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1 . 'Inleldln£.

'

.■Jr*

Het doel van deze nota Is een normallsatie van de lettersymbolen voor geti jberekanlngen te "bevorderen.

'

, .

Beschouwt raen de symbolen die bij de varschillende methoden
van getijberekenlngen toepasslng vinden, dan bll;jkt in de eerste
plaats dat het aantal in gebrulk zijnde symbolen zeer groot is
en dat, laede als govolg van het grote aantal, het systeem der
symbolen ook laoeilijk te overzien is, Verder blijkt dat ©r niet
overal overeenstemming bestaat tussen de symbolen in dienst bij
de verschilleride methoden, en dat deze symbolen ook niet steeds
aansluiten bij het gebruik dat overigens in de hydraulika heerst.
De vraag meet dus gesteld worden, of het niet mogelljk is
door een rationeel symbolensysteem dat de gehele getijhydraulika
omvat, tot vereenvoudiging in de toepassing der verschillende
methoden te komen en de overzichtelijkheid van het geheel te
vergroten. Diteraard zal het zaak zijn daarbij zoveel mogelijk aar
te sluiten bij de hydraulika in het algenieen.
Aangezien de studios der getijden en stormvloeden momenteel
sterk geintensifieerd worden met het oog op de deltaplannen,
lijkt het zeer gewenst juist nu een normallsering als boven be-

doeld in te vooren, teneinde een zo groot mogelijke efficientie bl
de te onderneraen studies te bereiken.
Er bestaat een nauw verband tussen symbolen en benamingen.
Ook de nomenclatuur zal daarom nader beschouwd worden.

•"■■1
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2, Alpernene nrinclT^es

Bij het ontwerpen van een symbolensysteem meet in het algemeen ii’et de volpende pezichtspunten Pekeninp worden pehouden:
1. Het syteen '-loet een logische samenhang vertonen, d.w.z.
de belangrijkste betrekkingen tussen de w.eer te geven grqotheden

moeten een afsplegellng vinden in de verschillen en overeenkomstet
in de symbolen (lettertype, indices etc.).
?. Het systeern noet aanpasslngsvermogen bezitten, zodat ook
voor nieu’^e gedaebtegangen de vereiste symbol en tot stand kunnen
komen in samenhang met de reeds ontworpen symbolen.
3. Het nleuwe systeem noet zoveel roogeli.ik rekenlng houden mf
reeds tot stand gekonen nortralisaties ■ en algenene gebruiken op
het gebied waarvoor het te ontwerpen symbolen-systeem moet dienen
(getijhydraulika), of op algemenere gebleden (hydranlika, natnurkunde). Ook kan het gewenst zijn op bepaalde punten rekenlng te
houden net sytnbolensystemen van verwante gebieden.

h.

Hot letter-sy*’!bool noet bij voorkeur de beginletter zijn

van een naara voor het aan te duiden begrip, in een taal die
dient voor het internationale wetenschappelijke contact.
5. ivSet het pog on de renroductie noeten de symbolen
typografisch niet te ingewikkeld zijn. Dit is trouwens ook uit
een oogpunt van overzlchtelijkheid gewenst.
"^e zullen deze vijf gezichtspunten nader gaan beschouwen
in verband met de getijhydraulika.
k

_n_

Door het gebruik van bepaalde lettertynen, zoals hoofdletter
of kleine letter, Latijnse of Griekse letters, cursief of vet
type, kunnen bepaalde eigenschappen van de aan te duiden greet-

heden worden aangegeven. Zo kan b.v.,- indlen een hcofdletter
een zekare fysische grootheid aanduldt (b.v. de afvoer Q

),

de overeenkomstige kleine letter die zelfde grootheid per eenheid
van breedte, lengte, orpervlak of volumen (

voor afvoer per

eenheid van breedte) aandniden.
Cok kunnen hoofdletter en kleine letter gebruikt worden
voor grootheden met dezelfde ditnensie, v/aarvan de ene groter of
meer samengesteld is dan de andere (b.v. energiehoogte
piezometrische hoogte

h

H

,

).

Van beide principes zullen we gebruik maken.
Er is vaak een voorkeur voor, de Griekse letters te reserveren voor dlmensleloze grootheden, of althans voor constants
fysische grootheden. '"e zullen hiermede, ook net het oog op het
hiervoor genoemde punt 3» rekening houden en de Griekse letters
voor veranderlijke fysische grootheden trachten te vermijden.
Van vette letters wordt vrij vaak gebruik genaakt ora
vectoren of comple.xe grootheden aan te duiden. Dit kan in het
bjjzonder bii de harmonische getijanalyse met voordeel worden
toegepast (zie nar. U).
Behalve door het letter-type, kan ook door het gebruik van
bepaalde indices een nadere Inllchting over de weergegeven groot¬
heid worden verschaft, terwijl natuurlijk ook het aantal beschikbare Si'-rabolen aanzienlijk groter wordt dbor het maken van allerlei
combinaties van kernletters net indices.
• 2o kan b.v. door eenzelfde index te gebruiken worden aar.gegeven dat een aantal verschlllende fysische grootheden alle op
de mlddenstand betrekklng hebben, terwljl uit de kornletter toch
ook blijkt van welke aard elke grrotheld is.
Ook het onderscheid tussen letters raet en letters zonder

