
Simulering af Regnskyl Projekt 3, 02691 & 02631, For̊aret 2012

Projektet laves individuelt! Der skal ikke afleveres rapport for dette projekt.
Man skal uploade én M-fil p̊a CampusNet senest midnat, tirsdag den 8. maj.

Landomr̊ader oversvømmes fra tid til anden som
følge af kraftige regnskyl. Ud fra data med regn-
bygers intensitet og varighed kan man beregne,
hvor meget regnvand et givet omr̊ade har f̊aet
i en given periode. Hvordan vandet fordeler
sig, afhænger dog af landskabets topografi
og hvorledes evt. dræning afleder vandet. Hvis
tilstrømningen af vand er større end afledningen
vil en oversvømmelse finde sted.

Målet med dette projekt er at implementere et Matlab-program, der foretager
en simpel simulering af regnvands fordeling i et givet kvadratisk omr̊ade. Den en-
este mulige vandafledning er i form af et dræn placeret p̊a landskabets laveste
punkt. Dette dræn kan dog være tilstoppet. Der udleveres 1) to mat-filer, der hver
indeholder et array Data med regndata, 2) en M-fil med funktionen topography,
der returnerer topografien af omr̊adet, inkl. positionen af drænet, samt 3) en M-fil
med funktionen simulate, der (færdiggjort) foretager selve simulationen.

Opgaven best̊ar i at

1) udvide funktionen simulate, s̊a den checker gyldigheden af de parametre, som
den bliver kaldt med,

2) skrive den subfunktion getrain, som simulate kalder for i array’et Data at
finde antal mm nyfalden regn i det senest forgangne minut,

3) skrive den subfunktion update, som simulate kalder for at beregne vand-
dybderne efter det senest forgangne minut, og

4) skrive den subfunktion show, som simulate kalder efter hvert minut for at vise
topologien og det beregnede vandspejl som p̊a figuren nedenfor.
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Funktionen simulate og de tre subfunktioner vil blive checket via script’et testsim,
der ogs̊a findes p̊a CampusNet, og vi anbefaler, at du tester din kode med dette script.

Problemformulering

Som det fremg̊ar af figuren p̊a foreg̊aende side, simuleres regnvandets fordeling over
et kvadratisk omr̊ade p̊a L × L m2 (p̊a figuren er L = 100). Omr̊adet er opdelt
i N × N celler af samme (horisontale) areal (jf. figuren, hvor N = 25), og vi vil
indføre følgende simplificerende antagelser:

• jorden kan ikke absorbere mere vand. Vandet kan derfor kun sive mod omr̊ader
med lavere vandspejl eller ud gennem drænet, hvis dette ikke er tilstoppet.

• simuleringsperioden er delt op i sm̊a tidsintervaller à 3 sekunder, hvor højden
af vandspejlet i en celle kun kan n̊a at p̊avirke højderne (og dermed vanddyb-
derne) i de nærmeste 8 nabo-celler.

• i ovennævnte tidsintervaller vil ændringen af vanddybderne i to nabo-celler,
være proportional med forskellen mellem højderne af vandpejlet i de to celler
(da de har samme tværsnitsareal).

I den udleverede funktion simulate ses simuleringen af oversvømmelse at ske ved at

• cellernes gennemsnitlige topografiske højder (i meter) og dræn-cellens array-
indekser f̊as via kaldet [H,I,J] = topography(N);. I N ×N array’et H findes
den (gennemsnitlige) topografiske højde af dræn-cellen alts̊a som H(I,J).

• cellernes vanddybder (fra vandspejlet ned til topografien) initialiseres ved at
sætte alle vanddybderne i N × N array’et V til 0 i starten af simulations-
perioden, dvs. til tid t = 0.

• array’et Data med regndataene f̊as ved at load’e den mat-fil, som simulate
antages at f̊a via input-parameteren Datafile.

