metabolische aktiviteit, in I<on—

kreto de voedselopriame van de mosseleri. Verhagen ontwik—
kelde een populatiemodel voor de mossel (Mytilus edulis)
waarbij hij met gebruikmaking van bovcngenoemd onder—
scheid ook de zuursto+opname door mossc]en modeileert.
In dit onderzoek wordt het model van Verhagen overgeno—
men

z o=roc+soc

zo = zuurstofopname in ml 02/dag van én mossel
roc = routine rate consumption in ml /dag.
soc = standard rate consumption in ml /dag.

Voor roc en soc geldt:

roc=(rocwin*filwin*(1—seasin) + rocsum* filsum*seasin) *
dwmos tdm 0.7
soc(0.55*socwin*(1—seasin) + 0.41*socsum*seasin) *

dwmos tdm 0.7

socwin temperatuurkorrektje soc in de winter
socsum temperatuurkorrektie soc in de zomer
rocwin= temperatuurkorrektie roc in de winter
rocsum temperatuurkorrektie roc in de zomer

Deze korrektiewaarden worden door middel van de funktie
'seasin' of '1—seasin' aangepast aan de tijd van het
j aar

Dc waarden van deze korrekties :ijn in tabel 1 te yin—
den.

seasin 0.5 * (1+sinC C ((daqnummer — 125)/365) ) *

(2*pi ) ))

dwmos = drooggewicht van een mossel in mgram

Fl 1 sum en f ii win geven de zuurstofkonsumpti e a+hankel i jk
van de hoeveelheid gefilterd materiaai (-filt) door cen
mossel weer, respektievelijk in zomer en winter. Ook
hier vindt seizoenaanpassing door de -funktie 'seasin' of
'1—seasin' piaats. Flit wordt gegeven in mgram per dag
per dwmos tdm 0.7. Zie tahel 2 in dit hoa-fstuk. Volgens
Verhagen geldt
filt= seston*-Fs*tkor.

seston=hoeveeiheid zwevend materical in g droogge—
wi cht/m3.
fs-filtratiesnelhejd in i/dag
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tkortemperatuurkorreektje voor +iltratiesnelheid.

Volgens Verhagen kunnen fs en tkar als volgt warden
bepaald:

fs(1.25*dwmos tdm 0..8)/(1+((dwmos)/5) tdm 0.3) 1/dag

dwmos=drooggewicht van een mossel in mgram
tkor=0.4 als temp 2
tkor0. 1*(t—2) + 0.4 als 2 = temp < B
tkor=1 als temp :> B

temptemperatuur in graden ci ci us

Deze funktie is m.i. te eenvoudig. Bi hoge mossel—
dichtheden zal de hoeveelheid seston snel dalen. De
routine rate consumption is van de hoeveelheid seston
afhankelijk en zal bij een dalende koncentratie van
seston aol:: a+nemen. Het is mogelijk dat bij grate tijd—
stappen in het model een onderschatting van de sestonaf—
name plaatsvindt. Het heeft dus zin am het ver].oop van
de koncentratie seston nauwkeurig te volgen. In het
volgende wordt een funktie voor de bepaling van het
sestongehalte in de loop van de simulatie afgeleid:

Stel een bepaalde periode de1t met een n aantai
tijdstappen (tijdstapdelt/n). In cen bepaaide tijdstap
wardt f liter gefiltreerd door én mossel. Het deel van
het water dat na een tijdstap in een kolam met een bodem
oppervlakte van 1 vierkante meter niet wordt ge-filtreerd
is dane

1— (t-f/twater)

tftotale hoeveelheid gefilterd water in liters in 1

ti jdstap: atmos*f,

atmos=aantal mosselen op 1 m2
twater=totale hoeveelheid water in de kolom in liters

Na n tijdstappen is het deel niet gefilterd water bij
benaderi ng:

(1—(tf/twater)) tdm n

Omdat na n tijdstappen de totaal gefilterde hoeveelheid
water tkor*fs*delt*atmos is kan dit warden geher-formu—
leerd tot
(1—C((tl::or*-fs*atmos*delt)/twater)/n)) tdm n

1s we n laten naderen naar oneindig en de tijdstap
(delt/n) naar nul (delt blift konstant> dan vinden we
door limietovergang:
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het niet gefilterd deel water (pwat) is na èèn delt:

pwatexp (—(tkor*fs*atmos*delt) /twater)

Dc hoeveelheid gefilterd materiaal per mossel bedraagt
dan:

C(1—pwat)*H*10C)0/(atmos*delt) liter.,

Hdiepte in meters

Dc hoeveelheid gefilterd seston (filt) bedraagt dan:

•filt=seston*(1—pwat)*H*1000*(1/(atmos*delt)

Dce funktie voor de bepaling van 'filt wordt inplaats
van filt=seston*fs*tkor in het model gebruikt.

Vanege de aanname., dat het sest.on homogeen verdeeld is.,
l:an op grond van van de formule voor de hoeveciheid
ge-Filterd droog materiaai worden afgeleid dat voor de
koncentratie seston na èèn delt geldt:

seston (t)=seston (t—1) *pwat
pwat= exp(—(tkor*fs*atmos*delt)/(twater))

seston(t)= sestongehalte op tijdstip t
seston(t—1)=sestongehalte op het vorige tidstip
delt tijdstap in het model

z i.iurstof

Dc zuursto-fopname door de mosselen is ook afhankeiijk
van de zuursto-fkoncentratie zelf (Bayne en Livingstone
1977) zie figuur 9. Op grond van dit artikel zijn
relaties a-Fgeleid tussen de zuurstofkoncentratie in het
water en een korrektiefaktor.
Dc gra-fiek in -figuur 9 bestaat uit twee linaire verge—
lijkingen (ziedestipellijn):

p02 66.5: v020.0013 * p02 + 0.3870
p02 66.5: v020. c:)o71 * p02 + 0.0013

Dc maximale zuurstofdruk (bIj evenwicht met de druk in
de atmos-feer) is 0.20 * 760 mmHg 155 mmHg. Dc
zuurstofopname bij deze druk is 0.589 mliter 02 per uur
per mosel (door extrapolatie van de drie hoogste punten
in de grafick van -figuur 9). Door aan te nemen dat de
p02 in het water evenredig is met de relatieve zuurstof—
koncentratie (t.o.v. de verzadigingswaarde) kan de kor—
rektiefaktor (=kf) worden afçjeleid:

als p02 66.5 dan kf(0.OC)71*p02 + 0.Ot)13)/0.589 en
als p02 >= 66.5 dan kf=(0.0013*p02 + 0.3870)10.589.

waarbij: p02(c/cs)*155.
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angenomen wordt dat bIj p02>155 ge1dt kf1

v02 tn1/uur,'osse1

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1
'I

/
/

/

/

50 66.5 100 150 p02 mHg

/

//

figuur 9. Het gebruik van zuurstof van een individuele
mossel in ml /uur in relatie met de partieële wurstof—
druk in her water in mm—I:ikdruk. Naar Bayne en
Livingstone., 1977.

Resurnerend geldt voor de uurstofkoncentratie en de mos—
seirespiratie het volgende
c(t)c(t—1) — atmos * delt * ((roc + soc)/750) * k+

Er wordt door 750 gedeeld om milliliter in milligram
(1/0.75) en milligram in grammen om te zetten.

Temperatuur Soc roc

graden C socwin socsum rocwin rocsum

0 0.617 0.466 0.791 0.575
5 0. 689 C). 626 0. 791 0. 688

10 0.803 C). 803 0.791 C). 953
15 1 — 000 1 . 000 1 . 000 1 . 000
20 1.284 1.162 1.265 1.048
25 1.708 1.512 1530 1.450

tabel 1. Korrektiewaarden voor de temperatuur in winter
en :omer voor de standardrate 02 consumption. Overgeno—
men uit Verhagen 1984.
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filt: seston filsum filin
gefiltreerd zuurstofkonsumptie per dag in ml
mg per dag per dag.drooggevicht tdrn 0.7

0 0 . 000 0 . 000
2 0.1)0 1 0. 000

o. 015 0.008
5 t:. 030 0.018
7 0.039 0.025
9 0.048 0.031

11 C). 054 0. 035
13 0. 05E3 0.038
15 0. 0é0 0. 039

tabel 2. Zuursto-fkonsumptie in relatie met de hoeveel—
held gefilterd materiaal (routinerate 02 consumption) in
zomEr en winter. Overgenomen uit Verhagen, 1984.

Voor zoel tabel 1 als tabel 2 ge].dt dat in geval van
niet getabel leerde waarden van temperatuur en/of +1 lt dE
korrektieaarden door 1 incaire interpolatie orden ver—
kreçjen.



tabe]. 3. Pararneteraarden van de simulaties voor bet
texele<perirnent.

Dc gemeten koncentraties, boven en onder in de bar::,

verschilden nauwelijks bij de experimenten var simulatie
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Hoofdstuk 4

EEN EXFERIMENTELE TEST VAN HET MODEL

In de maanden september en oktober van 1984 Zijfl door
het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (FUN) op Thxel
zuurstofmetingen uitgevoerd op een kunstmatig mosselper—
ceel (Dankers e.a, 1985, in voorbereiding). In een met
zeewater gevul de, hetonnen bak van circa 5 * 1 * 50 meter
wer-den mosselen neergelegd. Na een gewenningsperiode
rijn bi verschillende waterdiepten, stroomsnelheden en
lichtomstandigheden de zuurstofI:oncentraties kontinu
çjerejistreerd. De rneetpunten lagen dicht blj de opper—
vialte en dicht bi de bodern. op verschillende plaatsen
in de bak.Daarnaast zljn ook de gehalten poc en seston,
temperatuur etc. gerneten.
Dc waarden van de parameters en de resultaten van de
uurstofmetingen ijn door de onderoekers aan rnij ter
beschikking gesteld om ::omputersirnLLlaties met het model
te vergeii3ken met. de veidmetingen. Er zijn drie simula—
ties uitgevoerd. In onderstaande tabel staan de waarden
van de parameters van de verschillende simulaties.

si mul ati es

parameterwaarden I II III
temperatuur 12.5 12.0 12.0 Ceic.
windsnelheid 3.0 3.0 0.0 rn /sec
diepte 0.43 0.75 0.95 m

bruto prim, prod. 3.0 3.0 3.0 g C/dag.m2
bodemrespiratie 0.0 0.0 0.0 g 02/dag.m2
chlorofyl a 5.0 5.0 5.0 rng /rn3

p oc 0. 5 0. 5 0. 5 g / m3

rnaand 9 10 10
dag 27
aantal mosselen 2970 2970 2970 /m2
aanvangskonc. 9.0 9.27 9.37 g 02/m3
lengte perceel 40.0 40.0 40.0 rn

stroornsnelheid 0.043 0.00 0.00 rn/sec
daglengte 11.54 11.14 0.00 uur (decim.
aanvangsuur 13. 00 13. 00 1 :,. 00 uur
sestongehalte 20.0 28.0 28.() g /rn3
dr. mossel 0.48 0.48 0.48 g /rnossel
chloorgehalte 25.5 25.5 25.5 g /liter
si. mul at i eduur BC). 0 80. 0 80. 0 uur
koiomlengte 4.0 2.0 2.0 rn

tijdstap 1.8 6.0 6.0 mm.