-5-

index kan zinvol gemaakt v;orden. De voornaamste basisr'f'ootheden

„

moeten liefst v/orden voorgesteld doer letters zonder index.
-0-

Het nrincine van kernletters en indices is ook zeer geschlkt
orn het systeen aanpassingsveriinogen te geven. Men kan namelijk
de norinallsatie in hoofdzaak beperken tot de voernaamste baslsgrretheden; deze stelt men dan door kernletters zonder index
vcor. Symbolen voor g^’oetheden van meer secundalr belang kunnen
dan uit de genormaliseerde symbolen voor de basisgroctheden gevormd worden door het aanhechten van een index.
Het kan vender gewenst zijn voor sommig.e greotheden twee
symbolen als alternatief te normaliseren, indlen het ene sym.bool
onder zekere omstandigheden, doch het andere symbool weer onder
andere omstandigheden de vrorkeur verdlent.
In het algemeen is het aan te bevelen, niet alleen bij het
toepassen maar ook reeds bij het ontwerpen van het syraboolsysteem,
een zekere soepelheid te betrachten.
■

-0-

Normalisaties waarroee rekening zal moeten warden gehouden
zijn vooral die op algemeen hydraulisch, fysisch en mathematisch
terrain. Dit zijn onder andere:
Letter sv'^bols Lor Hydraulics ^ van de American otandards
Association (lit. 9).
Symbolen voor de wiskunde van de Hoofdcommissie

vcor de

normallsatie in Nederland (lit. 7)•
Voorts zal net de Nederlandse normaalbladen betreffende
symbolen voor de natuurkunde rekening gehouden moeten worden
(Lit. 29).
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Behalve !^et deze nomalisaties, zal ook op beoaalde punten
rekenirtg ’^loeten worden gehouden ret de normallsatle op verwante
terreinen en rel (zie par. h) in het bijzonder net die op
elektrotechnlsch gebied (b.v. Lit. 2 en 2).
Tenslotte rnoet In aannerking warden gencmen dat het terrein
der verhang- en afvoer-berekenlngen in zekere zin een grensgevai
vormt van het terrein der lange golf-bewegingen. Cm die reden
zullen we in het oog moeten houden dat de te normaliseren
symbolen ook voor verhang- en afvoer-beweglngen geschikt
rceten zijn.
-0.-

Voor het geraakkelljk onthouden van een symbool is het
van voordeel als het symbool de beginletter van de (of een)
naam van de groctheid is. Voor de oorlog was vooral de Duitse
nomenclatuur vaak richtinggevend. Ka de oorlog is evenwel het
Angelsaksische spraakgebruik meer beslissend geworden. Daarnaast
moet echter ook het Franse spraakgebruik niet uit het co>'
verloren worden.
Daar tegenwoordig het belang van de internationalisatie
van de wetenschap sterk op de voorgrond is gekoraen, en het
Nederlands slechts in een beperkt taalgebied gesproken wordt,
verdient normalisatie op grond van uitsluitend Nederlandse
benamingen geen aanbeveling,

Teneinde de symbolen niet te ingewikkeld te maken, zullen we
voor de indices alleen van letters, cijfers en enkele gangbare
andere tekens gebruik maken.
Om dezelfde reden zullen we ons tot hoogstens twee verschillende letter-typen beperken. Dit zullen in drukwerk bij

7
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voorkeur het cursieve en het vette type zijn. In handschrift
kunnen hiervoor het lopende schrift en >^et blokschrlft pebruikt
worden,
Aangezlen op een schrijfmachine slechts 4dn lettertyneaan’AfezIg is, zullen we bij wi.ize van variant ook syrnbolen vclgens
44n type aangeven (zie par. 4).
-0-

Het is niet mopelijk met alle gestelde eisen volledig
rekening te houden, Het opgesteide ontwern draagt daardcor in
vele opzichten een comDromis-karakter, dat uiteraard niet geheel
van willekeur valt vrij te pleiten. Dit zou intussen bij ieder
ander ontwerp evenzeer het geval ziin.

_p-

3. arnndsiag^fin van het symbolensysteem.
(zie hierblj bi;51age 1.)

Het is in de eerste nlaats gewenst een algemeen geornetrischkinematisch beschrijvingsraam op te stellen, dus een symbolensysteem voor afmetlngen, snelbeden en dergelljke grootheden.

Vie

zullen de coordinaatassen

symbool

x , y

en. z

noemen. Het

wordt gekozen voor die coordlnaat, die bij lange-

golfproblernen het meest gebruiktmoet worden, dat is de horizontale coordinaat in de lengterichting van de rivier. De positleveX
rlchting leggen we in de hoofdrlchting van de stromen, dat is dus
van boven naar beneden, en in het getijgebied de eb-richting.
De

y

-as leggen we horizontaal,zodanig dat in plattegrond

de positlevejy^ -as links van de positieve
De
X

-y

z

X -as ligt.

-as stellen we vertlcaal. Teneinde het stelsel

- Z

rechts-schroevend te maken, zal de rioting omhoog

de positieve zijn.
Voor (stroom)snelheden wordt tegenwoordlg meestal de letter
gebruikt.
Het is gewenst voor voortplantingssnelheden een eigen
syrnbool in te voeren. Dlt zal volgens algemeen gebruik c
Voor de tijd kiezen we het symbool

t

0_

_

zijn.

.
*

De voornaanste afmetingen J.n een waterloon zijn lengte,
breedte en hoogte of dlepte.
Voor de lengte kiezen we de letter
lengte) en voor de breedten de letter

b

I

(length, longueur,
(breadth, Ireedte).

Voor hoogten en diepten wordt veelal de letter

h

gebruikt

(iieight, hauteur, hoogte). Er zijn echter bi,1 de getijberekeninge>

■L
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zoveel verschi]lende hoogten en diepten te benoenen, dat bet,
naar cnze ervaring, nlet wel raogelijk blijkt tot een overzlchtelljl
voor

systeem te komen tenzij we/hoogten (boven bet vlak Z = o) en
diepten (beneden de watersniegel) verschlllende symbolen invoeren^
"'e hebben geopteerd voor een systeera waarin de hoogten door
Z

en

/?

, en diepten door A

Het syrbool
tegenhanger van b

worden weergegeven.