• et figur-vindue åbnes for at simuleringen kan visualiseres.

• simulate tester om den er blevet kaldt med input-parameteren drain.
Hvis ikke, anses drænet for tilstoppet eller ikke-eksisterende.

• efter hvert minut gør simulate følgende:

a) antal mm nyfalden regn i det forgangne minut hentes fra array’et Data
ind i variablen rain,

b) vanddybderne opdateres som følge af den nyfaldne regn, forskellen mellem
højderne af vandspejlet i nabo-celler, og drænet, hvis simulate blev kaldt
med alle 6 input-parametre,

c) den topografiske overflade og de opdaterede vanddybder vises i figur-
vinduet.
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Vi vil nu se nærmere p̊a de tre subfunktioner, som simulate kalder i de tre oven-
nævnte punkter a), b) og c).

a) Kaldet rain = getrain(tnext,Data);

Efter at Datafile er blevet load’et, vil Matlab’s workspace indeholde et array Data
best̊aende af to søjler: den første søjle angiver voksende tidspunkter, m̊alt i antal min-
utter siden simulationens start, og i den tilhørende anden søjle ser man ud for hvert
tidspunkt hvor mange mm regn der er faldet i løbet af det senest forgangne minut.
Hvis simulate f.eks. bliver kaldt med den udleverede datafil ’Datafile1.mat’ vil de
ti første rækker i Data indeholde følgende regndata (her vist i format short):

1.0000 0.4402
2.0000 0.7175
3.0000 0.2999
4.0000 0.3852
5.0000 0.5950
6.0000 0.2966
7.0000 0

10.0000 0.4479
11.0000 0.6156
12.0000 0.7450

I det første minut af simulationsperioden faldt der alts̊a 0.4402 mm regn over det
kvadratiske omr̊ade, mens der i løbet af det andet minut faldt 0.7175 mm. Hvis et
tidspunkt ikke forekommer i den første søjle, er der ikke faldet regn inden for det
seneste minut. I dette eksempel har det alts̊a ikke regnet mellem det 6. og det 9.
minut af simulationsperioden.

Funktionen getrain kan implementeres ud fra følgende algoritme:

1. Find de eventuelle indekser i, hvor Data(i,1) er lig med tnext (Tip: find).

2. Hvis mængden af indekser viser sig at være tom, sættes rain til 0 (da der
s̊a ikke har regnet inden for det seneste minut), ellers best̊ar mængden af et
enkelt indeks i (da tidspunkterne er voksende), og rain sættes til Data(i,2).

b) Kaldet V = update(N,q,H,V,rain) eller V = update(N,q,H,V,rain,I,J,drain)

Hvis drænet er tilstoppet eller ikke-eksisterende, vil simulate kun kalde update med
de første fem af dens otte input-parametre. update skal opdatere vanddybderne i V
med det seneste minuts regn og gør dette i 20 tidsintervaller á 3 sekunder, da den s̊a kan
nøjes med at sammenligne højderne af vandspejlet i nabo-celler (jf. antagelserne p̊a s. 2).
Det første update gør, n̊ar den er kaldt, er imidlertid at sørge for, at ogs̊a kant-
cellerne har 8 nabo-celler ved at udvide H og V til følgende (N+2)× (N+2) arrays,
hvor der ikke kan sive vand ud til de yderste celler:

h h · · ·h h

h
...
h

H

h
...
h

h h · · ·h h

, hvor h = max
i,j

(H(i, j) + V(i, j)), og

0 0 · · · 0 0
0
...
0

V

0
...
0

0 0 · · · 0 0

3



Det næste update gør, er

• at beregne hvor mange meter regn, der i gennemsnit er faldet i de seneste tyve
3-sekunders perioder, og hvor mange meter vanddybden i en eventuel dræn-
celle kan aftage i løbet af 3 sekunder.