I en —II. Daarom Zijn simulatie I en —II a].leen vergele—
ken met de meetreultater viak bij de bodem zie +iguur
9. Dc experimentele resultaten van simulatie III zijn
wel van beide meetlokaties weergegeven.
Simulatie I betreft de gegevens van het meetpunt aan het
begin van de bak vanaf 27 september 13.00 uur. Si mu—
latie II betreft bet meetpunt op 13.5 meter vanaf het
begin van de bak. Eegindatum en tijd: 3 oktober 13.00
uur. Simulatie III betreft de meetpunten op 40 meter
vana-f 3 oktober, 13.00 uur. Bij simulatie III is de
daglengte van 0 uur in bet experiment gerealiseerd door
de bak gedeeltelijk te bedekken met zart plastic +0—
lie. Dc experimenten van simulatie II en —III zijn
gelijkti3dig op verschillende plaatsen in de bak Ltitge—
voerci.
Dc indsnelheden waren niet bekend. Er is van 3 me-
ter/sec. uitgegaan bij simulatie I en II. Fij srnulatie
III is gekozen voor een indsnelheid van 0.0 m/sec orndat
de bak hedekt is met plastic folie. Dc indsnElheid
hee-ft wel enige invloed: een verhoging van de windsnel—
held tot 1.5 rn/sec bleek in simulatie 111 tot cen
eindkoncentratie van 1 g 02/m3 te ].eiden. Een verhoging
3 m/sec leidde: tot cen eindkoncentratie van 1.4 g 02/m3.
di skussi e

Dc sirnulatieresultaten (zie figuur 10) hlijken rede:[ijk
overeen te kornen met de experimentele resultaten van
slmulatie I en —II.
Dc koncentratie in simulatie III nadert tot nul i.t.t..
de experimentele resultaten van Dankers e. a.. In het
model wordt er van uitgegaan dat er geen drempelnivo
(groter dan nul) in de zuurstofkoncentratie is waaron—
der- de ademhaling van de mosselen stopt; ze gaan door
tot de laatste snik Dit is gedaan op grond van experi-
mentele gegevens van Bayne en Livingst,one (1977). Dc
experi menten van Dankers e. a dui den wel op bet bestaan
van een drempelnivo. Het is echter mogelijk dat arte-fak—
ten een rol spelen. Bijvoorbeeld transport van zuursto-f
door dispersie en/of stroming uit bet gedeelte van de
bak dat niet bedekt geweest is. Oak kan fotosynthese
hebben plaatsgevonden door licht dat door de +oiie been
dringt (bij -felle zonnestraling) of door eventuele he—
sc:hadigingEn in de plastic +olie.
Hierop aansiuitend speelt bij simulatie III nog een
ander probi cern: omdat de +01 Ic het water a-f dekt is
dispersie door turbulentie o. i . v. windetrorning (zie de
paragraa+ over turbuientie in hoofdstuk 3) niet moge—lijk. Dc kolom zou dan niet als hornogeen gernengd kunnen
worden heschouwd en dus niet voldoen aan de aannames van
bEt model,Hct is niet bel.::end of dit laatste wE'rkelijk
het geval is: nachtel i Jke af koel i ng van bet bovenste
gedeeel te van bet water zal turbul enti e kunnen veroorza—
ken omdat het afgekoeldE'. zwaarder-e water naar beneden
zal zakien. Wanneer enige -fotosynthese ondanks de plas—
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tic folie heeft plaatsgevor:den dan kan dit door turbu—
lentie een bron var zuurstof :ijn vlak bij de bodem. Dc
zuurstofrneti ngen van bet experiment bi j si mul ati e I I I
(-F i guur 10) 1 aten i en dat op de tweede dag de koncen—
tratie bij dacjlicht aan de oppervlakte tocneemt en dat
can de bodem de kancentratic in de nacht daarna toe—
neemt

Dc korikiusie is dat het model ondanks enige onzekerhe—
den b±j simulatie III een redelijk weergave van de
experimentele situatie op Texel geeft. 0-f dit ook het
qeval is bij gebruik van bet model in een Oosterschelds—
si tuati e kar bier ni et Lilt worden gekonki udeerd Er z i jn
een aantal versch:Lllen tussen de sit.uatie bij het Texel-
experiment en de situatie in de Oostersche1de

1) Mossel percel en in de Oosterschel de z i jn veel groter.
Ze I::unnen cen 1 engte hebben van enkel e ki 1 ometers. Di t
heeft oa. irivloed op de lengte van kolorn en tijdstap.

2) Dc diepte van het water bij mosselpercelen is in de
orde van grootte van 0.5 tot 3 meter In het experi —
ment varieErde die van 0.45 tot 0.95 meter.

3) Dij het experiment is cen zeer sterke fotosynthese
opgEtreden. Dit werd verooorzackt doordat in de gewen--
ningsperiode zich cen mat van benthische algen heeft
gevormd op cie bodem van de bak. In de si mul ati e iS
oven gens gedaan of deze ci gen z i ch in bet water
bevon den

4) Doordat de bak over de gehele breedte bedekt is met
mosselen en zich be?tonnen muren can de zijkant hevin—
den sped t zuurstoftoevoer door lateral e. horizontal e
di spersi e geeri bel angri jke rol (heha]. ye mi ssch:i en bi j
bet experiment van simulatie III). Zoa].s in de model—
heschri jvi ng (hoof dstuk 2> is cangegeven is horizon—
tale dispersie niet in het model verwerkt. Voor het
Te::<ei experiment is di t een redel i jke aanname (met
enige twij-fels hij simui.atie III). 0-f dat oo:: bet
geval i s in cen Oosterschel dc—si t.uat ic1 is nog maar de
vraacj,

Omdat geen ander testmateni. cci aanwez i g i s z ul len deze
onzekerheden voorci snoq moeten worden qeakcepteerd
Hat model hlijkt in ieder geval in stact te zijn de
si tucti e van het Texel experiment goed te kunnen si mule—
ren. Er wordt voorlopig vanu:Lt qegaan dat het model ook
toepash car is in cen Oosterschel dc—si tLtati C
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sirnulatie 1 — stroossneiheid: 0.043 •/iec

10

— windsnelheid 3 rn/sec
— daglengte: 11.5 uur

simulatie
bodesmetiag

10 20 30 40 50 60 70 80 uren

,• \. oppervlakte—
meting

figuur it:). Zuurstofkoncentraties
van de tijd van simulatie I (boven)
den) en simulatie III (onder) en
rimentele resultaten.

dag—nacht.
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(gram/m3) in de loop
simulatie II (mid—

de bijbehorende expe—
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simulatie 11

-'I...'

stroornsnelheid: 0 rn/sec

windsnelheid 3 rn/sec

daglengte: 11.1 uur10

1

bodernme ting

sizulatie

I

10 20 30 40 50 60 70 50 uren

[]

5

1

— stroomsnelheid: 0 rn/sec

- windaneiheid: 0 rn/sec

— daglengte: 0 uur

siLulatie 111

r\J
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! •
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Hoofdstuk 5

SIMULTIES VOOR DE OOSTERSCHELDE — RESULTTEN

Dc simulaties ijn uitgevocrd voor êèn lokatic in de
Oosterschelde: de Ver terplaats. Daarbij zjn, na over—
leg met de Deltadienst, tee data uitgekozen: 20 augus-
tus en 20 november. Dc cerste datum I s ongeveer aan het
begin van het mosseiseisoen en de teede datum in het
rnidden van het seizoen. Bclangrijke verschillen tussen
dec twee situaties :i3n de weersomstandigheden en de
daaruit voc)rtvloeiende aktiviteit van organismen (foto—
synthese etc.) en het drooggewicht van individule
mossel s

Verwater-pi aats

De Verwaterplaats is een gebied vn circa 250 ha voor de
kLtst van Yerseke (zie f.guur 14). De funkties van dit
gehied t.av. de osselvisserij zijn (Steyaard 1983):
—opI agpl aats
—hEi geven van gelegenheid can mossels zich te herstel—
len van schade opgelopen door vangst— en vervoersal::ti—
viteiten.

—het opruimen van zwakke en beschadigde mossels door
predatie: rneeuwen en krabben.
—het ontzanden van de mosselen.

+iguur 11. Overzichtskaartje van de Verwaterplacts.
nabij Yerseke. Uit Steijaard. 1983.

In de volgende tabellen worden de waarden van parameters
weergegeven voor de verschillende scenario's. Elk scena-
rio ornvat een eantal vergel I jkbare simulaties. De waar—
den zijn afkomstig uit Steycard 1983. Elgershuizen 1982
diverse notities en pers. mededelingen van medewerkers
var de Deltadienst te Midde].burg.
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parameterwaarden augustus

parameter aucj—I aug—I I aug—I II

ternperatL(L(r

diepte mosselperc.

bruto prim, prod.
bodemrespi. rati e
chiorofyl a
poc
maand
dag
aanvangsl.::onc.

lengtE mosselperc.
daglengte
duur sirnulatie
a an van g s uLtr
sestongehal te
lengte sim. gebieri
droagge. mossel
chloorgehaite
I<ol orni engte

ti jdstap
diepte Oostersch.

2C). : 2C). o Gel c

1.75 1.75

C) . OOC)

0. 002
0 . 005
C). C) 1 C)

(..). 03U
C). C5C)

2. SC)

1 . 00
0.05

1 C)C)C) 1 C)C)C)

SOC)

750
1250

g C/m2/dag
g 02/m2/d
mg /m3
g /rn3

g 02/m3
m
uur(decim.
LLL r
uur
g /m3
m

g /mossel
g filter
m

mm.
m

tabel 4. Waarden van de parameters voor de sirnulaties
van 20 augustus. Meerdere waarden van n parameter
duiden op rneerdere simulaties aarbij de overige para-
meters niet zijn veranderd.
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wi.ndsnelhei d

1 8. C)
20. C)

1 . 0
3. C)
5. C)

1 . 0

stroomsnel held

aantal mosse:Len

1.0 m /sec

1.75 m

m /5cc
0. 002

/m2

0. 002

1 C)0C)

1.7
1.5

1 0. 0

0. 8
8

20

1 C)C)C)

14.05
1 00
12, C)C)

30.0
1200

1 C)

16. C)

9-36
15—75

8.0

1.7
1.5

1 0 .

0.8
B

20
sc

1 OC)C)

14.05
100

12.00
30. C)

1 200
1 . 0

16. C)

9
75
8.

1.7
1.5

1 0. 0

0. 8
B

20
sc:

1 OOC)

14.05
1 00
12.00
3u. u

1200
1 . 0

16. 0
9

75
8.0



parameter aarden november

parameter nov—I nov—Il nov—Ill

temperatuur 6.0 6.0 6.0 Ceic..

8 0
1 0 . 0

vindsneiheid 1.C) 1.0 1.0 rn/sec
3.0
5. 0

dieptE' 1.75 1.75 1.75 m
2.50
1 . 00
0.50

stroomsnelheid 0.000
o . 002 0. 002 o . 002

rn/sec

I) .
• o 1 Q

0. 030
o . 050

aental mosselen 1000

brute prim.prod.
bodernresp i. rat i e

c:hlorofyl a
poc
rnaand

daj
aanvangskonc.
lengte mosselperc.
dagi engte
duur van simulatie
aanvangsti jd
sestongehal te
iengte sirn.gebiEd
droogge. mossel
chi ocirgehal te
kol ornl ericjte
U jdstap
diepte Oostersch..

0.03
0.5
3.
0. 4

11

20
sc

1 :ici

El '9
1 (iC, .

12. oo
• 0

1200
1 . 75

16. 0

9—36
15—75

8. (1

0. )3
0.

3. 0
0. 4

11

20
Sc

1 c:oo

8.29
100.0
12.00
50.0

1200
1.75

16. 0

9
75
8.. 0

g C/m2/g
g 02/m2/d
mg /rn3
g /m3

g CJ2/m3
m

L(LI (decim. )

LI LI r
LI LL
g /rn3

m

g /mossel
ci /liter
m
ml n.
rn

tcbBl 5. Waarden van de parameters voor de simulaties
van 20 novenber. Meerdere LJaarden var èn parameter dui-
den op meerdere simulaties aarbij de overige parameters
niet zi n veranderd..

.f _)

/m21 Ci:it:)

50(1
750

1250

1 001:)

C) •

t:. 5
3. 0

0. 4
11

20
Sc

1(11)1)

8 "9
It) o . C)

1 2 .

so. o
12(1(1

1 . 75
16. 0

9
75
8. 0



BIj dee tee tabellen dienen een aantai oprnerkingen te
worden gernaa<t
1) augustus—I november—I
Hier zijn verschillende simulaties uitgevoerd bij ver—
schillende stroornsnelheden. De temperatLtur in aug—I is
20 graden en in nov—I B graden. Zie figLtLIr 12.
In figuur 15 zijn kombinaties van verschillende stroom—
sneiheden en temperaturen eergegeven.
2) Dc simulaties II en III van augustus en november zijn
utgevoerd bij respektievclijk 20 graden en 6 graden.
3) augustus—I I, november—I I
Hierbij is de invloed van de diepte van het water onder—
zocht bij een stroomsnelheid van 0.002 rn/sec.. Zie fi—
guur 13.
4) augustus—Ill, november—Ill
Dc invloed van het aantal mossElen per vierkante meter
is hier onder:ocht bij een stroomsnelheid van 0.002
rn/sec.. Zie figuur 14.
4) cs=verzadigi ngswaarde van de zuursto-fkoncentratie
deze wordt door het programma elf bepaald.
5) Dc dag].engte en het dagnummer (niet in de parameter—ii jst vermel d) worden door het programma, op grond van
dag en rnaand, bepaald.
6) Dc stroomsnelheid en de windsnelheid ijn gekoppeld
voicjens voigend schema
—ale stroornsnelheid 0.001 rn/s dan windsnelheid=1 rn/s
—ale stroomsnelheid 0.001 rn/s dan

wi. ndsnel he d= 1 0O*stroomsnel hei d.

In de voLgendc figuren zijn de grafische resultaten van
de diverse si mul ati es weergeqeven.
Dc graf i eken geven vnl. de Si tuati e weer van de
zuurstofkoncentratie na 100 uur na het sluiten van de
SVK op 1000 meter afstand vanaf het begin van het
mosselperceel.
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0.05

0.01

0.005
0.000

70 80 90 100 uur

simulaties nov-i — 20 november
— temperatuur 80 C.
— diepte; 1.75 meter
— mosseidichthejd: 10004E2
— variabele: stroomsnelhejd

[02] stroo.snelkeid in rn/eec:

10 0.05

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 uur

figuur 12. Het verloop var, de wursto-Fkonentratie blj
verschi 11 ende stroornsnel heden vn het water in de augu—
tussimulatie (boven) en in de novembersimulatie (onder).

