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Drs.J.J. Dronkers.

~get1jbereken1ng voor b~~~~enE1v1~~n.

"De Ingenieur"

1935.
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Daar de door Lorentz gegeven berekeningsmethode n1et zonder
meer toepasselijk is op denedenrivieren, gaf de Rijkswaterstaat
aan schr. opdrflcht een goede oerekeningsmethode voor cenedenrivieren te ontwerpen. Gekozen werd de z. g. "ex'icte"lTlethoèe, waarbij uitgegaan wordt van de kWfldratische weeretandswet. Lorentz
nam de lineaire weerstandswet. Door reeksontwikkeling Gehoeft
een getijlijn ouk niet voorgesteld te worden als een sinusoide.
De 'llethode is wel beVierke11 jk, doch voor ieder practiEch
geval moet nagegaan worden in hoeverre de richtlijnen, die in
het artikel staan aangegeven, gevolgd ~ehoeven te worden.
De Methode werd getoetst' .. an waarne'11ingen wflarbij bleek,dat
de oereken1ng in sta',t is c'e wfl,>rnemingen zeer dicht te benaderen.
~J.P.Maz~

~j berekening

voor be!l.illnri vie~
in de ~Ingenieur" No.4l van 1935·
1)35.
3 blz.

Schr. meent dat aan de methode van Drs.Dronkers om de differentiaalvergelijkingen met behulp ener reekeontwikkeling op te
lossen, practieche bezwaren kleven. De stroom is veelal niet à
priori bekend en moet dus worden aangenomen. Eerst later volgt
de toetsing daarvan.
Schrijver geeft thans een methode >lan de diff. vergelijkingen toch integreerbaar te maken. De getijlijnen Moeten daarbij
als sinueolden worden voorgesteld.
Ir.J.Th.Thijsse~ De toepassingsmogelijkheden va~~hillende

Eetijberekeningen.
"De Ingenieur" No.

50 van 1935.

2 blz.

Hierin wordt een overzicht gegeven van de voor getijberekeningen oeschikbare methoden. De methode Dronkere g'lat een stap
verder dan de methode Lorentz en dringt verder in de details van
de getijoeweginp; door. Zij komt overeen met de "exacte methode"
v,m Lorentz en geeft goeèe ui tko"11sten.
De metho,Je de Vries--3roekman is nog weer inp;e'vikkelder. De
methoëe die ir.~azure heeft aangegeven geeft een uitbreiding van
de methoàe Lorentz, zodat die toep'lsselijk wordt op d61 tenc,ienrivieren; het p-eeft echter geen details.
Ir. J. ~n Veen en Drs. J ..J. ·'ronkers. 'laschrift betr. de beschouw·
l!}g~V'in I r.§..:. 1,1~~~,!,~ el}=Thi j ss~!..
"De Ingenieur"
No.50 van 1955·
Het wordt logisch genoemd èat in het algemeen "!leer 17,ecijferd zal moeten worden n'J.'lr·mate T'Jen de nauvlkwrigheid wil opvoeren. :;ij onze rivieröerekeningen zal men àe ui terste exactheid
willen bereiken, welke redelijker'vijze nog t" oereiken is, omdat de geldelijke uelqngen (~~ar zo groot zijn. Ir. :Iazure (,e'jint
met verwaarlozingen van 20 à 40,~ in de "laxi"la en !'let 1;' à 1" uur
in de tijden oer "laxi"1!l.. In de Zuiderzee waS de r,cginfifVlijking
niet zo groot. 'Ien bereikt bij èe methoéie Dronkers tr'1psp;ewijs
het doeL

· ..

De "exacte methode" van Lorentz is niet geheel identiek
met de methode Dronkers, dB~r door de eerste geen opperwaterafvoer .. helI ende bode"'! of veranderl1 jke di epte tengevolge der
getijwisselingen werd aangehouden. Ir. ~azure neemt veel verwaarlozingen. oij een dezerzijds volgens zijn methode opgezette berekening bleek het laagwater voor een vak van de Waterweg reeds 10 cm met de werkelijkheid te verschillen.

Zie ook:
Ir.J.P.~,!azure.

..:D~e"-b=e.:.r~e;~k~e:;.n~i~n.:.ge...:lv.::a~n~g~e,,-t:::.ci~j~d~e,,,n~e~n~s
t 0 r"'!v!~!L2l?

.!1ened enri vie ren.

1937.

Proefschrift.

223 hlz.

De 'llethode wordt hierin meer uitvoerig beschreven. Voor
voorlopige oerekcningen wordt zij dvor ons veel toegepast.