Herefter gør update følgende ved det udvidede array V i hver 3-sekunders periode:

a) øger alle vanddybderne i array’et V med det beregnede antal meter regn,

b) lagrer de ændringer i V, der skal ske pga. nabo-cellers forskellige højder af vandspejl,
i et array dV,

c) sætter V = V + dV,

d) og hvis der er en ikke-tilstoppet dræn-celle: mindsker vanddybden i dræn-cellen
uden at gøre dens vanddybde negativ!

Da der efter udvidelsen af H og V ikke kan sive vand ud til de nye kant-celler, kan b)
udføres ved at sætte de yderste elementer i dV til 0 og beregne de inderste N × N
elementer via følgende algoritme:

1. Elementerne i array’et dV initialiseres til værdien 0.

2. For hvert i = 2, 3, . . . , N + 1 og j = 2, 3, . . . , N + 1 beregnes hvor meget celle (i,j)
bidrager til øgning af vanddybden i dens nabo-celler, og ni dV-elementer ændres:

• først beregnes hvor meget vandspejlet i celle (i,j) ligger over vandspejlet
i nabo-cellerne: δ(r,c) = (H(i,j)+V(i,j)-(H(i+r,j+c)+V(i+r,j+c)))
for r = -1,0,1 og c = -1,0,1. Hvis δ(r,c) er negativt, sættes tallet til 0.

• Fra antagelserne p̊a side 2, ved vi, at celle (i,j) bidrager til en øgning
af vanddybden i nabo-celle (i+r,j+c), der er proportional med δ(r,c),
og da den s̊akaldte ’flow parameter’ q (som er en af input-parametrene)
er proportionalitetskonstanten for et 3-sekunders interval, beregnes de ni
dV(i+r,j+c)-elementer s̊aledes:

– dV(i+r,j+c) øges med q·δ(r,c) for r = -1,0,1 og c = -1,0,1, og
dV(i,j) mindskes med summen S af de ni q·δ(r,c), medmindre S>V(i,j).

– Hvis S>V(i,j), vil celle (i,j) blive tømt for vand i løbet af V(i,j)/S
gange de 3 sekunder. Derfor skaleres størrelserne ovenfor s̊a dV(i+r,j+c)
kun øges med q·δ(r,c)·V(i,j)/S for r = -1,0,1 og c = -1,0,1, og
dV(i,j) mindskes med V(i,j).

Efter V er blevet opdateret med det seneste minuts regn, fjerner update kant-cellerne
fra V, s̊a array’et f̊ar den dimension, det oprindeligt havde.
Flow-parameteren q beskriver hvor ’letflydende’ (f.eks. hvor lidt mudret) vandet er,
men da der er 8 nabo-celler, der kan bidrage til øgning af vanddybden (og dermed
vandspejlet) i en central celle, bør man undg̊a, at dens vandspejl stiger op over
nabo-cellernes ved at vælge

0 < q ≤ 1/8.
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c) Kaldet show(L,N,q,H,V,tnext,rain) og show(L,N,q,H,V,tnext,rain,I,J,drain)

Hvis drænet er tilstoppet eller ikke-eksisterende, vil simulate kun kalde show med
de første syv af dens ti input-parametre.
Funktionen show kan implementeres ud fra følgende skitse til algoritme:

1. Værdierne i H og V konverteres fra meter til decimeter, idet vi gerne vil se
vandspejlet stige op fra topologien, hvis vanddybden bliver af størrelsesorden
nogle centimetre.