: :uursto+ koncentrat i es bui ten het mossel perceel
hij een stroornsnelheid van 5 cm/sec. BIj lagere
stroomsne]heden blijft dit nivo vrijwel gelijk.

dag—nacht.
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simulaties aug—i — 20 augustus
0— temperatuur: 20 C.

— diepte: 1.75 meter
2

— moseeidichtheid; i000,4
— variabele: stroomsnelhejd

stroosneThejd in s/eec:

—------———--- 0.05

[02]

10

1

10 20 30 kO 50 60



[°2]

10

5

1

0.50
1.00
1.75
2.50

diepte in :

2.50
1.75
1 • 00

10 20 30 L0 50 60 70 80 90 100 uur

figuur 13. Het verloop van de zuursto-fkonentraties bij
verschi 1 lende diepten van de at.erko1orn in de augustus—
sirnulatie (boven) en de novembersimulatie (onder)

dag—nac.ht.
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siu1aties aug..11

diepte in rn:

—20 augustus
stroornsnelhejd: 0.002 rn/sec.

—ternperatuur: 20° C.
2

—rnosseldichtheid: 1000,'ln
— variabele: diepte

diepte in rn:

10 20 30 kO 50 60 70 80 90 100 uur

siniulaties nov—li

diepte in m:

2.50

— 20 november
— stroossneiheid: 0.002 rn/sec.
— ternperatuur: 60 C

2
— rnosseldichtheid: 1000,lii

— variabele: diepte

5

1



[02]

10

5

1

[02]

10

5

1

500

750

1000
1250

20 30 LO 50 60 70 80 90 100 uur

figuur 14. Het verloop var de uurstof1::oncentr-aties bIj
ver-schi 11 ende di chtheden van de mossel en in de augustus—
simulatie (boven) en de novembersimulatie (onder).

dag—nacht.
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sirnulaties aug—iLl — 20 augustus
— Btroojnsneiheid: 0.002 rn/sec.
— ternperatuur: 200 C.
— diepte: 1.75 meter
— tariabele: dichtheid mosselen

aantal osse1en per

10

simulaties nov—ill — 20 november
— stroomsneiheid 0.002 rn/sec.
— ternperatuur: 6 C

— diepte: 1.75 meter
— variabele dichtheid mosselen

aantai mosselen per

500

10 20 30 70 0 90 100 uur



6°c

o

:1
I;.

El" na 100 uur

0.01 0.02 0.03 0.0k 0.05 rn/sec

figLtur 15. de koncentratieE :uursto+ in de augustussimu—
latie (boven) en de novembersimulatie (onder) in relatie
met de stroomsnelheid en de temperatuur na lot:) 90 uur
na het sluiten van de SVK.

5°

siuiaties aug-i - dlepte; 1.75 rn
-aantai mosselen: 1000 ,2
—stroornsneiheid en temperatuur varféren

._—_- —.18' u

g

nal00uur 1

bij:
180 C
20° C
22° C
18° C
20° c
22° CI—..5

1

[02]

10

5

1

0.01 0.02 0.03 0.0k 0.05 ./sec0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 rn/sec

verzadigingswaarde bij:
6°C

8c
LU .

sirnulaties nov-i
— diepte: 1.75 rn
— aantal mosselen: 1000 /rn2
— stroornsne1keid en temperatuur variren



Hoofstu:: 6

SIMULATIES VOOR DE OOSTERSCHELDE — DISF:::USSIE

stroomsnel held

Zoe). in de augustussimulaties als in de novembersimula—
ties blijken blj iage stroomsnelheden de zuursto-fkoncen—
traties a-f te nemen. E4ij een stroomsnelheid van 5 cm/sec
is de koncentratie na circa 10 uur ongeveer BOX van de
veradigingskoncentratie. Blj lagere sneiheden, vooral
bi j snel heden dan 0.5 cm/sec neemt de koncentrati e na
verloop van tljd sterk af: in de augustussimulatie tot 2

3 gr/rn3 en in de novembersimulatle tot 1 a 2 gr/m3.
Deze aarden orden berci kt na ongeveer 60 uur na het
sluiten van de SVK.
Dc afnarne van de koncentratie uurstof wordt ook ver—
acht omdat bij lagere stroomsnelheden de verblijfstijd
van het water boven een mosse:Lbank cjroter ordt.
Dc af name van de zuursto-fkoncentrati e na 100 uur is
echter nict evenredig met de afnarne van de stroomsnel—
held. Dit is te verkiaren doordat bij een lagere zuur—
sto-fkoncentratie de uursto-fbehoe-fte van de mosselen
afneemt.
Dc -fotosynthese speelt in augustus cen belangrijke rol
çjezien de riagelijkse schommelingen i.t.t november. Dc
novembersimulatie gee-ft cen ongunstiger beeld. Vermoede—
lljk kan dit worden toeçjeschreven aan de veel geringere
-fotosynthese en het grotere individuele drooggewic:ht van
de mosselen. Er spelen ook andere faktoren cen cen rol.
Dc november- — en de augustussi mul at i e versch ill en o a.
in de volgende parameterwaarden: tcmperatuur. sestonge-
ha].te,, daglengte pocgehalte, bodemrespiratie en het
chioro-fylgehalte. Om de invloed van al deze faktoren
duidlijk te krijgen :ai.t cen uitgebreid testprogramma
van het model moeten worden uitgevoerd. Helaas ontbrak
hiervoor de tijd. Naar cen aantal parameterwaarden is
echter wel gekeken:

temper at u ur

Dc temperatuur hee-ft invloed op het resultaat omdat het
de aktivitelt van organismen mede bepaalt. Bovendlen is
de oplosbaarheid van zuursto-f is bi j lagere temperatuur
groter. Uit de simulaties blljkt dat bij cen verhogirig
0-f cen verlaging van 2 graden ceicius de koncentratie
zuursto-f circa 0.5 gr/m3 rcspektievelljk hoger o-f lager
wordt. Bij lage stroomsnelhcden is het e-f-fekt lets klei—
ncr.

dichtheid van de mosselen

Naarmate de dichtheid groter is neemt de koncentratie
a-f. Dit is natuurlijk volgens de verwachtingen omdat de
:uurstofbehoe-fte grater is. Het e-F-fekt is ni et evenredi. g



met de dichtheid van de mosselen. Waarschijnlijk wordt
dit veroorzaakt doordat de uurstofbehoe+te van mosselen
in het model afhankelijk is van de uursto+koncentratie.
Op een gegeven ogenblik zal een toename van van bet
aantal mosselen geen effekt hebben omdat de respiratie
erg laag is bij lage 02—koncentraties.

diepte van het water

De invloed van een geringere diepte is vooral gelegen in
een snellere daiincj van de 02—koncentratie in het ver—
loop van de simulatie. In november is reeds na 2t) turblj cen diepte van O.5 meter en een stroomsnelheid van
0.2 cm/sec bet bodemnivo bereikt. In augustus blijkt diti.t.t november alicen s'nachts het geval te zijn. Dit
wordt veroor-zaakt door de -fotosynthese. Waarschijnlijk
is er in dit laatste geval sprake van een overschatt.ing.
Dc invloed van de fotosynthE.se op de koncentratie wordt
in het model berekend door de bruto primaire produktie
(per vierkante meter) te de].en door de diepte. Dij zeer
geringe dieptes wordt de invloed van de fotosynthese
daardoor groot. Er is natLturl i jk cen bovengrens. waarbi j
de hoeveciheid zonlicht niet meer door de algen in de
waterkolom gehruikt kan worden en het al leen een tempe—
ratuursverhogi ng van het water tot çjevol g heeft met all e
gevolgen van dien.

Omciat in bet mode], geen rekening wordt gehouden met
hori:ont.ale dispersie is het mogelijk dat er wat dit
betreft cen overschatting plaatsvindt. Bij laqe stroom—
snelheden zal de dispersie echter cen rninder grote rol
spelen. Ook wordt in het model de kans op bet ontstaan
van een sprcinglaacj buiten beschouwing gelaten. Deze kans
is waarschijnlijk niet al te gering, zeker in het geva].
van een sterke instraling en een gerincje stroomsnelheid
(pars. mededeling H. van F'agee, Water].oopkundig lab te
Del+t). Een sprong:[aag werkt als ean e+fektieve barrire
voor' de turbulentiedispersie. In dat geval gaat de aan—
name van ean goad gemengde waterkolom niet meer op.
Aeratie bee-ft dan geen invloed op de zuurstofkoncentra—
tie in de diepere waterlagen en er kan dan gemakkelijk
can anacrobe toestand optreden. Het model geeft dus wat
dit betreft misschien can overschatting.

Enkele overwcginger b±j hat gebruik van de SVI<

Aangenomen wordt dat de voorspellingen van bet model
betrouwbaar zijn.
Bij lage stroomsnelheden kan de zuursto-fkoncentratie in
hat water bIj gabruik van de SVK funk dalen. Dit e-f-fekt
wordt versterkt door hogere temperaturen. hogere
dichtheden van mosselen en can verminderde diepte. Hat
e-ffekt van dit laatsta is vooral een acceleratie van bet
proc:es.
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Wnneer besloten ordt om de SVK te gcbrui k:en bi rus—
ti ge cersomstandigheden is het raadaam met deze aspek—
ten rekening te houdE'n. Lanneer men bet getijde wi).
stoppn t..b.h van waterboLwJk:undige werken is dit mis—
chien moge].ijk blj hetrouwbare weersvoorspellingcn.
Het ebruik van de SVI( bij een dreigende olieviel: ofjets van deze aard is problematischer. Dit soort gebeur—
tenissen zijn niet te voorspellen en wanneer dit gebeurt
in cen periode van hogere temperaturen en weinig stro—
rnin (einig wind) al een belançjenafweging pleats mac-
ten vinden. Hierbi j moet in hEt oog worden gehouden dat
± n dit onclerzoek all een near mossel ban ken is gekeken
,Taar dat oak andere organismen schade kunnen ondervin—
den.

Enkele aanbevelingen bij ver-der onderzoek

1) Het ontbre::en van horizontale dispersie in bet model
).eidt zoals cerder is gesteld tot een onderschatting van
de zLALtrStO+kOncentretie. In een vervolgonderzoek zou de
I nvloed van dispersie kunnen warden geenalyseerd. Dear—
bi j zouden aan de orde $Lnnen komen de simulatieduur en
de grootte en vorm van het perceel in relatie met de
zuursto-fflux o.i.v. van dispersie. Wanneer het perceel
cen grote doorsnede heeft zal de i nvl oed van di spersi e
op het centrale gedeelte minder groot zijn. zeker wan—
nEer de simulatieduur niet erg groat is. Eventueci ken
hes]. ist. warden het model can te passen. In dat gevel zal
het model waarschijnlijl.:: tweedimensionaci worden.
2) HEt onder 1) cjestelde voor horizontale dispersie
geldt ook voor de kane op bet ontstaan van gel aagdheid
in het water o.i.v. temperatuurs— en sa].initeitsver—
schillen. Mogelijk ken hierbij gebruik gernaakt warden
van het model van Verhagen (1978).
3) Waarschijn].ijk is in bet model het bodemgebruik te
leag geechat. Dc mineralisatie van pseudofaces van moe—
se:Len is in bet model blj bet hodemgebruik gerekend. Het
boderngebruik ligt in dat geval waarschijnlijk in de orde
van grootte van 4 gram i . p. v. 0.5 tot 1.5 gram 02 per m—

2 per dag (pers. mededeling A. Smaa].). Dit heeft gsieidt
tot een overschatting van de zuurstofkoncentratie.
Dc produktie van pseudofacee is afbankelijk van bet
scetongehal te. mdi en de pseudo-facesprodukti e een be—
langrijke invloed beeft den is bet wearschijnlijk zinnig
deze apart in bet mode]. op te nemen en afhankeli jk te
maken van bet sestongehelte.
4) Het is zinnig het stromingepetroon van de:

Oosterschelde in een afcjesloten situatie bij bet model.
te betrekken wenneer dear meer van bekend is (zie oak
hoofdstuk 2). Dit ken namelijk invloed hebben op de
verblij-ftijd van bet water buiten het mosselperceel en
daarmee ook op de zuursto-Fkoncentratie van bet
instromende water.
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5) Hat model wordt waarschijnlijk varbatard door:
— i.p.v. aen uniforma vardeling, uit te gaan van can

normala verdaling van hat mossaldrooggawicht.
— nitrifikatia an danitrifikatia (bij laga 02—spanning)

in hat modal te batrakkan.
— da Oostarschalde vlak na hat sluitan niet allaan ta
baschouwan als on meer mat allaan windstromingan.
Na hat sluitan van de dam zal hat gatij waarschijnlijk
nog aniga tijd doorwarkan.