^

voor diepten is enerzijds gefriotiveerd als
voor breedten { & en b als eerste twee letters

van het alfabet), en vender in sarenhang ret A

voor dwarsprofiel

(zie hieronder).
De reer sarengestelde afmetingen zijn de oppervlakten en
inhouden.
Het is gewenst voor doorstroomorofielen en voor bergende
oppervlakken verschlllende syrbolen in te voeren, ten eerste met
het oog op de fysisch geheel verschlllende functie (dit zal
hieronder nog nader behandeld worden), en ook omdat de eenheden
verschlllend kunnen zijn (Lit,’28).
We kiezen daarom

A

voor dwarsnrofielen (area) en £>

bergende oppervlakten. Dan kan de diepte a

voor

als dwarsprofiel per

eenheld van breedte, en de bergende breedte b als bergend oppervlak per eenheld van lengte worden opgevat,
Voor het volumen kiezen we

/

.

Ook een verhang is te beschouwen als een samengestelde
geometrische grcotheld, namelljk als een verval gedeeld door een
lengte. We hebben hlervoor het symbool i

gekozen (inclination)

dat buiten Amerika en Sngeland (waar men S van slope gebruikt)
vri^wel algemeen aanvaard is.
-0-

Behaive op geometrlsch-kinematlsch' standpunt, kan m.en zich

10-

-

ook op een meer fysisch-hydraulisch standpunt plaatsen, door een
y;aterloop te beschouwen als een systeem waarin enerzijds vmter
wcrdt geborgen (geaccumuleerd), en waardoor anderzijds Y/ater ge-

transnorteerd kan •■.vorden. 'Ve kunnen dus onderscheid maken tussen d
bergende en de afvcerende functie (taak) van het rivierbed.
Bij permanenties wordt de afvoerende functie bepaald door de
weerstand in het bed (wriivlnps-,krib-, bccht- en andere weerstanden). Daze weerstand wordt gekenmerkt door de geldipheid van
een evenreiipheid tussen vervallen of verhangen enerzljds, en
het quadraat van de afvcer anderzi.ids. Een meer uitvoeripe analyse
hiervan is te vinden in Lit. 27.
De evenredigheidscoefficienten zijn prootheden die kenraerkend
zijn voor het weerstandsaspect van de afvoerende functie van de
waterloop. Het is pewenst deze prootheden door symbolen vcor.te
stellen. De keuze van enlpe dezer symboien kwam tot stand na de
volpende overweginpen:
Het symbcol

voor de weerstand

(resistance), dat is in de

hydraulika het verval per eenheid van afvoer, is internationaal
aannemelijk. In het algemeen zal er peen bezwaar tepen zijn dit
symbcol te gebruiken zowel in peval van een lineaire, als in
geval van een niet lineaire machts-weerstandswet.
BiJ de get!jberekeninpen is het evenwel pewenst,

vooral met

het oop OP de harrronische methoden waarin zowel quadratische weerstand en als ook pelineariseerde v/eerstanden voorkoraen, voor beide
katelrorieen verschillende tekcns in te voeren.

Daar buiten de

hydraulika (b.v. in de elektrotechniek) R in de regel een lineaire
weerstand zal aanduiden, is dit syrabool ook voor de hydraulische
lineaire weerstanden pekozen. Voor de niet lineaire, in het bij-
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zonder de quadratische weerstand Is het symbool

W

(weerstand,

Wlderstand) pekozen.
Het symbool

K

\verd tegelijk met bet beprip "conveyance”

(arvoervermogen; zie par, 6) door Bakhneteff ingevoerd (Lit, 3^•
/ per

Deze grootheld geeft de afvoer door een profiel/eenheid van
verhang weer,
Het symbool D

geeft in het Engels aan de "capacity of.

ielivery" (wellicht kan de term "deliverance" dok ingang vinden)
of "capacity of discharge", in het Frans de "capacity de debit"
en In het Nederlands de "^cordating" (zie par. 6). Deze grootheid
geeft de afvoer door een riviervak per eenheid van verval weer.

-nBiJ golfbewegingen kan in de afvoerende fnnctie van de
waterloop ook de traagheid tot gelding komen. Bovendien gaat dan
ook de bergende functie van invloed worden. Voor een analyse van
• de twee begrippen traagheid en berglng moge verwezen worden naar
Lit, 25.
Voor de traagheid wordt het symbool M

voorgesteld, dat tot

uitdrukking brenpt dat deze grootheid in nauw verband staat met de
massa. De letter

1

(voor inertia of inertance) is minder ge-

schikt met het oog op de aanduldlng van het verhang.
Voor de berglng (bergend oppervlak) wordt het symbool
voorgesteld, als afgeleid uit de bergende breedte

b

E>

. In het

Nederlands is het bovendien de beginletter van "Merging", Het
symbool

C

(capacity

of capacit4) is minder geschikt met het

oog op de coefficient van Chdzy.,
0

-

--

Bij de verschillende methoden van getijberekening kan het
nodlg zijn nog verdere symbolen in te voeren die min of meer

12-
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specifiek bl;) de beschcuwde methode behoran.
■Ve verdelen de methoden In drie proepen:
1. Directe

methoden, d.-A!.z. rethoden waarbij elk van beide

dlfferentiaalverpeli,1kin<^en (de continuiteitsverpeliyKinp en de
krachtverRelijking) direct peintegreerd wordt door middel van een
differentieproces-, een machtreeks, of een Iteratl®proces.
2. Karmonlsche raethoden.

3. Knrakterlstieke methoden.
In bet bljzonder zi,1n bet de harmonische ^n karakterlstieke
methoden, waarbi.i nog een aanvulling van-het syrnbolensy^teern
nodig Is. '.‘''e beschouwen dit in de volgende tv^ee paragrafen.