2. To N ×N arrays, Z og C, med elementerne

Z(i, j) = 0 og C(i, j) = ceil(3 · V(i, j)/(V(i, j) + 0.25))

beregnes og benyttes i kald af typen

surf(xvalues, yvalues, H, Z); og surf(xvalues, yvalues, H + V, C);

Z(i,j) og C(i,j) er indekserne til de farver, som den (i,j)’te celle skal have
p̊a overfladerne, og efter at have markeret et eventuelt dræn med en bl̊a stjerne
i position (I,J,0) kalder vi derfor colormap med et af følgende arrays:

(hvis max(C(:))< 2)
0: 0.5 0.25 0
1: 0 0.8 1.0

(hvis 2 ≤max(C(:))< 3)
0: 0.5 0.25 0
1: 0 0.8 1.0
2: 0 0.5 0.65

(hvis 3 ≤max(C(:)))
0: 0.5 0.25 0
1: 0 0.8 1.0
2: 0 0.5 0.65
3: 0 0.2 0.3

Vi bemærker, at disse colormaps beskriver en brunlig og nogle bl̊alige RGB-farver.

3. Den maksimale topografiske højde maxH beregnes (i dm), og koordinatsy-
stemets akser fastlægges til

hhv. [0, L], [0, L], og [0, maxH + 2].

4. Den nuværende simulationstid (i min.) og antal mm regn det seneste minut
skrives som tekst i hhv. position (0.1·L, L, maxH + 1.8) og (0.1·L, L, maxH + 0.9),
og de tre enheder ’m’, ’m’ og ’dm’ skrives som labels p̊a akserne.

5. Overskriften (titlen) p̊a plottet skrives, og en legend tilføjes.
Som det ses p̊a side 6, vil formen af disse to plot-elementer afhænge af, om der
er en ikke-tilstoppet dræncelle eller ej.
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Muligt check af det færdige software

N̊ar du har skrevet de tre subfunktioner, som simulate kalder, kan du checke dit
software ved at køre det udleverede script testsim. Der vil da blive udført to simu-
leringer der efter simulationsperioden kan sammenlignes med følgende jpg-billeder:
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Kravene til det færdige software

I dette projekt skal du IKKE skrive nogen rapport. I stedet skal du uploade en M-fil
med din Matlab-kode til CampusNet, via punktet “Afleveringer” (“Assignments”)
i venstre side af CampusNet-vinduet. Nedenfor er de krav som vil blive brugt ved
bedømmelsen af din kode.

• Du skal uploade én M-fil som starter med funktionen simulate, og som ne-
denunder definerer de tre subfunktioner getrain, update og show, som
simulate kalder.

• Du m̊a kun skrive tre subfunktioner til simulate.

• Den udleverede simulerings-funktion simulate skal udvides med et check af
gyldigheden af de ved et kald overførte input-parametre, og dette er den eneste
ændring af den udleverede funktion, som du m̊a foretage.

• simulate skal checke, at den kaldes med et passende antal input-parametre,
og at deres værdier er lovlige (f.eks. m̊a L ikke være nul eller negativ). Hvis
værdien af en parameter er ulovlig, skal simulate give en meningsfuld fejlmed-
delelse og stoppe. Du kan antage at alle input-værdier er af korrekt type, s̊a du
behøver f.eks. ikke checke om L er af typen char eller et array med mere end
et element. Du skal derimod bl.a. checke om (double-)værdien af L er positiv,
og om (double-)værdien af tmax er et ikke-negativt heltal. Endvidere skal der
udskrives en fejlmeddelelse, hvis filen Datafile ikke findes p̊a Matlab’s søgesti.

• Koden skal virke og beregne de korrekte resultater. De eneste advarsler eller
fejlmeddelelser som tillades, er dém som du skriver i forbindelse med check af
input-parametrene i simulate.

• Koden skal opfylde de generelle retningslinjer for god software med passende
variabel-navne, layout og kommentarer. Den skal ogs̊a benytte passende typer
af sætninger i implementationen af de tre algoritmer.

• Koden for s̊avel hoved-funktionen simulate som dens tre subfunktioner skal
indeholde help-tekst efter de retningslinier, der er beskrevet i lærebogen.

Da din M-fil vil blive checket ved hjælp af script’et testsim som findes p̊a CampusNet,
anbefaler vi, at du tester din M-fil med det script inden den uploades til CampusNet.
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