6) Een exparimentale toats van hat model in can situatia
vargalijkbaar mat da Oostarschalda is zaar gewanst omdat
da Taxal—situatie in can aantal opzichtan niet mat da
Oostarschalda ta vargelijkan (zie hoof dstuk 3) is. Mis—
schian is can axparimant, zoals dat op Texal is uitga—
voard, mogalijk in da Gravalingan. Dc Gravelingan is can
gaslotan zout maer an waarschijnlijk goad vcrgelijkbaar
mat da in hat modal voorgastalda Oostarschelda—situatie.
7) Er is ar niat zovaal bakand over de affakten van laga
zuurstoFgahalten op da mossalan. Experimented ondarzoak
zou gawanst zijn. Daarbij zullen da affaktan van hat
onstaan van giftiga garaduccarde varbindingan nabij hat
bodamopparvlaka ook batrokkan moatan worden.
B) Hat modal is bij in daze studia niat voldoande ga—
test. Hat is niat goad mogalijk da invload van da afzon—
darlijka paramaters ta bapalan. Hat is bijvoorbaald niat
duidalijk welka paramater da grootste rol spaalt in hat
varschil tussan da augustussimulatias an da novambarsi—
mulatias in da Oosterschalda. Zie hoof detuk 4 an 5. Ean
uitgabraid tastprogramma kan avantuaal uitsluitsal ge—
van.
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BIJLAGE

Enkele opmer-kingen b±j het programma:

1) De processen zo1s in hoofdstuk 3 weergegeven, Zijn
in het programmarn met een tijdseenheid van ên uur
vertaal d.
2) Het programma leest de paramweterwaarden van een
invoerfile Hier volgt een voorbeeld van zon file:

20 temperatuur in graden celcius
1 windsnelheiri in rn/sec
0.50 diepte van mosselbank in meters
17 bruto primaire produktie in gr C/m2
1.5 hoderngebruik in gr 02/m2
10 konc. chlorofyi a in mgrarn/m3
0.8 poc in gr C/m3
99 aanvangskocentratie in gr o2/m3
1000 aantai masseien per m2
1000 lengte mosselperceel
0002 stroomsnelheid in rn/sec
1 ti jclstap in het model al s stroomsnei hei d0 in iren
100 simul atieduur in uren
2 printstap in uren
12 aanvangstijd in uren (decimaal)
8 maand augustus
20 dag
1 drooggewicht van èn mossel in grammen
1200 lengte van tataal simulatie—gebied
9 kolomlengte
16 koncentratje chloor in kilo NaC1/m3
30 koncentratie seston in gr/m3
B gemiddelde diepte in Oosterschelde

Het getal aan het begin van elke regel wordt als parame—
terwaarde gel e2en Dc tekst erachter is niet noodzake—lijk rnaar wel handig. Eij een aanvangskoncentratie van
:::. 9) zal het programrna de verzadigingswaarde als start—
waar-de nemen. Bi j kleinere waarden wordt de waarde van
de aanvangskoncentratie ale startwaarde genomen. Dc
veradigingswaarde rekent het programma zeif uit. Op defile uitvoer warden de simulatieresultaten geschrever.
3) Er zijn meerdere simulaties moqelijk in cen run van
het programrna. Ei3 meerdere simulaties binnen cen run
kunnen naar- keuze de parameterwaar-den van de vorige
simulatie of de waarden op de invoerfile warden
gebrul kt. Oak is het mogel i jk de parameterwaarden vooraf
aan eeri simulatie te veranderen. Het programa steltt.a.v. deze rnogelij::heden specifieke vragen aan de
cjebrui ker
4) Dagnummer en dacjlengte worden door het programma op
grand van maand en dag berekend. Het is mogel i jk de
dag].engte te wijzigen (zie onder 3)). BIJ cen eventuele
voigende simulatie in de ze:lfde run gaat het programma
weer uit van de oorsprankel 1. jke daglengte.
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ren ?
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flaar uitvoer
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nal.



stroom—
diagram van proce-

BEGIN

dure initiatie

______________

I
opmaak van
uitvoerfile

I

______

I
opmaak van uit-.
voerfile voor
eindresul taten

______1_______

kolommen krij-
gen de verza-.
digingswaarde
ale beginkonc.

________________

kolommen krij-
gen aCOfl

ale beginkoncen
t rat I e

END E-

procedure
parameter

berekening van
verminderings-
faktor seston

procesgegevens
worden op uit-
voerfile ge—
drukt

parame te rwaar-
den worden af...
druk t

mogelijkheid
voor tekstin-.
voer op ult—
voerfile

verzadigings-
koncentratie
wordt uitgere-
kend

afgeleide para-.
me terwaarden
worden afge-
druk t

parameters, be—
langrijk voor
de berekeningen
e.d, worden be—
paald

mineralisatie,
fotosynthese,
respiratie,
bodegebruik en
max. rnossel—
respiratie
worden bepaald



BEGIN

JJ

1

stroom—
gram van proce-cure parameter

stroomsnelheid

I.

diverse parame—
terwaarden wor-.
den berekend en
aan de gebrui.-
ker wordenwaar-
schuwingen ge-
geven bij niet
toegestane para
meterwi

T de tijdstap in
JjJ het model krijgt
1bealde waarde

dagnummer en
daglengte wor-
den bepaald

antwoord:= ,Y'

If

N

tijdstap in het
model

antwoord:=

'ii

kolomlente

antwoord:= 'Y' j

______I______

parameters wor-
den door vraag
en antwoordspel
op de terminal
verpnderd

e
- N

N

'f
END

waarden parame-.
ters worden op
terminal afge-.
druk t
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END
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.__PASCAL COMPILER —T.H. ZIJERIçHIUuIVERSITy OF MINNESOTA -- -
UNIVERSITY OF GR(JNINGEN COMPUTING CENTRI.

I (*SLIIIII*
2

002234
002234
01)2234
002234 71 FUNCTION SAL (C;REAL); REAL;
000004 72 EREKENT SAIANITEIT VAN MET WATER!1
000004 73 BIGIP1QQt2. kk := 0.30 +

000004
0 00 004
000004 3

_____________________

000004 4 (*

— 000004 5 (S J,SWRT, TIMORSTR, 17A, 9715 LA GOMNGEN; NOVEMBER1984,
000004 6 (5 TF4EORF.TISCHE BIOLOGIE, VAKGROEP DIERFYSJOI,OGJE, RUG, HAREM,
000004 7 (5 PROGRAMMA RESCHRIJFT UURSTOFHUJsHOuDING_BOVEN NOSSELSPERCELEPd
000004 8 (5 IN DE OOSTERSCHELDE.
000004 9 (3

_________

5)
000004 20
QQQ..QQj 11

____ _____

000074 13
- 000074 I4ç_

000074 15 L 500; (SMATRIXLENCTE
- ——• - ——-—-—- -

000074 17 VR CL, (*tACL
000074 8 PEA, OP 2 DOOR AL'RATIE 5)
000074 19 MES, (*INVLOED Op 02 DOoR MOS.RESP *)0O00740 F, (*FTflsypHf5E PER UIJR 5)
000074 21 1, (*TIJD 5)
Q00074 22__.TF_ c!1!cTjLAN H1 M0Ek).-.

-

000074 23 C, (*KLADWAARDE O2—KOiC, IN KOLOM 5)
000074 4__Cpj, (SAANVANGSKONC.OPINVI)EHFJbE*) —
000074 25 STARTWAARDF, (*FCITEL1,JKE AAPJVANGKONC. 5)Q0074?6 EEL, (!YMINDERINGSF'AKTORSESTON*)-• -
000074 27 I(LAD, ($KLADWAARDE 02—KONC. 5)
000074 2r3 AANyANq,_ (*AVANGSUUR SIMUL.DECIM.TjJDs)
000074 29 [)AGLEN, ('DAGLENCTE IN DECIM. TIJD 5)
000074 30 KOI4NG, - (*KOOMLENGTE(OFRREDT) IN M*)
000074 31 TEMP, (5TEMPERATUUR VAN WATER 5)

-_00007432 (*WINDSNE1JHEID1NM/SC-
000074 33 OIEPTE, (*DIEPTE WATERKOLOM IN M
000074 34 MD1EP,_ (cE1 PIP'rEOOSTERSCHELDE )000074 35 POC, (PARTIC, ORGAN. C IN G/M3 5)
QQ74___. 3____ PIMUS, (DRO0GGEwICHT M0SSL IN MG *)
000074 37 TIJOSTAP, ('TIJDSTAP ALS STROOM IS NUb 5)074 (*VRZAD1GINGSWwAARDE 92. G/M3—

000074 39 TCI, (STEMPERATUURKORREKTIE AERATIE $)
000074 4_Tç2,_ (*TCMPERATUURKORRKETIEMINERAL.*)
000074 41 MINE, (*02 GEBRUIK MINERALISATIE G/M)Qp074_42 bUTNEED, O:MG/ -

-000074 43 RESMA, (*02 GEBRUIK WATERRESPIR. G/M3 5)00007444 (D2_PkODUKT_fppTHG/M3s)
000074 45 VUTIJD, (*VERBLIJFTIJD IN PECIM. LiNEN 5)
000074 46 _STRflOM RQSNELFIL)IN P4/SEC 5)
000074 47 BPP, (*BRUTO PRIM. PROD, IN G C/N? 5)0Q074 4HPRSTP.P1 1*PRfljSTAptiflvoEH INPECIM, U*)
000074 49 CFILONOF'A, (5CHLOROFYL A IN MG/M3 5)

-- Q0074 JTF, (*LJENGTE_VALSIMUbAT1ç8IED M * -

000074 51 SOMI, (*SOMMATIE 02—K0I.OMMEN PERCEEIJ 5)
52 MI GEMIDLiE]&_p.QNC. 02 PERCEEL 5)

000074 53 MBO, ('GEM. KONC. 02 bUITEN PERCEEIJ 3)
54 MSELRESP. 1*02 GEMP. MSEL PER OUR C/MG 5)

000074 55 DELT, ('IIJDSTAP IN MODEL DECIM. UUR 5)5 5)
000074 57 ASESTON, (*SESTONGEHAL1E BIJ AANVANG 5)0O074 58 DUftjjj_ ($000R VAN SI(J1Tj_ 5)
000146 59 I,SR,CK,CH,CEI,

60) LAANTAL,. - KOLOMrLpERCEEL 5) -

000146 61 LM, (*AANTAL KOLOMMEN &IM,GEBIED •)_00i46 62 PUN IMP, ,CJ,,__________
000146 63 DAGP4R,MAANU,DAG,ATMOS: INTEGER;

0001&6 64 ANTwOORD.TEKEEjCftARJ
000170 65 HERHAAL,FS: ROOLEAP.;
QQj72 66 DAIA,.tJITVOER: TEXT

- 000262 67 MAT: AHRAYIO..L,1..2) OF REAL;
68
69
7Q_ —-- —__________

—I-.



-- O00022
000022
000005
000005

000013 75 ENI);
76
77 FUNCTION DICHTH (T.C : REAL): NEAL:
78 (* BEREKENIUG VAN S.C. VA1IIET WATER*)
79

VAR A, TERM : REAL;000005 80
000007 81 BEGiN -

A := SAL(C);000007 82
000013 83 TERM SQP(T — 4 s0.2*A); -

DICHTH;= 1000 + 0.8 * A — 0.0061 * TERM; ——000021 84
000027 85 END; -___________ —

000045 86
000045 87 FUNCTION SOXI (T, C :REAL): PEAL;

(S BEREKEPITVENZADICINGSWAARDE VAN ZUURSTOF IN MET WATERS)000005 88
000005 89 —-

VAR A,B,E,D,E : PEAL;000005 90
000012 91 BEGIN
000012 92 E := DICHTH(T,C);
000014 93 A := 0.680 — 6E—4 * T;

B := 755.4 — 0.033 * SQR(T);000020 94
000024 95
000036 96

F :: L—_UE —iP)_'.!,Y!1L_ -

D := 1 / (T $ 35);
00Q4 97 S0XLL_s D; - -— -- - -

ENI);000050 98
000077 99

FUNCTION TCORRC (T : REAL): REAL;000077 100
000004 101 (*BEREKENING VAN TEMPERATUUPKORREKTIE WINDAERATIECOEFFICIENT*)
000004 102

103 CUNST A1.016L
-

000004 104
105 VAR B,c:REAL; —

BEGIN000006 106
000006 107 B := _2Q (A)[ - --

C := EXP(B);000016 108
000021 109 çokç_;= C - --

END;000022 110
111 --—-——---—---- --—.-------— —- -

FUNCTION TCORMC (T;REAL): REAL;000034 112
113

000004 114
0000Q4 115 CQNST

- — -

000004 116
117 VAR BfAW____ - -

BEGIN000005 118
000005 119 IF I < 15 TRE1L._ —-

BEGIN
B i111_iN(flj__.______ - —- —
TCORMC ; 0.75 * F.XP(R);

-- -

ELSE.
TCORMC5fSQR(T.fljj7)j +)J

END;
.

000012 120
000012 121
000021 122

123
000024 124
0025 125
000042 126

Q0Q055 127
000055 128
Q55 129

000055 130
000005 131
000005 132
000Q5 133
000005 134
000007 335
000007 136
000015 137

___
FUNCTION OCORMOS (O,S:REAL): REAL;

(*BEHEKENING VAN INVLOED ZUUHSTOFCONCENTRATIE UP ZUURS'FOFOPNA'E MOS5ELN*)
—

VAR P,K: REAL;
BEGIN

P := (OfS)155;
iF P> 155 THEN OCORNOS:1

—2-.



