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Door de schrijver van dit rapport wordt opge~erkt, dat dit
rappor~ slechts een inleiding zal zijn, die eventueel zou kur~en

leiden tot een nadere bestudering van de ~oeelijkheden on de enerT
gie van de getijden te gaan benutten langs de )'ederlnndce kust. Er
bestaan dan ook reeds vercchillende pleJU1en tot uitvoering van zulke
werken. In Frankrijk is men net df'ze studie reeds verder gevorderd.

In i,et eerGte deel ven di t rapport staan een aantal algeoene
gegever.s en rlen vindt daar dan ook studies betreffende oorsprong
en grootte van dé getij-energie, de vercchillende regelsystenen
ter benutting ver. de getijde-energie, turbineG voor een getijde
centr~lc, verschillende plannen op dit gebied, enz. Bij de behan
deling is er rekening mee gehouden, dat de stof van verschillende
richtingen/toegankelijk moet zijn, aangezien een serieuze studie
slechts mogelijk kan zijn door samenwerking van deskundigen op
civiol-, werk tuiGkundig- en electrotechnisch gebied, terwijl ten
slotto de beslissing op het economisch terrein zal vallen.

In het tweede deel worden de berekeningsmethoden voll:F'ns de
S.E.U.M. (Service d'Etude BUl' l'Utilisation des Marées) behandeld,
voor de onderlinge vergelijkine van verschillende regelsystemen.
De beschouwingen llie~'over werden grotendeels ontleend aan het boek
van M. Gibra t: "Etude théorique de l'Equipemen t d 'uno usiDe
marénotrico". liet probleem werd wel zeer vereenvoudigd, (ge ti jlijn
van jrichoekige vom) maar voor de ondorliree vergelijking van
de verGcllillende cycli is (11 t niet zo' n groot bezwaar. Een ui t
breiding va~ deze is nog zeer goed mogelijk.

Tenslotte wordt in het laatste deel de door de S.E.U.M. opge
stelde berekeningswijzen voor de cyclus, het vermogen en de energie
productie behandeld. Dit gebeurt aan de hand van een rapport van
!I.Il.R. Gibrat et R. Thibaudin: "Notes SUl' la production d'Energie
éleetrique nu moyen des maréea".

Als toevoegsel aan dit rapport wordt een berekening gegeven
van de prijs van een getijcentrale en de opbrengst in vergelijking
met de stoomeentralen.