13-
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4. Sypibolen voor harmonlsche petl.iberekenlnKen.
(zie hlerbij bljlape 2.)
Eij een harmonlsche methode van get!jberekening, wordt het
getlj gestyleerd tot een zuiver periodiek get!j , meestal met
de periode van het maansgetij M2.
Dlt getij wordt dan door middel van Fourler-analyse ontbonden in een gemiddelde toestand (raiddenstand, bovenafvoer),
een sinusvormlg grondgetl^ en sinusvormige bovengetijden,
Dit betekent dat elke grootheid die representatief is voor
vertlcaal of horizontaal,'getij

(energiehoogte, waterstand, afvoer,

strcomsnelheid), of die althans met het getlj varieert (barging,
traagheid, weerstand enz.), ontwlkkeld,kan worden in een Fourierreeks, en dus voorgesteld kan worden door een reeks coeffIclenten.
Voor deze coefficienten moeten symbolen worden ingevoerd, Ook
is het gewenst voor de componenten zelf (mlddenstand, grondgeti.'jjen
symbolen in te voeren.
Door de coefficlenten worden zowel de amplltuden als de
fasen (zie par. 6) van de verschillende Fouriercomponenten weergegeven. Nu kan men de Fourlerreeks in verschillende vormen
brengen, en met elk dezer vormen correspondeert een bepaald
coefficlenten-systeem.
Sen zeer compacte, en voor het aflelden van vergelljkingen
zeer doelraatige vorm van de Fourlerreeks is de complexe vorrn.
Hierbij wordt elke Fouriercomponent gekenmerkt door een complexe
Fourier coefficient, waarvan de modulus de amplitude, en het
argument de fase weergeeft. Het is gewenst zowel deze complexe
coefficienten, als ook amplitude en argument afzonderlljk door sym
bolen te kunnen weergeven.
Tenelnde enerzijds een overzlchtelljk systeem te verkrljgen,
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en anderzijds de ino£elljkheld te hebben van iedere grootheld
desgewenst de Fourierontwlkkeling te formuleren, is een systeem
gekoaen waarbij alle coinponenten en coefflcienten die van eenzelfde givotheid (b.v. ds waterst-nd) zijn afgeleid, ook met eenzelfde kernletter ( h

in bet geval van waterstanden) worden

weergegeven, en waarbij de nodige onderscheidingen worden gemaakt door middel van indices, en door gebruik te maken van een
tweede lettertype (bij drukwerk b.v. het vette type naast bet
cursieve type, en bij handschrift het blokschrift naast het
lopende schrift). Hierbij hebben we het tweede lettertype
(vet, blokschrift) gekozen vcor alle ccmplexe coefficienten.
Slechts wat de fasen betreft

is van deze algemene opzet enigs-

zins afgeweken en is bij wl.'jze van variant ook de usance gevolgd,
hoeken door Griekse letters weer te geven.
-0-

Naast de coeffIcienten die de periodiek veranderende grootheden en bun componenten zelf weergeven, ’^^oeten ook bepaalde
relaties tussen die coefficienten in aanmerking worden genonen.
Dit zijn ten eerste de relatie tussen het verticale en het
horizontaJe grondgetlj op eenzelfde plaats, en ten tweede de
relatie tussen het verticale (of horizontale) grondgetij op
twee verschlllende plaatsen, of overeenkomstlge relaties blj
bovengetijden.
Deze relaties worden zeer compact weergegeven door
complexe impedanties of admittantles, en voortplantingsexnonenten.
Deze grootbeden zijn niet alleen nuttige rekengrootheden, doch
zij hebben ook een fysische betekenis.
Voor impedanties en admlttanties worden in de elektrotechniek

15
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de symbolen

Z

en

Y

-

' , gebruikt. Deze symbolen zijn cok

vaak voor analcge nlet-elektrische grootheden overgenornen,
(b.v. in de akoustiek). Tegen overne"!ing in de hydraulika bestaat, naar gemeend wordt, geen overwegend bezi^aar.
Het symbool

K

voor voortplantingsexponenten is afgeleid

van het gebruikelijke symbool l< voor een golfgetal, dat als een
voortplantingsexponent per eenheid van, lengte opgevat kan worden
Verwarring met het sytcbool K

voor afvoervermogen (zie par. 3)

zal in de praktijk in het algemeen niet te vrezen zijn, daar
doorgaans alleen weerstanden harmonisch geanalyseerd behoeven
te vjorden, en niet de afvoervermogens; het afvcervernogen neemt
dus in de harmonische methoden slechts een zeer bijkornstige
plaats in.
Voor nadore gegevens over de hier aangercerde problemen
wordt verwezen naar de literatuur over getijberekeningen^ en
verier in het bi.lzonder ook naar Lit, 25.-

>

-1b

5. SyTnbQle.n__VQQr karakterlstleke get!J,b.e.rekenlj3£en.
(zle hierbij bijlage 3).

Bij een karakterlstleke methode van getlj- of stormvlcedsberekenlng, wordt de gehele beweglng In ledere v?aterloop opgevat
als samengesteld ult twee golfcomponenten, waarvan de ene zlch
van zee ult naar boven voortplant (oplopende golfcomponent)
en de andere van boven af naar zee toe (aflopende golfcomponent).
Elk der componenten wordt gekenmerkt door de snelheld waarmee hl.i zlch

voortplant, en door zljn ultwerklng op energle-

hccgte en afvoer.
Voor de voortplantlngssnelheden van de twee componenten Is
ultgegaan van het

algemene symbool C .