000020 138 1.LSE

______

000023 139 BEGIN
0QQ3 140 IF r? 5iliuJL____--

000025 141 OC0RMOS := ( (0.0013 * P + 0.3870) )/O.589

000030 142 ELSE___
000034 143 OCORMOS : C (0.0071 * P + 0,0013) )/0.589;

000042 144 END;

000042 145 END;

_00Q03 146

____ ____

-—
000063 147 FUNCTIOPJ AERATIE (W,S,0:REAL): REAL;

_oi4._i-flEEKEP4ING VM4 I$PAFRATIE (PER UUR) O.I.V..WINO')

000006 149QQQ 150 _R_L: PEAL;
000007 151 BEGIN

_QQQQ7 152 jFTHEN. - — -
000013 153 KL := 0.36288*SQRT(W)154 __J -

000017 155 KL : 5QR(w)to.o27648;
_000022 15_EMTIE : ()(L* (S—Ofl/ 24 i___

000032 157 END;
QQQ47 I54_________.— --— - -

000047 159 FUNCTION MINERAL (P:REAL): PEAL;

__Q004_I-6-O-
MINRALISATIE. PER UUR*)

000004 161 .O.;
000004 163 BEGIN
000004 164 MINERAL := (0.2 * P * IJABIELP * 3.45)/24;
000017 165 END;

_QQ2l 16

______ ____

- --
000027 167

— 000027 168 PROCEDU PR(RES (yAR TE7; EI:INTJ__ - -

000006 169 (*DRUKT DE KOP VAN DE RESULTATEN IN FILE A AF*)

__jQQ06 l7 BEGIN_

_____________

—-
000006 171 WRITELN( A);
O0QPi 172

____

—

000016 173 WRITELN( A,'PESULTATEN')
QQ26 174 WRlTEIjL.AL______—-—— -— ——
000036 175 WRITELN( A);

_004i iTh 1TL.A,0JPE._ TI.T1iP- CPNC.RJM)L);
000047 177 WRITEIJN( A,' FOTO');

_O57 178 WRITE( A.' _'JJ______—--_-—--------
000065 179 WRITETN( A,'M—BIN M—BUI KOLOM:',K:3,' KOLOM:',IJ:3,' KflLDM:',F13

000120 180 );

_____________

—________
000123 181 WRITELN( A);
000126 182 EPIO; -- —_____ —-
000161 183
000161 184
000007 185 (*GEF.FT ENKELE OVEHZJCHTSRESULTATEN OP TERMINAL NA EEN SIMULATIE*)

000007 186

_________ _______________

_—--—-- -

000007 187 VAR B,C: INTEGER;
000011 188 BF.C1N
000011 189 WRITELN

- 000012 190 wRITELwvE1NuoyERzicJIL1; -

000020 191 WRITELN(
— 00002b 192 WRITEL.N -----——-___________ —

000030 193 WRITELN('DELT T1JD N-BIN M—BUI LAATSTE K0LOM);

000036 194 wpITEPNDFi4); --- ----————-—-•— ——-- -
000042 195 B := TRUNC(TI);
000045 196 C := ptjLITiJJ -_____
000053 197 WR1TE(B:4,'.',C2);
000066 198 wRIi7j2L___ _ —- -.
000073 199 WR1TE(MU:7:2)

- —

______.__-_--

-—
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000105 201 WRITELN;
——000107 202 END;

000141 203
000141 204
000141 205 PROCEDURE PRRES (VAR MTExT;TI,Mi1ccMU:REALR0WDEINTEGERJ:

BOOLEAN);000013 206
000013 207 (*WUKT DE GEMIDI)ELDE WAARDEN BINNEN EN BUITEN BET MOSSELPF.RCEEL.

OP DE FILE A AF)000013 208
000013 209
000013 210 VAR B,C: INTEGER;
000015 - 211 BEGIN -

000015 212 wRTTE(A,B(1NDE;5);
000015
000022

213
214

WRITE( A,TI:B:2);
B := TRIINC(TI);

000025 215 C !P
000033 216 IF C(10 TFIEN
000035 717 WRIT L1L —
000053 218 ELSE

- 000054 219 WRITE(A,B:4,'.',C2) ——
000072 720 WRITE(A,MI:9:2);
000100 221 WRITE(1pJii____
000106 222 WRITE(A,CIP:2);
000114 223 wRu,cii:21L__ —

000122 224 WRITE(A,C3:11:2)
000130 225 IF' TEL__ —--
000132 226 WRITE (A,' s)
000140 227 ELSE
000141 228 WRITE(A, -- —');
00 229 WRj)j__ _.
000152 230 END;
000207 231
000207 232
000207 233 PR0CED1JR!LiiIS (VAR A;TEXT); — —

— 000003 234 (SLEEST VAN FILE A ALLRRLEI PARAMETERWAMDEN)
000003 235 BEGIN
000003 236 READLN(A,TFMP);
000014 237 p(A,NP)1_
000022 238 READLN(A,DIEPTE);

_000030 239 READLPi(A,iPf1L_ -

000036 240 RF.ADLN(A,BOTNEED)

çQi4. 241 EAD1L(A,C)EA1L_—_---_--- —--- —- —- -

00005? 242 READLN(A,POC)
0Q00Q_243 READkicAcL___ - ____ ——

000066 244 READLN(A,ATMCJS);
000074 245 pEAoLN1A,cu;_ --

000102 246 READLNCA,5TROOM);
0QQ1 10 247 READ ,iJPSTAPIL_ - -_______ -. - -
000116 248 READLN(A,DUUPSIP4)
000124 249 REkDLN(A,pRSThP1;
000132 750 READLN(A,AANVANG);_I0 251 READLN(,MAANI));
000146 252 READLN(A,DAG),
000154 253 REAPIdffA,DIHOS)J —
000162 254 REAr)LN(A,5LENGTE);
000170 255 RAP 11P1ii1L_
000176 256 READLN(A,CL);
000204 257 READ1iAEST0N)__ --

000212 258 PEADLN(A,MDIEP);
000220 259 END;

________

-— -- - --
000224 260
000224 261 PRoCEDURE PRPARA1 (VAR A:TEXT);
000003 262 (*DRUKT PARAMETERWAARDEN OP A AF)
000003 263 BEGIN
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000003 264 WRITEbN(A_L'JjIERVOI.GEN DE NU GELDENPE PARAMETERWAARDF:N:');

000016 265 WRITEI,N( A,' ITEMPERAT UUR ',TEMP:8:2,' C');

000040 266 WIkLA,' 2—W!?PSNEI1HEIP — MIS');
000062 267 WRITELN( A,' 3—DIEPTE ',L)IEPTE:8:2,' N');

O001i 268 WRITELN(,4iiitTP_F'14IM. PRODUKT 'BPP:8:2,' /M2.DAG');

000126 269 WRITEIN( A,' 5BODEMRESPIRATIE ',BOTNEED:8:2,' /DAG*M2');
000150 270 WRITELN( A1J0R0FYbA_____ ,CHLDROFA:8:2,'
000172 271 WRITEI,N( A,' 7—POC ',PDC:8:2,' MG/I.');

000214 272 WR1TELN(,'8—DAGNUMMER —— ',DACNR:8,' DAGEN');
000235 273 WRITELN( A,' 9—AANTAL MOSSELEN/M2 ',ATMOS:R,' /142');

274 I A1AMYANGSC0NCENTRATIE AC0N82,' -

0o0300 275 WRITELN( A,'ll—I,ENGTE MOSSELPERCEEL ,LEPJGTE:8:2,' M');

000322 276
000344 277 WRITELN( A,'13—OAGL.ENGTE ',DAGLEN:8:2,' U');

278 'KOIENG:R:2,' U');
000410 279 WRITELN( A,'15—000R VAN SIMUIJATIE ',DUURSIM:B:2,' U');

WRITELN A,'16—AANVANGSIJUR SIMUkATIE ',AP4VANG;8:2,' U');

000454 281 WRITE1N( A,'17—PRINTSTAP ',PRSTAP :9:2,' U');

0004Th 282 — ,ASESTDN82,' MG/b');

000520 283 WRITEbN( A,'19—bENGTE SIMULAT1EGEBIED ',SLENGTE:8:2,' N');

284 WRITELN A,'2 DRD0GG1CHTE1 Q$LI .',D1MOSJ8:2,' G');

000564 285 WRITELN( A,'21—CHb00RGElALTE ,CL:8:2,' K/M3');
WjbN(A,' T1JDTAP (STROMIFJGL -

000630 287 WRIT€bN( A,' VERHLIJFSTTJE) (STROMING) ',VTTJDB2,' U');_k5L_288 D;
001007 289
OOjOQ7 790 PROçEpjpE PRPARA2 (V ;TEXT); _ —

000003 291 (*DRUKT AFGELEIDE PARAMETERWAARDEN OP A AF*)
0Q0QQ322_BEGIN _ -

000003 293 WRITELN( A);
.__Q0.Q11 294 WI[,_A1E1JEIDF. PARAMEWAARDE_NIJN: J;._

000021 295
296

000030 297
AA0flA !OR

WRITELN( A);
_1ETR00M=0_THLtL.

_________

-—
WRITEI,N( A,'VERBLIJFSTIJD IS ''ONEINDIG''')

000041 299 WRITELN( A,'VERBLIJFSTIJD: ',VRTIJD:5:2,
000054 300 ' JLUR'i;

WRITEI,N( A,'TIJDSTAP ',DELT:5:2,' OUR');
wRfl'LN( A,. A1TA1_KP1DMMEN Pki.tJ __,LAANTAb:5);
WPITELiN( A,'AANTAL KOLOMMEN SIMUL.bENGTE: ',1,P4:5);

______

WRITEIjN(_A,1EEZADliINWAARD 2...iGLb: ',QXJ5t2)I. -

000153 305 WRITELN( A);
000156 306 ENDI

________________

-

000211 307
_00211 308 PROCEDURE J.LETOPIiIdINTEGER;S1,REAL)

(*GEEFT WAARSCHUWING NAAP GEFIRUIKER BIJ OVERSCHRIJDING ARRAYLFNGTF$)
- BEGLL__

_________.___

—
000004 311 WRITELN( 'DE GELDENDE KOP4HINATIE VAN PARAMETERS VALT BUITEN');
000015 312 wRIrE1N ( 'DE IAILJIET_PRDGRAM!1AI DE AX11iPLF J ;_
000023 313 WRITF.L4( 'LENGrE VAN NET M03SELPERCEEI WORDT OVERSCHPFDEN.');
000031 314 WRITEIdI('ER VIjp EN_JjNr, P1AATS: ');

315 WRITELN( 'SIMULATIELENGTE: ',SL:5:1);
316 WRITEb;_

_________—

____
000053 317 WRITELN( 'STEEDS MOET GELDEN:');
000061 31R WPITF.LN( '(*S1MULATIELENGTE/(TIJDSTAP*3600STR0QM))1d,L
000070
000073

_______________

WRITELN:
000075
000141

321
322

END;
' -.___________________ -

000141 323 PROCEDURE LETDP2 (LENGTE:REAL);
000003 324 BEGIN
000003

000064
000106

301
302

000122
000136

303
304

000004
000004

309
1 A

000037
oo°°c I

319
320

5);

325
00oi5 32_ WRITELN( 'DE 1,FNGTE VAN NET MOSSELIPERCEEL Is TE GROOT');

WRITEkNL'IVJIESIffVLATIELENG.TE EN I&AANGEPAST:')I
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000023 327 WRITEI.N( 'LENGTE: ',LENCTE:5);

_____

0.00035 328 EPli);

000055 329
000055 330 PROCEDURE 1.ETIW3 (1MA,LA:INTEGERSI,DF.:REAL).

