
Numerieke Methode voor DijkhoogtenregelingRijkswaterstaat inspeteert voortdurend de mate van besherming die primaire waterke-ringen als duinen, zee- en rivierdijken ons bieden tegen grootshalige overstromingen. Nade watersnoodramp van 1953 is door David van Dantzig, op het Mathematish Centrum inAmsterdam, het huidige Centrum Wiskunde & Informatia (CWI), een wiskundig modelvoorgesteld, dat aangeeft wanneer en met hoeveel een waterkering (in het vervolg kortwegdijk) het goedkoopst kan worden verhoogd. Het model betreft een regelprobleem waarineen optimaal ompromis wordt gevonden tussen enerzijds kosten voor dijkverhoging nuen geen onkosten ten gevolge van overstroming in de toekomst, en anderzijds nu geenkosten voor dijkverhoging maar een grotere kans op overstromingsshade in de toekomst.Het model is door Rijkswaterstaat (RWS) en het Centraal Planbureau (CPB) voor geheelNederland uitgewerkt in een omputerprogramma, dat tot ver in de toekomst kan kijken,tot wel 100 jaar. Het omputerprogramma wordt al vele jaren op routinebasis door RWSgebruikt, voor alle belangrijke Nederlandse waterkeringen. Het programma ombineertRWS-begrippen als waterniveaus en dijkhoogten met CPB-begrippen als monetaire waar-den van goederen, planten, dieren en zelfs mensen. (Het CPB waardeert een mensenleventhans op 2 miljoen Euro.)Het onderliggende wiskundemodel uit de jaren '50 werkt tot op de dag van vandaagnaar tevredenheid, maar voldoet niet meer aan de eisen van morgen. Het model is daar-voor te star; het is niet geshikt voor het snel kunnen doorvoeren van nieuwe, relevanteinzihten over bijvoorbeeld zeespiegelstijging en eonomishe groei (of krimp).Bij het CWI loopt in 2008 en 2009 een onderzoeksprojet, in samenwerking metRWS en CPB, waarin een nieuw, meer dynamish wiskundig model voor de regelingvan dijkhoogten wordt ontwikkeld. De hoofdrol in dit nieuwe model wordt gespeeld dooreen parti�ele di�erentiaalvergelijking, de Hamilton-Jaobi-Bellman (HJB) vergelijking, eenonvetie-di�usievergelijking, een type vergelijking dat aan het einde van het ollege Nu-merieke Methoden 1 al even is beshouwd. De HJB-vergelijking voor het dijkhoogten-regelprobleem kan niet exat met potlood en papier worden opgelost; zij moet numeriekworden opgelost. Een CWI-postdo ontwikkelt op dit moment een numerieke methodevoor de HJB-vergelijking, speiaal voor het dijkhoogtenregelprobleem. De nauwkeurig-heidseisen die aan de numerieke oplossing worden gesteld zijn hoog, vooral omdat totver in de toekomst moet worden doorgerekend. Er is door de postdo inmiddels eennumerieke methode ontwikkeld die voor de onvetietermen een lokale afbreekfout geeftvan (in Numerieke Methoden 1 notaties) O(h8), een hoge orde van nauwkeurigheid dus.Hoge-orde nauwkeurige disretisaties kunnen ehter de bijkomstigheid hebben van foutie-ve slingeringen in de oplossingen. Voor het dijkhoogtenregelprobleem van RWS en CPBzijn deze slingeringen ongewenst.De Bahelor-opdraht bestaat eruit om voor de onvetie- en di�usietermen in deHJB-vergelijking disretisaties te ontwikkelen die van een hogere orde van nauwkeurigheidzijn dan de gebruikelijke tweede orde, en tevens vrij van foutieve oplossingsslingeringen;monotone, O(hp); p > 2 disretisaties.De opdraht geeft een mooie uitbreiding op de bij Numerieke Methoden 1 verworvenkennis en ervaring. Een goede kennis van dit vak is gewenst. De opdraht wordt uit-gevoerd in het kader van genoemd CWI-projet. Er kan worden samengewerkt met depostdo. Bij sues, en bij belangstelling van RWS of CPB, bestaat de mogelijkheid totvoorzetting van het onderzoek in de vorm van een afstudeeropdraht.Barry Korenbarry.koren�math.leidenuniv.nl, barry.koren�wi.nlBahelor Seminarium Analyse, Stohastiek en Besliskunde, 2009