De ultwerklng van een golfcomponent op energiehoogte en
afvoer wordt gekenmerkt door de golftegenst^nd of de golftoelatlng,
Deze grootheden dragen het karakter van een Impedantie, resp.
adrnlttantle, en daarom zljn hlervoor de symbolen

Z en Y

gekozen

(zle ook par. 4)„
Blj het opzetten van een berekenlng met karakterlstieken wordt
gebrulk gemaakt van reralddelde waarden van verschlllende grootheden
onder andere van een gemlddelde waarde van de voortnlantlngstljd
van elk der vakken waarln een waterloop verdeeld wordt, Het Is
gewenst voor deze gemlddelde grootheden symbolen In te voeren.
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6. Benamlngen.
(zle hierblj bijlage 5 en 6)
In aansluitinp od bet voorstel tot normalisatie van symbolen
vocr cle getijhydraulika, Is ook een poging gedaan voor een aantal
begrippen tot een nadere vaststelling van namen te konen.
De voorstellen hiertoe zijn in twee li.lsten van namen met
definltles opgenomen.
In bljlage 5 zijn een aantal begrippen behandeld, die
betrekking hebben op een directe fysisch-mathematlsche analyse
van hydraulische systemen vanuit het oogpunt van betrakkingen
tussen ve^'vallen of verhangen en afvoeren,
Een dergelijke analyse van v/eerstanden, zelfinducties en
capaciteiten op het analoge gebied der elektrotechniek is reeds
betrekkelijk oud (voor ncrmalisatie hiervan, zie Lit.

.

Naar het voorbeeld hiervan zijn cck op andere gebieden der
fysika analoge analyses ultgevoerd

(zie b.v. Lit. 17).

De eerste noging tot een socrtgelijke analyse in de hydraull’--a, Is welllcht die van Eakhmeteff (Lit. 3) gsweest, waarbij
het begrip "conveyance” word Ingevoerd, dat in bijlage 5 door
"afvoerverrogen" is ’.veergegeven. Gck van wat in bijlage 5
"weerstand" is gencerad, is stellig reeds herhaaldelijk de
fysische en praktische betekenls ingezien, getuige o.a.
Lit.

12, 22, 23 en 2^.
Een verder doordringen van de bcvenbedoelde analytische

beschouwingswijze in de hydraullka en wel tot de verschijnselen
van traagheid en berging, blijkt verder uit artikelen van
dr Ir Van V-en (Lit. 5, 11). In deze artikelen wordt evenwel
onzes inzlens de elektrisch-hydraulische analogle lets te veel
vooropgesteld, 'Vij menen dat veeleer de toepassing van de
bcvenbedoelde analytische gedachtegang

op

hydraullka voorop

dient te staan, waarna de anal ogle dan vanzelf evident wordt.
De. voortzettlng van de aangeduide ont'-vlkkelingslijn, in
het bijzonder in de get1jhydraulika, vlndt men in Lit. 20, 25, 2?
en 31 .
Geconstateerd raoet worden, dat de besrroken begrippen nog
geen gemeengoed in de hydraulika zijn. Doch men mag verwachten,
gezien de ontwikkelingsliJn, dat de hydraulic! er in tcenemende
mate mee vertrouwd zullen raken. Het lijkt daarom wel gewenst
aan deze ontwikkeling vender richtlng te geven, door nu een
basis-nomenclatuur vast te stellen.

In bijlage 6 is een nomenclatuur speclaal vcor getijden
uitgewerkt.
Hierin zijn in de eerste plaats enige algemene begrippen opgenomen, die van toepassing zijn op iedere periodlek veranderende
grootheid. Daarbij is gebruik gemaakt van de algemeen in de
fyslka geldende gezichtspunten. Vender zijn een aantal specifleke
getljtermen opgenornen.
Opgemerkt wordt;
Aan de term ''ararlltude" wordt in Frankrijk op het gebled der
getljhydraulika een andere betekenis gehecht dan hler beschreven,
en wel de betekenis van "wijdte" van een slingering, dus van tweema
de hler bedoelde amnlitude. Cfschocn dit Franse gebruik etymologise
op sterke gronden verdedigbaar is, menen v^iij het te moeten verwerren, omdat het noch buiten Frankrijk, noch zelfs' in Frankrijk
op gebieden als b.v, de elektrotechniek, aanvaard wordt. De door
013s gestelde betekenis wordt dus nagenoeg algemeen aanvaard.
Het begrip fase is hier,ln overeenste-mning b.v. met de
Internationale elektrotechnische nomenclatuur, z6 gedefinieerd,
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dat ^en groptheid a die periodlek met hoekfrequentie

oo

en

amplitude <S varieert, wordt voorgesteld door
^ = S. cos (oo^+ fase).
Veelal verstaat men onder fase het tegengestelde, zodat
a, = Si cos

(u)t

- fase)

gesteld moet worden; het z.g.n. kappagetal uit de harmonische
analyse van het astroncmisch getij is in dit laatste geval een
fase.
Gemeend wordt evenwel dat de hier gehuldigde definitie op
logische gronden ennet het oog op het rekenen te verkiezen is,
De term "halfdaags getij" wordt juister geacht dan de veel
gebruikeli^ke term "dubbeldaags getij". Immers, het badoelde
getij speelt zich af in een halve dag.

<?eliswaar kan men zeggen,

dat zich in een dag een dubbel getij afspeelt, maar "dubbel'*
slaat dan klaarblijkelijk meer op "getij" dan op "daags", De
uitdrukking "halfdaags" slult ook meer aan bij het algemene
Nederlandse spraakgebruik (halfmaandelijks tijdschrift, halfjaarli-^se balans) en bij het specifieke Internationale spraakgebruik
(semi-diurnal).
De terrnen "vloedVolunen" e.d. worden verkieslijk geacht
boven terrnen als "vloedvermogen", oradat de terra "v2oedvolumen"
exacter aangeeft waar het om gaat, n.l., ora een volumen water.
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oymbolen voor geti;]-hydraulika; algemsen
coordInaatassan
X

in lengterichting rlvler van boven riaar beneden

y

in dwarsrichtirig horizontaal, naar benoden zlende
van rechts naar liRl<3
recht omhoog

X - en y- as llggen in bet

nulvlak (N.A.P.)