— 000006 331 (*GEF.rTWAARSCIPG UAAR GERRUIPER BIJ TEKLEINESIHULATJETJJD*)
000006 332
000006 333 YAP AB:REAb
000010 334 REGIN
000010 335 A :_= [,MA*DE; —

i5bOOi4 336 B := LA*I)F.;
000017 337 WRITELN(
000017 338 'L1ETOP, tiN SIMULATIEDVUR IS IcLEINER DAN DE VERbL1JFS
000017 339
000026 340 WRITELN( TIJD VAN HF.T WATER OP NET SIMULATIE GEBIED:');
000034 341 __IELNc. VERHLIJFSTIJL) SIMLILATIEGEBJED: Ai5:2,' UUR);
000053 342 WPITELN( VEHRLIJFSTIJL) MOSSELPERCEEL: ,B:5:2,' OUR');
000fl7? 343 WRITE.1.N( I_MUL,ATIEl)1111P ',Si;5;2, OUR');
000111 344 END;
000156 345
000156 346 FUNCTION DATUR (D,M:1NTEGF.H): INTEGER;
000005 347 (*!3EPEKENT OFT DAGNUMMP AAW OF HAND VAN MAAND EN DAG*)

000005 348
000005 349 VAR N INTEGER;
000006 350 BF.ClN
000006 351 CASE M OF

000010 352 1: 0 ;= 0;
000012 353 2: 0 : 31;
000014 354 3: P1 := 59;
000016 355 4: N : 90;

000020 356 5: N : 120;
000022 357 - _6; N : 151;
000024 358 7: N := 381;
000026 359 8: N := 212;
000030 360 9: N : 243;QQ ___O: := 273;
000034 362 ii: N := 304;
000036363 12 N := 334;
000040 364 OTHERWISE
00005 365 _i;= a;
000054 366 END;

_Q0_0,4 IF' (MflAND (0=29) THEN
000061 368 N := 59

SE
000063 370 N := P4+0;
0000 __Pii.: N; -
000067 372 END;
000100 373
000100 374 FUNCTION APCO (X:REAL); REAL;
00QQ4 315*B R1.K INGYAW A)(CQS!)
000004 376

AU 1..5707?88;
000004 378 Al = —0.2121144;
000QQ4319. - A2 =0,0742610;
000004 380 A3 = —0.0187293;

--
000004 382 VAR Ti: REAi;_0QIL3_ 12; RAI1;
000006 384 13: PEAL;
000007 385 flEGIN

000007 386 TI : SQRT(1—X);
000015 387 12 : S9k(X)
000017388 '3 : T2'X;
000021 389 ARCf : Ti * (*0 + A1*X s *2*12 + *3*13);
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000030 390 ENP;
000047 391
000047 392 FUNCTION DAGLICHT (DNR:JNTEGER): REALj
000004 393 (SREKENT NET AANTAL liKEN 1)AGLICIIT UI)
QQ0004 394

_____—

000004 395 C0NST g 3.14159265;
000004 396

_____

000004 397 VAR A,B,D,E,F,G: REAL;
.O0012 398 BEGIP

_________

- - - --

000012 399 A : ((172—DPJR)/365) * 2 * P1;
000022 400 1COAM;_ — - --
000026 401 0 := (23.45 * 2 * P1 * B)/360;
000037 402 E :Ij(_Q),çpsçDJj - —-
000047 403 F := E $ (—1.262);
000051 404 G : ARCjj')j_ -

______

-
000055 405 DAGLICHT : (C * 24)/PI;
00003 406 _g!wj____ __ _---_ - -000107 407
000107 408 FUNC11O±LJOTOUUR(F,ASTSD:REAL;VARJ0O1JAN);RAL.
000010 409 ($REKENT DE FOTOSYNTHESE PER UUR UIT*)

_Q0.I0 410 - --

000010 411 VAR TIJO,TIME,Fu: REAL;_Q13 412 E1iL__ — -- — -000013 413 TIJD := T+A;
_QQj3__414 IE:TIJD-(4*TKUNc(TIjD,24)j; - -- -

000024 415 IF D>0 THEN
000026 416 BEGIN — - --

000026 417 IF (TIME<(12.5 + 0.5*1))) AND
Q00032 __4j - - (TIMF>fl2,5— 0.5D))
000034 419 THEN

420
-. ij7P_ - - -

000034 421 ELSE
QQQ0 422 —--- - — - - --

000043 423 END
_0QQ43 424 ._1E - — -

000044 425 EU := 0;
000j47 426 If FTHflL
000053 427 J : FALSE;

_QQI55 428 1Q7jUUJ := EU;

_____

-
000057 429 END;

__Q0i)101 430 —- —

000104 431 PROCEDURE VERANDERPARAMETER (VAR ANTWOORD: CHAR);
.000003 432 VAR Nj)ER:1NTCRJ —________ - — —— —-

000004 433 BEGIN
__00004 434 WRITE[,N('wILT U IfIJLENDEREN IN 0 ARAMETfRWAARDEN? )' OF N);000015 435 READLN;

000017 436 READ1LNPJLLLAUTWO0EpJJ__

_______—

000026 437 CASE ANTW(JORI) OF
_000030 438 1': BEGIN

_______ ________________

-—
000030 439 WRITELN( 'WELK NUMMER WILT U VERANDF.REN ?);
000036 440 REAP Ni__MER);___

________ _____

-- —
000041 443 WRITELN( GEEF IJW WAARDE OP A.U.14. );000047 442 CASE NUMMEP OF — - - --
000053 443 1: READ(TEPip);
000055 444 2: READ1jt4fljJ

_________

— _----—--—
000061 445 3: READ(DIEPTE);
000065 446 4: READ(BPP); - -

000071 447 5: READ(BOTMEED);
000075 448 6: REA(ICflW1RQfA)j _____
000101 449 7: READ(POC);
000105 450 .: BEGIN

___________________________

000105 451 WR1TEIN('DATUM SIMULATIE;');_QJJ3 452 —- -

______RJLN(MAi1t,____
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000121 453 READbN;
READ ( MA A ND ) ;_964_

_________

WRIT C 'DAG?)j000134 456 NEA[)Lpj;
000136 457

_______

REAO(DAG);

_____ _____

DAGNR : DATUM(DAG,MAApjD);000145459

000152 461 9: READOATMOS);fl0Ql5b 462 10: REA[)(ACrJN);
000162 463 11: REAL)(j,ENGTE);-

— oooT 464 2: I4EAD(STROOM);
000172 465 13: READ(DAGLEN);- 000176 466 14; REAo(KoL;NG);
000202 467— 15:READ(DULJRSIM); --000206 468 16: READ(AANVAN();
000212 469 17; REAI)(PRSTAP);
000216 470 IR: READCASESTON);
000222 471

_____

19: REA[)(sjJGTE);
000226 472 20: READ(r)JMOs);
000232 473 21: READ(CL);

— 000236 474 OTHIpwLSE
000255 475 DEGIN
000255 476 WHITELN( 'LI TIKTE EE6 FOUT NR. IN');000263 477 WPIr-[,N( 'WE I3EGIUNEN OPNIE!J');000271 478 - ANTWOUR;) : 'Y';000273 479 END;
000273 480 END;
000 481 — END
000274 482 'N': BEGIN
000274 483 WRITEIJN('SJMUI,ATIE BEGINT');000302 484 WRJTELN;
000304 485 END;
000305 486 OTHEWI5E
000317 487 BEGIN
000317 488 WRJTEI,N ('y OF N GRAAG,WE BEGINNEN OPNIEUW');_qQ25489 ANTWlTJQp : 'Y';000327 490 EPIP;

c_QQ2L_. ML
000327 492 END;

- -.
000373 494 PR0CEIIR: PAHAMFTEP
Q9QO_95(*EB WOpIYr IN DEZE PRoCEDURE AAN PE GEHRUIKIR GFIJFGENHEID000002 496 GF.GEVEN EEN AANTAL, PARAMETFThARDP IN TE VULLEN OF TE VERANOEF(F-Ns)_QQPQ2_4 (;jo WOROT iN PEZE PKflCEDoUE VOflkAL MET GL,flBAJE PARAMETERS GEwFRXT*)000002 498
QQ2_499 V1R LE,NUMMER: INTEGER; -000004 S0 ANTWOURI): CHAR;

-- —Q-Q-$_5oi — IN
000005 502 DAGIJR := DATUM(DAG,MAAND);0000123 t)\GLFN : DAGLICHT(DA(;UR); -000016 504 A!JTW(jOH[) :

ANTwUORD'y' 00000022 506 BEGINQO225i IF STROWj(Q 000001 THEN000024 508 PELT : TIJDSTAP
000024 509 ELSE
000027 510 PELT :

0000Th 511 - LW : ROUND(SLNGTE/KOLENG);000044 512 Lf: :
000045 513 IF LM>T,E THEN
000047 514 BEGIN
000047 515 LM :: LE;
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000050 516 _LENG:M)SKOLENG; - -
000053 517 I,F.TQPl(IE,SLEpJGTE);
000055 518 ___D;______
000055 519 IJAANTAL := ROtJND(LENGTE/KOLENG);

000065 521 BE(1N
000065 522 LENGTE:=U,M-i )*KOLENG; — - -
000071 523 LAANTAL := ROUND(IgENGTE/KOLgNG);
00jLj_______ LETOP2(LENGTF);
000076 525 END;

_0Q1€_iZ__YRTIJD;i1ANTAL*DELT; -

000103 527 IF (DJURSIM(LM*DELT)) AND (STROOM>0.00000l) THEN
00011 1528 — _ETOP3ILM,LAANTAL,DNUHSIM,DELT)J
000113 529 WRITELN('WJLT U EEN OVERZICHT VAN DE PARAMFTERNAARDEN?,y OF N
000121 53Q - HEADUN;
000123 531 HEAD(INPUT,ANTwOORD);_0QjJ_2 IF ANTWOORD 'Y TFIEN
000134 533 PRPAHAI (OUTPUT);
000115534 VEPAN[)ERPAR#METEP(ANTWOORD);
000137 535 END;

- 00Oi4Q536 ENJ --

— 000161 537
_Q0Q153LPR0CEDURE TCKST;

000002 539 (*GFFT GEBRUIKER GELEGENHEID TEKST OP UITVOERFILES TE ZETTEN*)oco2 -. —

000002 541 VAR CU: CHAR;
0000Q3__ 542 - LFES: 13')OLEAN;
000004 543 BEGIN
000004 544 WRITELN('u MiNT TEKST INVOEREN YOOR OF UITVOERFILE.');

— 000014 545 WRITELN('U KUNI OW TEKST DEEINDIGEN 000R);
00002_ 546 WR1TELNV ';IN TE TOETSEN. OTT TEKEN KAN);
000030 547 WRITELPJ(1)IIS NIET TOT OW T€KST REHOREN,);

-

000040 549 READ1P4;
_0O042 550 bEES:THtJE; -

000044 551 WHILE LEESTRUF. DO
- — -

000046 553 READ(CH);
__QQQ5k_55i__. IF CH.;' THEN

000057 555 BEGIN
_000Q57_k_... — - RITPITV0EH,CU);

000064 557 IF E0I,N THEN
BEcIN

000066 559 WRITELN(UIIVUER);
000067560
000067 561 END

-
0013070 563 LEES :: FALSE;__Qit_b4_____ --
000072 565 WRITELI:(UITVoEH);
000074 56 Wn1rLN(oTvoR); - - —— —
000076 567 END;

- - -—

000126 569 FUNCTION MOSRF.S (TEF1P,DW,SESTON,DEbT,H:REAL;DAGN,ATM:ITEGER): HEAL;
_0PQi2_ 570 0AFUAEkhJK VAN -CONC VAN

000012 571 1NDIVIDUELE P4OSSEIJ IN GR/MJLjIEGR.DROOGGEW;CHT PER JJ)*)
--000012 573 VAR SEAS,FILT,FW,FS,TSS,TSW,TRS,THW,RC,S0C DWE REAL;

000025 574
000025 575 FUNCTION I)WIEXP (M:REA[,): REAL:
000004 576 (*BEHEKENTMILIEGPAM DKOOGGEwICHT EXP 0.7*) —-
000004 577
000004 _57 VAN A,14,C; RtAI4 -

—9—



000007 579 BEGIN
000007 580 C := 1000 ' N;
000017 581 B * LN(C)J__

______

000016 582 A := EXP(B);
000021 583 Pw1Xp: A -

____

—

000027 584 END;
000036 585
000036 586 FUNcMU SOCWIN (T:REAL): REAL;
000004 587

0004 588 VAR T1,C1,C2; REAL;
000001 589 BEGIN
000001 590 IF T<5 THEN
000013 591 BEGIN

_____

00001) 592 Ti := 0;
000016 593 CI : 0.617;
000011 594 C2 := 0.689;
00002 595 END;
000021 596 IF (1<10) AND (?>5) THEN
00003 597 BEGIN
000030 598 Ti :: 5;
000032 599 Cl := 0.689;

- 00034 oo C? := 0.803;
000035 601 END;
000035 602 IF (1(15) AND (T>10) THFN
000044 603 BEGIN
000044 604 Ti :: 10;
000046 605 Cl :0.803;
000050 606 C2 := 1.000;00j 607 _N_ - -
000051 608 - IF (1<20) AND (T>15) THEN
000060 609 BEGIN
000060 610 Ti 15;
000062 611 Cl := 1.000;
000064 612 C2 := 1.284;
000065 613 END;
000065 614 IF T>20 THENQP1L.1s_ BEGIN
000071 616 Ti ; 20;
000074 617 CI := 1.284; -- --
000075 618 C2 := 1.708;__17j. _ND;_
000077 620 SOCWIN : ((C2—Ci)/5) * (1—TI) + Cl;_I962i[;
000131 622

Pi.osocsw.i (T:REAL): REAL;
000004 624

0pp64__ VLR T1,Ci,C2: PEAL;
000007 626 BEGINO0O0077 w 1<5 THEN
000013 628

_c0Q013._±__ Ti := 0;- - - - -

000016 630 CI := 0.466;000017631 c2_j 0,626;
000021 632 END;
00Q2L 63J_.Jf (T(i0) AMP (T>5) THEN
000030 634 BEGIN

000032 636 Cl := 0.626;
QQ31437 C ;0,Q3;
000035 638 END;
000035 639 IF (1<15) AND (T>=10) TUF:N

—- 000044 640 BEGIN
000044 641 TI : 10;
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-------- --. -- --- ----- -----

