SCHAAL t: 3.000.000

RAPPORT

UURL:JNEN IN KANAAL EN NOORDZEE

~

/
,,

//
•

I

/
A

••

,,

..

I dnd:-.
/

11

"!lil I

"

dn.ml5dll'

IJUlIt

(WÇ'Huq IIJV(l1 ~,rhd)

LUNEN

VAN

GELUKT\JDtG

~WATER

1~11

m 211

66
RAPPORT: Alg. '211.

D 531.

Ir H.A. Ferguson.

Inlei~ing

1940.

tot

76 blz.
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De eetijhewecing lancs onee Jrust wor,lt hoofdzakelijk vproorza,,,-t door ~C' getijgolf, uit de Atlantische Oc"a:'n. lhest deze,
he~ft Ja roordzcf: zelf cc~ ter ook noc f')p.n ~cti . .· hC1'.'Oginr-; è.c arlplitude hi-?rvf.n 13 pc'.tf:l'r ~:leir.cr dan 30 Cr.:!. Deze twee bm'lCçinren ~oen
eb en vloed luncc onze kIlst ontstaan oP.t een tij verschil van 3,72 "1
'(te Vliseineen) to'. 1,)9
(te IJrr,ui::len). Tussen 1e hlee hooewaters
ligt een pe1'io<1<:' v"n , 2 h.25 nin. De snen.rid. 'ne~r:::Iee deze getij olf
zich vvortplont io afhankelijk van waterdiepte en weerstand.
CI- dt~e lald.r ,"or:H in hrt beçin van het rapport het al,o:e 9ne
Jrarekter van de eetijbeweging eeschetst. Ilet doel van een getij berel<'enin[' zal nu sten" zijn, Je waterbeweeing in een bepaald gebied
nin of meer nnuVlkeurig, al naar GelanG de eiaen die Mcn aan de resultaten, stelt, te b"nn.leren. Dit probleem wordt beheerst door drie
fac toren diE· ". ter, erwol(;ens behandeld Ylo:-1en:
1.
De dHferenti"lllver/'elijkingen vnn de wu.ter"eweging. Hierdoor
werden ntlJooli,jk do wetten vastgeler;d door welke de beweging
beheers t word t.
2.
De profielsgrootheden.
De~e worden beplla1d door de vorm en de afmetin(;cn vr.n de
stroombeddip.g.
5.
De randvoorwaarden.
Deze volgen uit de waterbeweging aan de grenzen van het beschoU\'ide gebied.
Punt 1 wD:-dt onderacheiden in de bewegil~&vergelijking pn de
conttnuïteiteverge1ijking. De beweeingsverge]ij~ine wordt nu weer
op drie canitren henaderd, nl. volgens Lorentz, Dronkers en Mazure.
Voor punt 3 orden 4 ffictoren afzonderlijk behandeld; 111. (.stronomische getijden samenGestelre en bovengetijden, opperwaterafvoer en
meteorolocische invloeden.
Vervolgens wor1t de benadering van een gettjgolf door eer.
sinusoïde besproken. Deze benadering wordt onderscheiden in een
voortplanting van een einusoïdale Golf zonder wrijvi~r en in een
voortplanting met weerstand, Daar er p'een enkele r,etijbewegine is
die zich zuiver voortplant volGens een sinusoïde, wordt oek de
exacte oplossing vnn het eetijprobleem behandeld.
Tenslotte wordt dan nog besproken de toepassing van de verschillende berekenin smethoden. De getijberekening kan gedaan worden
n.
naar eel! bekende toes tand
b.
voor een onbekend geval.
Onder a vallen o.a. berekening Constante van Eyoelwein, berekeningen
ter controle van de schcmatisatie van een geulenstelsel en berekening
van getijstromen alo het verticaal getij en de profielsgrootheden
bekend zijn.
Onder b vallen berekenin/; van de verandering van een bekende
getijbeweging tengevolge van de veranderinr; van de profielsgrootheden (uitbaggering), idem tengevolge, van een veranderillG in de
randvoorwaarden en stormvloedsberekening.
Al naar gelang de eio, die aan de berekening geoteld wordt
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past men dus de methoden van Lorentz en Mazure toe (ainusoidale-methode)
of de methode Dronkera (exacte methode).
Hoe beide manieren in de practijk moeten worden toegepast, wordt aan
't slot in principe behandeld.