X - en 2 - as liggen in het vlak van het langsproflei
as liggon In het vlak van het (een) dwarsnrofiel

711.1 den

t

tljd

T

getljneriode

snelheden

V

algemeen voor stroomsnelheden
comnonenten In de coordinaatrlchtingen
of k

gemiddelde stroorrsnelheld in een dwarsprofiel
algemeen voor voortplantjngssnelheden
krltlsche snelheid

hoogten

h

algemeen voor hoogten

h'

in het bijzonder: piezometrisch niveau (boven nulvlak)

of

h

wateratand

(boven nulvlak)

z

plaatshcogte boven nulvlak

A.

drukhocgte
snelheidshoogte

H

energlehoogte (boven nulvlak)

h rn

middelwaarde van de waterstand; in het bi.lzonder
ook mlddenstand

of

middenstand
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■41gpt£n
algeiTiGen voor diepten onder de v^aterspiegel
^5

gemlddelde diepte stroomvoerend profiel
hydraulisch gemlddelde diepte

^

rnlddelwaarde van de diepte blj verschlllende waterstanden; In het bl.izonder diepte blj mlddenstand

a,^(R) - hydraullsche straal
breedton
b

algemeen voor breedten

b

In het bljzonder: breedte van de v/aterspiegel
stroomvoerende breedte
bodembreedte

bh

rnlddelwaarde van de breedte blj verschlllende water
standen; in hot bijzonder breedte blj mlddenstand

hm

I

of

L

L
I

of

algemeen voor lengten
in het bljzorider: lengte van een rivler

Adc

lengte van een vak

onoervlakken en Inhouden
A

oppervlak stroomvoerend profiel

E>

oppervlak van een waterspiegel; berging

V

volumen

verhanren
i

of I

algemeen voor verhangen

i

of

langs-verhang waterspiegel

I

langsverhang energievlak

ly

dwarsverhang waterspiegel
bodemverhang

^rn

ip

middenstandsverhang
weerstahd sverhang
verhang samenhangend met de schuifspanning langs
de waterspiegel; In het bijzonder windverhang
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afvoeren

Q

totale afvoer
afvoer per breedteeenheid

%

anergle en vermof'en
P

vermogen

E

energle

e

energle per eenheid van lengte, opp'ervlak of volumen

weerstand

R

weerstand, in het bilzonder
lineaire weerstand
llneaire weerstand per eenheid van lengte
quadratische (of algemeen niet lineaire) weerstand

U

w

quadratische weerstand per eenheid van lengte

D

doorlating (b.v. llneair of quadratisch)

K

afvoerv^'rmogen van een p^rof'iel

C

coefficient van de weerstand (Ch4zy)

of

W

klnetische factor

traapheld

M

hydraulische traagheid

m

hydraullsche traagheid per eenheid van lengte

berp j Tig

B

berging

b

berginp per eenheid van lengte

dlversen
OJ

algerneen voor hoekfrequentie of hoeksnelheid

00

in het bijzcnderi hoekfrequentie van het prondgeti ,1

9

B

versnelling van de zwaartekracht
dichtheid
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Symbol^^n voor getijhydraulika; harmonlsche^inethoden
PPTTitddelden (nuld^^ harmonlsche)
"o

middenstand

Oo

bovenafvoer

Ho

gemiddelde energiehoogte
gemlddelde snelheid
b , 3

> -So
ttiq , Hq

m , M
) gemlddelde van (

)

w , W

)
)
)

Uo

u
b , 3

ib—
TTi >, -£)^
Tn.
)
(
) waarde in de
v.
) middenstand van (

(
(
(

m

M

w

W

U ,

petlldea
H^

of H,,

)

of

) totale verticale getij)

of

totale getijstroom (eb posltief)

of

V

)
V-,

totale getijsnelheid (eb posltief)
)
.
(
) grondgetij,
J
) teerste harmonlsche) van (
)

H

)

H

) som der bovengetijden
)
van

Q

H,

,

h,

Q-r

7

^ -r

H 2^ to ;

^2 ^

Q 2 to

)

Hrx

.

'Z to

Q
h

)
) ■
) n- de harmonlsche van
)

H

h

Q

V

b

B

m

M

w

W

•)

7

^TL

)

)

7
n

7

a

)

U

-26amrlltuden en f^sehpgkaia
“A

A

)

( H,h

)

amplitude van de
(
) n- de harmonische van (

Q,i/

)
\

of 6^

h

J

)

On of*

resp. A

'h o^ Y' (- ?<f )
^ ^ ^
^

<frr

argQcf

)

enz.

complex gespiegelde van h resp.A
fasehoek n- de harmonische
van /7 (of/^ )
fasehoek n- de harmonische
van - Q
faseverschll tussen

0n

Q

)
)

enz
h

H

) complexe fourier) coefficient
) (soms: complexe
) amplitude)

of H,

■Q

v'*

en /-/(of /h )

Impedantles en admittantles

z

algemeen voor complexe impedantie

Y

algemeen voor complexe adraittantie

z

in het bljzonder; verhouding van de complexe
amplituden van energiehoogte en afvoer op 66n plaats

Y

in het bijzonder: verhouding van de complexe
amplituden van afvoer en energiehoogte op 66n plaats
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(gellneariseerde) seriaimpedantie per eenheid
van lengte van de waterloop
(gellneariseerde) paralleladmittantie per eenheid
van lengte van de. water loop

yp

(gellneariseerde) serleimpedantie van een vak

z.