0000 46 642 Ci:: 0.803;ooo° 643 C2 ;: 1.000;

_____

— _jpj_ --

oóoo1 645 IF (T<20) ANt) (T>=15) THEN
-

0OO00 647 Ti := 15;
-

649 C2 := 1.162;
0000 -- --oofö' 651 iF T>20 THF.U

QOOO7I. .52 _._$EIN
00O71 653 Ti := 20;
00QQ4—_654 •_(1 1.162; - — -

655 C2 := 1.512;
OOQO 7 7-__ 656 .ND;. -.ioci7 657 SOCSUM := ((C2—C1)/s) • CT—Ti) + Cl;
0001 jO 658 Th

000131 659oooit 660 FUNCT1O!LjQCw1N CT:REAL.):RAL;
iàooo4 661

ooooQ4_62 VAR T1,C1,C2: REAW
0O00O 663 BEGiN

QQQQQ 7Ab4_ IF' T<5 THEN
ooooi 3 665 BEGIN

____

- T ; 0;
obol6 667 Cl : 0.791;

668 — C2 := 0.791;
000020 669 END•
0O00Q..61Q_ IF'. (T(10) AND (T>:5) THEN

— oóoz7 671 BEGIN
oooo2 -_6_ ____T1;;
000031 673 Cl :: 0.791;
00003. :: 0.791;
000034 675 END;
oooQ4_A?6 IF(T<35) AND (T>=lo) THEN
000043 677 BEGIN

678 __.T1 := 10;..
000045 679 Cl := 0.791;

______

- __ç : 1,00o;_.
000050 681 END;

_o0.05.9_--_-2___—1F'_(T<20) N.(T>=15) THEN
000057 683 BEGIN

_Q9QQ16.84 __TJ_!..15L .... .. --
000061 685 Cl := 1.000;
oooL 686 C2;i.2;_ --. . — - —-
000064 687 END;
oOoQk4._8 IF .._._.T�2Q TJEM. .__.
000070 689 BEGIN
oo0oiQ__.6.9.O T1201___. ---.-
000073 691 Cl : 1.265;
000074 692 -. .

000076 693 END;
___..QQ.Qi—6-9-4——_ JJIL$ C2CL)L5i. * CT—Ti). t.C1; -- . -

000107 695 END;
00012

________.—-—-.

._ -____ -- -. —
000126 697 FUNCTION ROCSUM (T:REAL): REAl1;
000004 698 —._____ __• . .. ... -..- -
000004 699 VAR Tl,Ci,C2: REAL;
00000l_ 700 B1_ .- —. - ..- -- -

óöooi 701 IF T<5 THEN
oooo;_.L2 _EçIN_ . - -- -—

000013 703 TI :: 0;
_0.oQol6 704_

. Cl := 0.575; - - -.
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000017 705 C2 := 0.688;
000021 706 END;
000021 707 iF' (7<10) AND (T>5) THEN

—000030 708 BF'.GIN
000030 709 Ti := 5;
000032 710 Ci ; 0.688;
000034 711 C2 := 0.953;
000035 712 END;
000035 713 IF

714
(Tq5)

13FGIU
AND (T>10) THEN

000044
000044 715 Ti := 10;
000046 716 Ci := 0.953;
000050 717 C2 : 1.000;
000051 718 END;
000051 719 IF (1(20) AND (T>15) THEN
000060 720 BEGIN
000060 721 Ti : 15;
000062 722 Cl := 1.000;
000064 723 C2 1.048;
000065 724 END;
000065 725 IF T>=20 T4FN
000071726 — BEGIN
000071 727 TI :: 20;
000074 728 CL : 1.048;
000075 729 C2 :: 1.450;
000077 730 END;
000077 731 ROCUM ::_((C2—Ci)/5) * (T—T1) + Cl;
000110 732 END;
000131 733
000131 734 FUNCTION FILWIN (1:REAL): NEAl,;
000004 735
000004 736 VAJ F3,F2,Ci,C2: REAL;
000010 737 BEGIN
000010 738 iF F>15 THEN
000013 739 _1;_ -
000015 740 IF F'<2 THEN

000021 742 Fl := 0;
P9•4_ 743 _____F2:=2i___

000027 744 Cl := 0;
__vPP2 _2A_ _..c : P,QQ

000033 746 END;

000041 748 BEGIN
F'J ;2L

000044 750 F2 := 3;_Q4_._7L - C1 := Q.001;
000050 752 C2 0.015;
00Q0517j END; -
000051 754 IF (F(S) AND (F>3) THEN_.QQ__J_.__W_ - —
000060 756 Fl 3;
000062 757 F2_15; ---- - —-
000065 758 Ci := 0.015;
Q°Q2M 759 - .____Cx Q.Q30; --
000070 760 END;

_PQQ2__761 _1f7)M4DIF>:5) THEN - -

000077 762 BEGIN
000077 763 f1 J; _ -. -.
000101 764 F. :: 7;
000104 765 - --
000105 766 C? :: 0.039;
000107 767 END;
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FIIJSUM (F:REAL): REAL;

Fl,F2,C1,C2: REAL;

THEN

Fl : 0;
r,

END;
TF (F4 Nn TH

____

F2 := 3;

__ __

-- -.

C2 ; O.0o;
END:

______

THEM

END;
IF (1(7) AND (F5) THEM

_______

REGIN

__-___

F2 : 7;

000107 768 IF (F<9) AND (F>7) THEN
000116 769 BEGIN
000116 770 Fl := 7;
000120 771 F2 : 9;
000123 772 Cl := 0.039;
000124 773 C2 := 0.048;
000126 774 END;
000126 775 IF (F(l1) AND (F>9) THEN
000135 776 BEGIN
000135 777 Fl := 9;
000137
000142

778
779 Cl : 0.048;

000143 780 C2 : 0.054;
000145 781 END;

782___J'_(F(13A!D (F>11) HE.N_
000154 783 BEGiN

-. Fl ; 11; -

000156 785 12 := 13;
Q161 78h c1 ;: 0.054;
000162 787 C2 := 0.058;QQQ14__ END; —
000164 789 11' F>=13 THEN
0.Q0110 710. BEGIN - -

000170 791 Fl : 13;
F2 :15;

000176 793 Cl :: 0.058;
794 -_ 2 : 0.060; -

000201 795 END;
QQQ20L__i9 rIhwiN ;:J(C2—C1)/(F2—F1)) *(F—F1) +C1;
000210 797 END;
QQQ2i98
000235 799

800
FtJNCTI0T

000004 801 VAR
000010 802 BEGIN
000010 803 IF F>15 THEN

.._00013 804 F_I!_15:
000015 805 IF F(2

806 PEG1
000021 807

_aaoD24._ 808
Cl : 0;000027 809

2 810 i 0;_
000034
0000

811
P12

000045
000047

000042 813 BEGIN — —

000042 814
815
916

000052
000053

817
818

000053
000062

819
820

IF (F<5) AND (F>3)
]3EGIN_

000062 821 Fl : 3;
000064 822 F2_j!..5J___

CI := 0.008;000067 823
000070 824 C2 : 0.QlIj_
000072
000072

*425

826
000101 827
000101 828
000103 82900Qip6 J ..C1 : 0.QiIL



11;
0.031;
0,035; -

N

AND (F>=11) THEN

000107 831 C2 :: 0.025;
000111 832 END;
000111 833 IF (F<9) AND (F>7) THEN_
000120 834 BEGIN
000120 835 Fl := 7;
000122 836 F2 : 9;
000125 837 Cl := 0.025;
000126 838 C2 := 0.031;
000130 839 ENI);

000130 840 IF' CF<11)
000137 841

_____

000137 842 Fl : 9;
000141 843 F2 :=
000144 844 Cl :=

000145 jj
000147 846 END;
000147 847 IF' (F<13)
000156 848 IJEGI

000156 849 Fi:ll; —
000160 850 F2 := 13;
000163 851 CI := O.O35J
000164 852 C2 :: 0.038;
000166 853 END;

______

000166 854 IF
000172 855

_____

000172 856
000175 857
000200 858
000201 859 -

000203 860
000203 861
000212 862 END;
000236 863

_____

000236 864
000011 865 -

_____

000011 866 VAR
000021 867 BEGIN
000021 868 IF' 1<2 THEN

_Q1L_ 869 _PL
000014 870 F.LSE

_QQ11_ 871 _ EcN____. -.- - —
IF 1>8 THEN

AND (F>9) THEN

F>13 THEN
BEGIN

_____

Fl 13;
F2 15;
Cl 0.038;

- — - -— — -- -
F' ND;

FILS(JM ((C2—C1)/(F'2—F1)) * (F—Fl) +C1;

FUNCTION FILTRAT1E (T,DW,P,DELT,H:REAL;ATM:INTEGER):RF'AL;

CUR ,A,B,C,D,A1,FA ,RFTA,FIDE: REAL;

000017
000023

872
873 Cj)R=_

ELSE000023 874
000026 875 COP := 0,1* (1—2) q,4;__

END;000034 876
000034 877 D QW_L_ ——--——--

A := EXP(0.8*Lh(D));
. -

000041 878
000046 879 B :=Fp,L.N(f5));

C := (1,25'A)/(14R);000057 880
000066 881 ALFA:=ATM*(DELT,'24)*C*COR; - -

RETA:=U*1000;000077 882
000104 883 FIDE:=H*IOOQ!(1—EX(—(AIA/BETfl)IL —

FILTRATIE:=(FIDE*P)/(ATH*(DF'.LT/24));
.

000117 884
885 Ej___

000175 886
000175 887 FUNCTIOn
000004 888 COPJST P1 = 3.14159265;
000004 889 VAR A: REAL;
000005 890 BEGIN
000005 891 A :: ((0—125)/365) * P1 *2;

000022 892 SEASIN : 0.5 * (1 • SIN(A));
000031 993 END;
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000042 894 — - -
000042 895
000047 896 BEGIN (*HOPFDPROCEDIJRE$)
000042 897 SEAS := SEASIN(DAGN);
000014 898 FILT : FIjTRATIE(TFMP,flW,SESTONLDELT,H,ATM);
000024 899 FS : FIbSUP4(FILT);
000030 900 FW := F WIN(F ;_ -
000034 901 TSS := SOCSUM(TEMP);
000040 902 CJj(T.MP)7 -- -
000044 903 TRS := RLICSUM(TEMP);
000050 904 TRj=QC1NLTMpJ; -..-.-- -

000054 905 ROC := (FW * TRW * (1—SEAS)) + (F5 * TRS * SEAS);
_QQ063 906 SOC := (0 Q5 *TS jjç j*SEAS * Tss);

000072 907 DWE:=DWIEXP(D1MOS);
00076 908 __QRS.:PWE*((ROC + SOC)/750),'24;

000)10 909 END;
_0.Q1 1 910 ._. - —

000161 911
_000161 912 1fl4CTJONRESPIRATIF (RPP,H,T,CHL.A;REAL): REAL,;

000007 913 (*REPEKENT RESPIRATIE IN WATER: GR 02/W3.UUHt)
0007 914 _____

___

000007 915 CONST K 0.45;
000007 916 •o,ci -—
000007 917 ATFA = 2.67;
000007 918 _. _._ .———--—- .—-—.---..-
000007 919 VAR A,B,C: REAL;
000012 920 BEGIN
000012 921 A := (BPP/H) *

-. .00002Q _2L.. B:=. (((CHLA$3Q)/j000)*R0)/(K+1)L .

000034 923 C := EXP((T—20)*LM(1.07));
QO_QQ4.24 JPATIK t ((A+R)*C*ALF'A)/241.__....
000054 925 END;

—---—---.-— .
.

000101 927 PROCEDURE PRTUSSENwAAPDEJ (VAR A:TEXT);
928 . ..

000003 929 BEGIN
_AQOQ03 930

000014 931 IF Q() THEN_16 932 .Q_jJ.; ._ . - .___ —
000017 933 IF SIMR THEN

_00002i 934 - .___ .

