
§

-ni
..

++
1--+

-1-+
-

.
.

~
.r

r-
··<

+
t-H

H
-f--f-

+

il
I

t

_
I8.

o
-

O
l

,.o" ..



RAHOR'l'

D

: .ug.
409.

12}.

Drs C.,I. Coppoolse. Frey,uanties der ;':indsnelheden in j,ederland.

194;. 8 bl~. 20 bijloE;en.

:;et het oog op de beraling van de groottu dar ol',;~uiing

langs onze kusten werd unn schr. opdrecht caeaven t~ onderzoe
ken of de quadraten der windsnelheden op logarithr.lisch 1'11] ier
een frequentielijn zouden geven, die evenals van de o!,lIa"iint;en
zelf 0nceveer recht zou zijn. uit bleek in~er~aud het Eev~l te
zijn voor de st',ticns. wa'Jr regelmatig \',inu:;a~rnElrlin"';')J t::~jchisd

den, t.v,. de ûilt. '11.5singen, den l~elder, Groninccn, t.aastricht,
_"",sterda'll. R.ott"rdan cn or de lichtschepen. JJG vvcr~cilrijdin'

der windsnelheaen zelf ,,:uren niet rucht deeh ,," k"sdrat~n ervun
wel en deze l<lstste be,:slen de 0 ;Is"iio[.

lJsgegaon ,.,erden de ,I., WN.; eo UI/-win en, omd..t uie d", ZIl08r
ste vloeden kunnen veroorzaken. u~vsllend is d.wrbij, uat J",
frequentielijn van Vli"sinecn zoveel ls!rer ligt dan "ie VU01' den
Helder. l:.en stom "1et een snelheid von H mlsee wordt in ,lis
sincen slechts 10 moal in 4 jaar oversehr~_en, te den _.elder 170
r.leleo.

Aan de kust is de snelheid v<-el groter <l!JO verJer h"t lond
in. Len 'ind van 16 m/see ','lOrdt bv. I"cdurende de volgencic tij
den bereikt

J"aastrieht 0 uren por j!JCJr
de lJilt 2 ,. .. ••
Groningen 6 , , .. ••
Vli3~ingen b2 ,. .. "don heldor 114 , , ,. ••

De jaargetijden ';Ierllen ook afzon erlijk beschouwd. Vcor dG
11oordhioJer i" de verhoudinC .lel' stOI"l"en (b "eaufert en horer) :

I voorja"r 2 i~ van het tota ,1
zom er 1 ~I' , , , , , ,

~ ::
h erfst 5· ,- • • , I • I

winter 6~ 1- I I I t I I •

ue belengrijkste conclusie is dut de uadreton d"r,Iinà
snelheden do eXfonentiele ~et volgen, d.z. dat hun overschrij
dine;swaarden op helf-loearith"isch pai-ier recht zijn. Hieruit
wordt verkla'.rd ':Iearom do l'reoluentielijnen van de '::indotu\ünfcn
zelf eveneens recht zijn o~ helf-lo6arithmiseh ~a~ier.




