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SAMENVATTING

In dit onderzoek wordt het gedrag onderzocht van een beweegbare
stormvloedkering, zoals ontworpen voor de Lagune van Venetië.
Deze kering bestaat uit een drijvende deur, die vrij kan scharnieren
om een horizontale as op de bodem. De deur kan een waterstandsverschil
in stand houden tussen zee en lagune. Onder normale omstandigheden is
de deur gestreken en ligt deze in een kast op de bodem.
Het onderzoek betreft de gevolgen van een golfaanval loodrecht op de

-I

deur. Deze gaat oscilleren met de frequentie van de invallende (regelmatige) golf en werkt dan als een golfgenerator: aan beide zijden

,I

worden lopende golven opgewekt, de gereflecteerde en de getransmitteerde
golf.

Het probleem is gelineariseerd en wordt aangepakt met behulp van de

1

potentiaal theorie. De berekening is 2-dimeilsionaal, volgens de stripmethode. De theorie is op twee manieren uitgewerkt:
1.- analytisch, waarbij de snelheidspotentiaal wordt geschreven als
een somreeks waarvan de coëfficiënten bepaald worden door de
randvoorwaarden langs de deur, en

.)

2.- numeriek, waarbij de snelheidspotentiaal wordt berekend met behulp
van de eindige-elementenmethode (standaardprocedure TWODEPEP).

1

Ter verificatie van de theorie is ook een serie modelproeven uitgevoerd.
De resultaten van theorie en experimenten komen redelijk met elkaar
overeen. Met name de belangrijkste grootheden, te weten de grootte van

1
J

de beweging van de deur en de amplitude van de getransmitteerde golf,
worden door de theorie goed voorspeld.
Uit het onderzoek blijkt dat de grootste beweging van de deur verwacht
moet worden bij golven van lage frequenties. Voor hoge frequenties
blijft deze beweging beperkt en daarmee ook de amplitude van de getransmitteerde golf.
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SUMMARY
This researchpaper describes the properties of a movable surge-barrier
designed for the Lagoon of Venice.
This barrier is a floating door, which can rotate around a horizontal
axis at the sea-bottom. The door is able to maintain a difference between
the waterlevel at sea and the level of the lagoon. Under normal
circumstances the door, filled with water, lies in a case at the bottom.
The research deals with the consequences of an attack by waves hitting
the door perpendicularly. As a result the door starts oscillating with
the frequency of the incoming regular waves. At the same time the door
generates progressive lilaves:at the sea-side the reflected wave and at
the lagoon-side the transmitted wave.
Laplace 's equation applies for this problem~ which car.also be
linearized. The problem is considered 2-dimensional and handled with
the strip-theory. Two different approaches were followed:
1.- the analytical approach, which calculates the velocity potential

by means of a function-series; the coefficients of the series are
determined by the boundary conditions round the door, and
2.- the numerical approach, which calculates the velocity potential
by means of the finite-element-method (procedure TWODEPEP).
A serie of model-tests is conducted to verify the theory.
The theory fits the facts rather weIl. Especially the main quantities,
like the amplitude of the door's oscillation and the height of the
transmitted wave, are weIl predicted by the theory.
The research shows that low frequency waves cause the largest
oscillating motion of the door" F er higher f:C8Ijl.Jencies
this motion
remains limited, and therefore so does the heiiQlht
of the transmitted
wave.

