
DHyDAMO

Amersfoort

17-10-2022



Agenda

• Opstarten online omgeving

• Inleiding DHyDAMO

• Opdrachten met nieuwe features



Omgeving: binder

Ga gaar Hydrolib github: 
https://github.com/Deltares/HYDROLIB

• Branch: binder/hkv

• Scroller omlaag en klik op:

https://github.com/Deltares/HYDROLIB


DHydamo

• delft3dfmpy → DHyDAMO

• Aanpassingen binnen Hydrolib:

– Migratie van HyDAMO v12 gml-formaat naar 
HyDAMO DAMO 2.2 gpkg-formaat

– Koppeling met Hydrolib-core

– 1D2D roostergeneratie met Meshkernel

– Implementatie sturing met RTC



HyDAMO DAMO2.2 - GPKG



Vernieuwde structuur

• HyDAMO DAMO 2.2 → Pandas.DataFrame

• HyDAMO DAMO 2.2 -> Pandas.DataFrame

• Pandas.DataFrame → Hydrolib-core object



2D met meshkernel

• Voordelen:

– Werkt ook in Linux

– Driehoekig rooster mogelijk



Sturing met RTC – uit HyDAMO DAMO 2.2

• Tot nu toe geïmplementeerde typen sturing:

– PID controller;

– Time controller;

– Complexe sturing – door gebruiker als XML aan te 
leveren.

• Uit HyDAMO DAMO2.2 object sturing worden 
deze velden gebruikt voor de schematisatie:

– Koppeling aan kunstwerk via regelmiddelid of pompid

– Typecontroller

– Streefwaarde, bovengrens, ondergrens

– Doelvariabele en stuurvariabele

– Meetlocatieid



Sturing met RTC - aanvullend

• Complexe sturing:

– Gebruiker levert een set XML-bestanden met daarin de 
toe te voegen objecten

– Deze worden gemerged in de modelbestanden

• Via de worfklow een controller toevoegen die niet 
in de HyDAMO DAMO 2.2 data zit.



Opdracht: 2D roostergeneratie

• Nu is het rooster driehoekig met een resolutie 
van 150 m en een verfijning van 1 stap richting 
de watergang

• Maak het rechthoekig met een resolutie van 50 m 
en een verfijning van 1 stap richting de 
watergang

• Restart het notebook en draai opnieuw.

• En bekijk het resultaat in het figuur eronder.



Opdracht: voeg een PID controller toe

• Met de functie add_pid_controller() kun je sturing 
toevoegen aan een kunstwerk:

• Er is dan ook een extra observation_point nodig 
(zie notebook).



En nu?

1. Download het gezipte model (rechtsklikken met 
de mouse pointer op het model), pak het uit en 
zet het in een folder op je pc:



En nu?

2. Importeer het in je D-Hydro Suite:

– Selecteer empty project

– Selecteer in het

1: menu [import]

2: [DIMR configuration file]

– Open de dimr_config.xml

file in je opgeslagen model
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En nu?

3. Kijk eens in het model naar de door jou 
toegevoegde controlgroup of alles er goed in zit:



En nu?

3. Veel rekenplezier! En kijk eens of de 
toegevoegde controller het doet!