(gellneariseerde) paralleladmittantie van een vak

K, 2;

voortzettings^continuatle-)impedantie voor het
benedenstrcomse, resp. bovenstroomse riviergedeelte

Y‘
*c

voortzettings-admittantie voor het benedenstrcomse,
resp. bovenstroomse riviergedeelte

<9> ^

elementalre (= karakterlstieke) impedantie voor een
afgaande, resp. opgaande golf

•c

ZTfY^

j

elementalre (= karakterlstieke) admittantie voor een
afgaande, resp. opgaande golf.

-27Voortpl antlnpsfiroothecleii
cor.plexe voortclantin?:sexponent van een
(vak van een) waterloop

K

KQ

»<H
k

complexe voortplantinpsexponent van de energiehocgte, resp. de afvoer

complexe voortplantingsexponent per eenheld van
lengte (zo nodig te vocrzien van index H,Q of dergeUj^

k;, kc

voortzettings- (continuatie-) exponent voor het
benedenstroornse, resp. bovenstroomse riviergedeelte

k^ , k

elementaire (= karakteristieke) voortplantingsexnonent voor een afgaande, resp. opgaande golf
(zo nodig te vocrzien van index H , Q, o.d.;

reW^cf /cj,

dempingsexponent (zo nodig te voorzlen van
indices +,
i c.d.T

iirk~of l<i

golfgetal (zo nodig te vocrzien van indices
+ ,-,/V,Q,c.d.)

^cj

fasesnelheid van een golf met hoekfreauentie co ,
rose, van n- de harmonische component (zo nodig
te vocrzien van indices
jQ ^
c.d.).

j
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Blilagie ^
Symbolen voor geti.Ihydraullka; karakteristieke mothoden

>

^

Z", zY~

voortplantlng3snelheid van de aflopende, reap.
oplopende golfcomponent
golftegenstand van de aflopende, reap,
oplopende golfcomnonent
golftpelating van de aflopende, reap, ■
oplopende golfcornponent
gemiddelde van de absolute waarde van de
voortplantingssnelhaden C^enc”
gemiddelde van de absolute waarden van de golf¬
tegenstand en
en Z~

ZO

gemiddelde van de absolute ,waarden van de
golftoelatingen Y*" en Y~

(
''m

Z
^ rn > Y
'r

m

At of T*
Hi

)
)
)

)
)
)
)

waarden bij een gemiddelde
vvaterstand (b.v. bi,1 de
middenstand) van

(
( Z
Y
K
( M , 3
(
(
W
(
f

gemiddelde voortplantingstijd van een vak

, Q£ enz .begimvaarden (waarden voor i = O

) van/-/ ,Q

enz .
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SllIaKg-li
Aanbevolen indices

Kernletter heeft betrekbing

op:

index:

X - as,y - as, r - as, of Idem - richting
strooravoerend bed (^tream-bed)

X ,y ,z
••S'

waterspiegel (water-surface)

vv

bodem (J^ottom)

b

middenstand of rniddelwaarde van de waterstand (mean)

m

schuifspanning langs de bodem (resistance)

v

schuifspanning langs de watersplegel (water-surface)

S (w)

kritische stromlngstoestand (critical)

c

beginvoorwaarde (initial)

■

harmonische componenten (nulde, eerste, twsede enz..)

Z (O )
0, 1 , ? enz
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Definities van enige hydraulische grootheden; algerneen

Waarstands- of
Dlt is een
grondmassa
waterstand
Is van bet

doorlaatsvsteero.
hydraullsch systeem (geul, buis, overlaat, sluis,
enz.) dat ondar inwerking van een verval of
water doorlaat, zodanig dat de afvoer een functie
verval of de waterstand» ®n omgekeerd.

Machtswet.
Dit is een weerstandswet (of doorlaatwet) waarbij de afvoer
evenredig is gesteld Ket een bepaalde ir.acht van het verval
of van de waterstand boven zeker nulpunt. Het verval of de
waterstand is dan ook omgekeerd evenredig met een zekere macht
van de afvoer.
Vveer stands exponent.
Dlt is de exponent van de macht van de afvoer waarmee het
verval of de waterstand evenredig is,
Doorlaatexponent.
Dit is de exponent van de macht van het verval of de
waterstand waarmee de afvoer evenredig is.
Lineaire v;eerstand of doorlatjng.
Hierblj zi.in verval of waterstand en afvoer evenredig met elkaar. Vocrbeeld: buis met laminalre stroming; grondraassa.
Ouadratische weerstand .
Hlerbij
is het verval evehj^idig met het quadraat van de
afvoer. Voorbeeld: geul, buis met turbulente stroming, bocht,
profiel verwijding.
Ouadratische doorbating.
, Hierbij is de afvoer evenredig met het quadraat van het
verval of de waterstand. Voorbeeld: parabolische overlaat.
V/eerstand.
Dit is bij een weerstandssysteem met machtswet het verval of
de waterstand die optreedt (of volgens de machtswet zou
optreden) bij een afvoer 66n.
Docrlatine.
Dit is blj een doorlaatsysteem met machtswet de afvoer die
optreedt (of volgens.de machtswet zou optreden) bij een
verval 4dn of bij een waterstand 64n boven het nulpunt.
Afvoervermogen
van een dwarsprofiel, is de afvoer die door het profiel
gaat (of volgens de weerstandswet zou gaan) bij een verhang

6dn.
Traagbeidssvsteem .
Dit is een hydraullsch systeem dat onder inwerking van een
verval water docrlaat, zodanig dat de fluxie van de afvoer
evenredig is met het verval.