000021 935 ELSE
936 A.jMiL ... . . - -- -

000025 937 If (SR MDL) 0) 0 THEN
000035 938 jBj,.T.MRJ.MA1(cjL.MATCft,j),!4AT(cEi,1J,M#o,srMR,Fs);
000055 939 END;
000061 940 —-——.--—-—. --
000061 941 PROCEDURE PREINDWAARDEN (VAR A:TEXT);
000003 942 VAR
000011 943 BEGIN
000011 944 KOLpML,GT.jjt1)_3;

____—_____

000016 945 P:=KULONLENCTE;
000017 946
000020 947 R:3*P;

__Q022 948 wR1TELN.(A)J

______

000024 949 WPITELN(A, 'OVERZICHTEJNI)SITUATIE);
000034 950 — —
000044 951 WRITELN(A);
000047 952 0NC.1L._____
000055 953 WRITF.(A,'
000063 954 WRITE(AJKOLOM AJSTAPJD KONCLjj__ ___... --
000071 955 WRITE(A,

_0Q.Q..Q77 .956. - B1TLAL1zflM_AfJ5TANI) KLJNC.L)J. .. —- -
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000105 957 WRITELN(A);
000110 958 FOR J:=1 TO 89 DO
000112 959 WRITE(A,'—); --

000126 960 WRITELN(A);
000131 961 FOR I:=0 TO (KOLOMLFNGTE—1) DO

_______________

000134 962 bEGIN
000136 963 WRITE(A,I:5, ',KOLENG$I:7:2,' 'M(J,11:5:2);_
000173 964 WRITE(A,
000201 965 _WRITE(A,IsP:5,'_ ',JcOLENG*(I+P):7:2,' ',MAT((I.P),i):5:2);
000241 966 WRITE(A,'
000247_ 967 WRITE(A,I+Q:5,' -

000307 968 WRITELN(A);
000312 969 END;

___________—______________________

000317 970 IF (L,M+1) MOD 3 C> 0 THEN
000327 971 BEGIN

________ _________

000327 972 FOR 1: P 70 LM DO
000331 973 BEGIN

______

000333 974 FOP J:=1 TO 66 00
000335 975
000351 976 WRITE(A,1:5,' ',KOLEN('1:7:2, ,MATII,1J:S:2);
Ô00406 977 WRITELN(A);

_____

000411 978 END;
000416 979 END;

_____ _____

000416 980 WRITELN(A);
000421 991 WPITE1N);
000424 982 END;
000457 983
000457 984
000457 985 PROCEDURE PRINTEINDREStJLTAAT;

________

000002 986
000002 987 PROCEDURE PPKOP (VA A f.)j________
000003 988 ($DRUKT DE KOP AF VAN EINDOVERZICHT IN PILE A*)
000003 989 BEGIN

___________

000003 990 WRITEIN( A);
000012 991 WRITELN(k, ITITUAJE)
000022 992 WPITELN( A,'CONCENTRATIES 02/M3 BOVEN NET GEHELE HOSSELPERCEEI.fl;
O0002 993 WRjj,N); -

000035 994 WRITEL,N( A,'KOLOM AFSTAND(M) CONCENTRATIE(GR/N3));
000045 995 WJ(A,——————-L— -

000055 996 WRITELN( A);
00O0b.997 ENP;______

_____

—
000105 998
0001Q 999 PROCp_UJ PR_MAT1ARA;TFT;C,KflLEP AL; 1,b;JNTGER);
000007 1000 ('PRINT DE EINDWAARDEN AF")
000007 1001I_ - - -
000007 1002 WR!TF.LN( A,I:5,' ',KOLENG'I:7:2,'
00004_j0Q3 IF'lL0)_pl_ (I1J) THFN —. --
000051 1004 WRITFLN( A,

000061 1Q05 CNfl;____
000101 1006Q1 1007 BEGI(_ - - — - - —

000101 1008 IF LM>28 TUEN PREIUDWAARDEN(UITVOER)
000011 1009 F1t_ _____. .-- -. - —— —--- --

000013 1010 BEGIN
_0Q013 1011 WRIT LUIIYUEflL - __ -. -

000015 1012 PRKOP(UITVOEP);
000011 1013 FOR I:=0_Ti Lit

_________

-
000022 1014 PRM&T(UITVOER,HAT(1,1),KOL.ENG,1,LAANTAL);
000041 1015 WRITELNTVOERJL - _ - - -

000042 1016 END;
000042 1017 ENO;__ -

000046 1018
000046 1019 pMOcF;nuRI: PROCESGEGEVENS (VAN A:TEXT);
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000003 1020
000003 1021 VAR C,MAXREA,MAXRESM,BODEM,FU,MR: REAL;
000011 1022 BEGIN

___________

—-
000011 1023 C := 0;

_00O12 1024 MAXPEA : AERATIE(WINu,px1c)CL/DIEPTE;
000023 1O5 MR:MOSRES (TEMP,DIMOS,ASESTON,DF.IJT,DIEPTE,DAGNR,ATMOS)7

— 000035 1026 MAXRESM := - - ——
000044 1027 BODEM := BOTNEED/(24*D1FPTE);
000053 1028 IF
000056 1029 FL' := FOTOIDAGLEN
000056 1030 ELSE

000070 1033 WRITELN(A,'PRoCEsGEGEVENs:');
000100 1034 1TLN1A)L__
000103 1035 WRITELN(A,'PIIPJERALISATJE/UUp ',MINE:7:3);
000120 1036

-

000135 1037 WRITELN(A,'ALGENRESPlRATIE/UUR ,RESWA:7:3);
000152 1038 WRIj1JM MAXA7;);

(A,MAXIMALE MOSSF.LRFSPIRATIE/UUK ',MAXRESM:7:3);000167 1039 WRITELN
1040 (AJY1M!PNGSFAKT0R_$STqN ,PEEL:7;3);

000221 1041 WRITELW (A,'FOTOSYNTHF:SE PER UUR ',FU:7:3);
00Q2,3j42__WRflj (Ai1_. -
000241 1043 WRITELN(A,TEMPF.RATUURCURREKTIE MINERALISATIE: ,TC2:5:2
000li_1044 );__________________________ -

000256 1045 WRIT€LN(A,' AF.RATIE: ,TCI:5:2

000301 1049 END;
000360 1050
000360 1051 PROCEDURE INITIATIE;
000002 1052
000002 1053 FUNCTION FILTER (DW,DELT,T,K:REAL;ATM:INTEGER):REAL;
000010 1054 VAR
000020 1055 BEGIN
000020 lOch ir 1( PI'N
000014 1057 CUR := 0.4
000014 IOSR
000017 1059 BEGIN
000017 1060 IF T>8 THEN
000023 1061 CUR := 1

1062 ELSE

END;
000034 1065 D := 1000*0w;
000041 1066 A ;= EXP(p.8*LN(p1)j
000046 1067 B :: EXP(O.3*LN(D/5))

000057 106R C (17c*A/11+!

000104 1073 FILTER:F.XP(—(ALFA/BETA));
000111 1074 Nfl,

, bEGIN
000153
000007

1077
-

PARAMETER;
RUN : RUN +Jj

000011 1079 WRITELN( 'JITVOER);
000013 1080

000062 1031
S0Q65 1032

PU := 0;
WRITELN (A)

000270 1046
000273 1047
000276 IfldR

);

WRITF.[,N(A);

W1U1EIJ()J_ -—

000026
00004

1063
I 064

CON : 0.1 * (T—2) + 0.4;

000073 1071
00030 1072

000066 1069 FIb :=(COR'C)124;
000073 1070

ALP'A: ATMOS*DELT*F11,;
BETA:}1* 1000:

000153
000 1S4

1075
1076

000015 1ORI WRITELN( IJITVOF'R);
0017 lOP? WPITFI,N ( UITV0E, 'SIMIJEATIE N0,_RUPj);
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000030 1083 WRITELN( UITVOER,':);

000050 1088 CK :RDUND(IAANTAtO5);
000056 1089 CH : ROUND(LAANTAL*0.5);

TCORMC (TEMP);
(BPP/DIEPTF.)*2.67;

FEWA 1= RE3PIRATIE(BPP,DIEPTF.,TEMP,CHJjOROP'A);
MINE := MINEPAL(PDc) * TC2;

000114 1096 T : 0;
000116 1097 SIP4R := 0;
000120 1090 DEE[.:FILTER(D1MOS,DELT,TF.MP,D1F.PTE,ATMOS);
000131 1099 PROcESGEGEVENS(UJTVOER);
000132
000133

1100 TEKST;
1101 PRKRES(UITVOER,CK,CH,CF.T);

000002 1114 BEGIN
000002 1115 WHILE T ( DUURSIM DO
000011 1116
000011 1117 (*PROCESSEN IN DE KOLOM*)

VS ;: TRUE;
F ; POT000R(FOTO,AANVAUG,TLDAGLEH,FS);

1120 FOR I:0 To LM DO
i121 ._B1N__ —
1122 IF (1<1) OR (1>LAANTAL)

000021
000023
000025

QQQQ2L 1123
000030 1124
000030 1125

BEGIN
C MATjj___ - -— --

PEA := AERATIE(WIND,SOX,C)*TCI*DE[1T/MDIEP;
KLAD:= INF.EA/_sHOTND/(24*MDjEp)) *DF.L,T;
MAT(1,IJ : C+REA—KLAD+F*DELT$(DIEPTE/MDIEP);000061

000073
1128
1129 ENj

IF (I>1) AND (I LAANTAL)000073 1130
000076 Il____

1132
——

RF.GIN000076
000076 1133 C := MATII,1J;
000102 1134 SESTOM:=MAT(I,2i;
000105 1135

,ATMOS);000112 1136
0oi17 1137 REA :=AERAT1EWJUDISDXICi*TC1*DFLT/1)1EPTF.;

KLAD:= (MINE + RESWA/24 + HOTNF.ED/(24*DIEPTE)) * DELI;
MES::OCORMOS(CLSOX)*ATMOS*DEIJT*MUSSELRESP/DIEPTE;
MATII,1) : C+REA—KLAD—MES4P'*t)ELT;
SESTON:=SESTQH$DFEL; - -
MATLI ,2) :=SESTON;

000131 1138
000144 1139
000157 1140
000167 1141

0000Jb 1084
000040 1085
000042 1086
000047 1087

WRITELN( UITVOER);
PRPARAI (UITVOER);

: SOXI(TEMP,Cb);
PRPARA2(UITVOER);

000062 1090
000063 1091
000067
00007 3
000200
0 00 107

092
093

CEI :=
TCI :=
TC2 :=
FOTI) :=

LAANTAL; —

TC OP PC C TEMP) ;

1094
095

000136
000142

102
1203

000144
0001 4S

1104
11 oc

000150
000152

IFACON > 90 THEN STARTWAARDE:=SOX
ELSE

1106
1107

000156
000162

108
109

STARTWAARDF. : ACON;
FOR I:=0 TO UN DO

____

BEGIN
MATft,i3: STAITWAARDE;
MATLI,23 := ASESTON;

END;
000165 1110 END;
000177 1111
000177 1112 PROCEDURE SIMULATIF;
000002 1113

000011
000012

1118
IIIQ

000034
000046

1126
1127

000171
000174

1142
1143

000174
000201

1144
1145

END;
END;
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000201 1146 (*VERPLAATSINC VAN DE KOLJDMMEN AbS ER STROMING 15*)
000201 1147 SOMI : 0;
000204 1148 rnIj.M_DOWNID I Dg — -
000205 1149 bEGIN

— 000207 1150 -

000215 1151 MAT(I,13:0;
000221 1152 IF STROOM > 0.000001 THEN —
000224 1153 BEGIN
000224 1154 - —0002)2 1155 MAT(I,2)::MAT(I1,2);

000237 1156 — —-
000237 1157 IF I < IJAANTAL THF.N
00?42 1158 S0MI:=soMJ.,t,jji -

000247 1159 END;
000254 1160 j_;T±pbT; - - -- — -
000257 1161 51Mb : SIMR+1;

-

OOO2lI16Z__MJ;=soMjJjAApqAL; -
000267 1163 MR0 ?IAT(O,1);

1164 — --
000272 1165 END;
0Q73 1166 ENJ__ -
000300 1167

— -- -

000300 1169 BEGIN (*5TART VAN MET I300FDPRDGRAMMA*)
- - - -

000040 1171 TEKST;
— 000041 1172 0; - -000043 1173 TEKEN : 'Y';

000Q44_fl74 WHIT EN='T' DO - --
000047 1175 BEGIN

Q00Q47 1176 — fTDTA); -
000050 1177 LFF.S(DATA);
0QQ2 1178 HERHAAL j= TR_ -- -

000054 1179 WHILE HERHAALTRUE On
0Q56 1180 EIN_____.. - -

000056 1181 INITIATIE;

-

1182 .__kM1J1LAT1;__, -- -—
000060 1183 PRINTEINDRESULFAAT;
00 Q.Qj 1184 ,MJ I ,i4PPi ArIcEj 1JJ ,$lMflL.000071 1185 WRITEI,N( 'WILT U NOGMAALJS SIMULEREN? Y OP N:000077 1186 —

000101 1187 READ(Ap4T(JORD);
— 000107 118$ IF ANTWD=I' THEN

000112 1189 BEGIN

');

—

000112 1190 WRITFLN( 'MET DE DATJ1,E? YOFN?'); -000120 1191 READLN;
000122 1192 -_ FAPS1fEflj
000130 1193 IF TEKEN'y THEN
000133 1194 :_F4
000133 1195 END

---

-
--

-

000134 1196
000135 1197 BEGIN

—

000135 1198
000137 1199 TEKEN : 'N';
000140 1200

- —__________
000140 1201 END;

- -

1202 END;
000142 1203 END.

COMPILER—ESTIMATED 'N' OPTION = 00470714.
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