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Afvoerberekeningen voor de Oosterschelde
ton Oo~tcn van Zieri~zoc nBar stroomnetingen
van 1231-1937.
1947. 9 bh:. 14 bijlagen. 8,3 CCl.

De ntroo~~etinffen z1Jn hoofdzakelijk verricht in het gebied,
gelegen tU55en Weneldinao on Zierikzee.

De ra~ien zijn zoveel mogelijk loodrecht op de vanrgeulassen
.eno~cn en in vakken verdeeld. In elk punt werd bij spring-, noroaal

en dood tij ee,~ meting verricht. Voor elk meetpunt worden nu de
nOTInaalstroonkron~envervaardigd door de gemeten snelheid te corri
Geren t.o.v.het normaal tijverschil van Zierikzee voor het noroaal
jaar 1927. Uit de nornaalstroomkrommen ~erd voor elke 20 min. de
gemi.,Uelde snelheid in cm/oec bepaald, on op deze waarden \'ferd
no~ een richtinascoëfficient toegepant, daar de stroomrichting
niet altijd loodrecht op de raai staat. Op de raoiprofielen zijn
de gemeten 20 min. snelheden voor elk moetpunt ingetekend en door
een vloeiende lijn verbonden. Van dece 20 min. periode werd vak
voor vak de gemiddelde vak5nelheid bepaald (V). Voor elk vak de
profielsoppervlskte (0) bepaald met behulp van de normaal getij
kromme. !Iet P3'0<luct van 0 % V x 1200 geoft do ebafvoer of vloed
aanvoer in cm , voor elke periode van 20 min.somoatie van deze
producten geeft de afvoer per v~{ en door optelling der vakken
verkrijGt men de af- of nanvoer voor het gehele profiel. Door de
kombergine tU5~O.1 de raaien te berekenen krijGt men een controle
op 'de v=r'~ecen uitko~sten.

De re uctiecoëfficicnt Q Tn(normaal tijverschil)
Tm(tijverschil op ~ meetdag)

In het rapport zit tevcnG een lijstje met de vloedtoe~rcn en
ebafvoercn in de desbetreffende raaien.

Ontleend aan rapport rig.59 (Brabants Vaarwater van Ir P.A. van
der Velde).