-31-

Traaphetd.
Dit is het verval ovar een traagheldssysteern bij een
toenaire- der afvcer per eenheid van tijd, ter grcotte edn.
Berglngssvstee-n.
Dit is een hydraulisc h systeem dat onder inv/er'Klng van een
verval of waterstand een waterverplaatsing cverdraagt of
opneemt, zodanig dat het voluinen verplaatst water een functie
is van het verval of de waterstand.
Berring.
Dit is de tcenane van de waterverplaatsing door of naar •='en
bergingssysteem, per eenheid van tcenav’e van het verval of
de waterstand.
Golftegenstand.
Dit is de llmiet van de toenarne van de energlehoogte per
eenheid van toename van de afvoer, veroorzaakt door een
plotselinge, hetzij van beneden af hetzii van boven af komende
regirne-verandering in een v/aterloop, indlen zowel de toename
der afvcer zelf als de tl.ld waarin deze plaats grljpt, tot
nul naderen.
Golftcelating .
Dit is de limiet van de toename van de afvoer per eenheid
van toenarne van de energlehoogte, veroorzaaV't door een
plotselinge, hetzij van beneden af hetzij van boven af
konende reglme-verandering in een waterloop, indien zowel
de toenane der energlehoogte zelf als de tijd vvaarin deze
nlaats grijrt, tot nul naderen.
Kinetische factor of 1 inetisohe sjhi 1.1 nweerstand
is de factor waarmee het quadraat van de afvoer vermenigvuldigd TToet worden on de snelheldshccgto te verkrijgen.
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Bl ilage 6
Deflnities van enlge hydraulische grcotheden; periodiek getij

Gemlddelde
van een periodiek veranaerende grootheid, is het gemiddelde
dier grootheid, gevonden door integratie naar de tijd over
een voile periode.
van een sinusvormig veranderende grootheid, is de grootste
afwijking van het gemiddelde dier grootheid, naar boven or
(dit is hetzelfde) naar beneden.
PeriodeDit is de tijd waarna een periodiek veranderende grootheid
weer dezelfde waarde bereikt.
Freanentle.
Dit is het aantal -nerioden per tijdseenheid.
Qgenb] ikkeli.ike fas_e.
.
i
van een sinusvormig veranderende grootheid, is aao gecieeire
van de periode dat'verlopen is sedert het voorafgaande
maximum bereikt werd, uitgedrukt in hoekmaat, vvaarbij dan
de voile periode op 2 tt radCof 36o‘^) gesteld wordt.
Hoekfreauentie
van oen sinusvcrmlg veranderende grootheid,
toename
van de ogenbllkkelljke fase per eenheld van tijd,
Fase of aanvankeli.ike fase
^
. j„ .
van een sinusvormig'metrde tijd veranderende grootheid,is
de ogenblikkelijke fase op het nulpunt van de tijdrekenlng.
Faseverschil
van twee sinusvormig in de tijd veranderende grootheden met
peli.lke periode, is het verschil der (aanvankelljke) fasen
dier grootheden.
In fase (svnchroon. in svnchronisriel.
Twee sinusvormig in de tijd veranderende grootheden zijn
met elkaar in fase, als hun faseverschil nul is. Men zegt dan
■ ook wel dat de grootheden sjinchroon, of dat ze in synchronisme
zijn.
In ODPOsitie.
Twee sinusvormig in de tijd veranderende grootheden zijn met
elkaar in oppositie, als .hun faseverschil ± 7t rad bedraagt.
In auadratuur.
.
.
^
Twee sinusvormig in de tijd veranderende grootheden zijn met
elkaar in quadratuur, als hun faseverschil ± -Jrtrad bedraagt.
Voor (na-)Idling.
..
4-n- v.4 4
Een sinusvormig in de tijd veranderende grootheid Ijlt bij
een andere dergelijke grootheid voor (na), als het fasever¬
schil tussen die eerstelen die tweede grootheid tussen 0 en rr
(-rr en o) gelegen is.
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Paagsjgetl
Dit is een getij met een periode van (ongeveer) een etmaal
Halfdaag^getlj.
Dit is een getij met een periode van (ongeveer) een half
etmaal.
Hoog??ater •
^
^
^ ^
Dit isChet tijdstip van) de hoogste waterstand
Laagwater .
Dit is (het tijdstip van) de laagste waterstand.
Halftij
,
^
Dit is het gemiddelde van hoogwater en laagwater.
T1IverschilDit is het verschil tussen hoogwater en laagwater.
N^iddenstand.
Dit is het gemiddelde van de waterstand, ingeval deze
een periodieke functie van de tijd is.
Y/assend (rlizend. sti.jgend) ti.1 ^
^
^
t
Dit is (het tijdperk van) het wassen van de waterspiegei
van laagwater naar hoogwater.
Vallend (zakkend. dalend) tli.
Dit is (het tijdperk vari) het vallen van de waterspiegei
van hoogwater naar laagvv’ater.
Vloed.
Dit is (het tijdperk van) de afvoer van water van zee
uit naar bcven (binnen).
Dit is (het tijdperk van) de afvoer van water van boven
(binnen) naar zee toe.
Kentering .
Dit is het tijdstip waarop de gemiddelde afvoer door een
dwarsprofiel nul is.
Bovenafvoer.
Dit is het gemiddelde van de afvoer, ingeval deze een
periodieke functie van de tijd is.
Geti.istroom (getl jafvQ_sx)»
...
Dit is de vloed vermeerderd, of de eb vermlnderd, met de
bovenafvoer.
Vloedvolumen .
'
,
.
Dit is het volumen water dat tussen twee kenteringen door
de vloed naar boven (binnen) gebracht wordt. .
Bbvolumen .
Dit is het volumen water dat tussen twee kenteringen door
de eb naar beneden (buiten) gebracht wordt.

Getl.ivolUTnen.
Dit is het volumen water dat door de getijstroora been en
weer gebracht wordt (gemiddelde van vloed- en eb-volumen).
Bovenafvoervolumen.
Dit is het volumen water dat door de bovenafvoer in een
getijperiode wordt afgevoerd (verschil van eb- en vloedvolumen).
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