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Oostende beschikt niet over een natuurlijke zeewering ais bescherming tegen de zee. 
De zeedijk vervult er de functie van zeewering. Bij een evaluatie van de 
veiligheidstoestand van Oostende -  Centrum kwam een commissie van 
waterbouwkundige experts echter tot de conclusie dat de zeedijk ais zeewering niet 
meer vo ldoet om dat de hoogte van de zeedijk onvoldoende is en de stabiliteit van de 
bekleding niet is gegarandeerd. O m dat een permanente oplossing wegens problemen 
met de bouwvergunning op zich liet wachten, werd het noodstrand aangelegd om het 
veiligheidsniveau tijde lijk  op een hoger peil te brengen. In deze scriptie worden de 
golven op d it noodstrand bestudeerd in de periode decem ber 2005 -m e i 2 00 6 .

O m  de golven te kunnen bestuderen, werden voor het noodstrand drie meettoestellen 
geplaatst. Het eerste toestel, een golfm eetboei, bevindt zich op ongeveer 500m  van de 
blauwe hardsteen van de dijk. Dit toestel steunt op metingen van de verticale 
versnelling die het ondergaat om de golfhoogte te berekenen. Het tweede toestel, de 
Sontek ADP golf- en strommgsmeter, bevindt zich op ongeveer 393m  van de blauwe 
hardsteen. Het derde toestel, de Valeport M idas WTR, bevindt zich op ongeveer 155m 
van de blauwe hardsteen. Deze laatste twee toestellen zijn uitgerust met een druksensor 
en maken gebruik van de lineaire conversiemethode tussen druk en verheffing om de 
golfhoogte te bepalen. De voorstelling van de meettoestellen en de theoretische 
achtergrond van hun werking maken het eerste deel uit van deze scriptie.

Het tweede deel van deze scriptie om vat de verwerking van de metingen van deze drie 
toestellen. De meetresultaten en de golfspectra van de golfm eetboei werden 
rechtstreeks verkregen van de A fdeling Kust. V oor de metingen van de ADP en de WTR 
diende een eigen verwerking te gebeuren. Deze verwerking verliep zeker in het geval 
van de ADP niet zonder problemen. Voor de verwerking werd bij de ADP gebruik 
gem aakt van de bij het toestel horende software ViewADPPro. De resultaten uit dit 
program m a bleken sterk a fhankelijk te zijn van de waarden voor de verschillende 
processing parameters die bij de berekening worden ingegeven. U ite indelijk werden de 
waarden voor deze verschillende parameters in overleg met het bedrijf Sontek 
vastgelegd.

W anneer echter de golfrichting en de strom ingsrichting die dit program m a levert 
worden bestudeerd, dan blijkt er du ide lijk  iets fou t te zijn. In de eerste twee van de drie 
beschikbare meetfiles worden golven parallel aan de kust gemeten terwijl de stroming 
loodrecht op de kust gemeten wordt. Zowel de strom ingsrichting ais de golfrichting zijn 
dus 90° gedraaid t.o.v. wat normaal verwacht wordt. In de derde meetfile w ordt de 
strom ing correct parallel aan de kust opgemeten m aar wordt de golfrichting eveneens 
parallel aan de kust gemeten. We kunnen hier dus besluiten dat de ADP tekortschiet om 
de golf- en strom ingsrichting adequaat te meten voor de Belgische kust met zijn sterke
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tijs trom ing . Tevens was het onm oge lijk  om de golfspectra t.p.v. de ADP uit de software 
a f te leiden.

V oor het afleiden van de golfspectra en de verwerking van de meetgegevens van de 
WTR werd initieel gebruikgem aakt van de bijhorende software WaveLog 400 . De 
verwerking verliep met d it program m a een stuk vlotter dan het geval was bij de ADP. 
Toch moesten ook hier de resultaten kritisch worden bekeken want voor de berekening 
van de spectrale momenten houdt d it program m a rekening met de piekperiode. Er 
werd echter aangetoond dat de piekperiode geen stabiele param eter is en dat deze 
beïnvloed wordt doo r toevallige pieken in het gebied van de lange golven. Dit alles 
leidde in bepaalde gevallen tot een belangrijke onderschatting van de golfhoogte. Om  
hieraan te verhelpen werden de integratiegrenzen in de berekening van de spectrale 
momenten aangepast en werden alle golfkarakteristieken opnieuw  uitgerekend met 
behulp van Labview waarbij vertrokken werd van de spectra die uit WaveLog 400  
volgden.

W anneer de prototyperesultaten van de drie toestellen met e lkaar worden vergeleken, 
kunnen volgende besluiten worden getrokken:

■ De verhouding van de laagfrequente energie in het golfspectrum (energie in
frequenties kleiner dan 0 .05  Hz) tot de totale energie in het spectrum neemt toe van 
diep water (t.p.v. de golfm eetboei) naar de kust (t.p.v. de WTR).

■ Ais we de curves met de overschrijdingsfrequentie van de golfhoogte t.p.v. de drie 
toestellen vergelijken (opgesteld op basis van metingen op dezelfde tijdstippen) dan 
b lijkt dat de golfhoogte afneemt van diep water naar de kust.

■ De spectrale periode Tm0,2 neemt eveneens a f van diep water naar de kust.

Het derde en laatste deel van deze scriptie handelt over het uitgevoerde
proevenprogram m a. Het eerste en tevens belangrijkste doei van dit proevenprogram m a 
was de validatie van de prototypemeetgegevens. Hiertoe werden binnen de
beschouwde meetperiode een aantal stormperiodes vastgelegd. De hoogwaters binnen 
deze storm periode werden vervolgens gesimuleerd in de kleine go lfgoo t van de
Afdeling W eg- en W aterbouwkunde. H ierbij werden de prototypemeetgegevens zoals 
gemeten t.p.v. de golfm eetboei ais referentie gebruikt. De belangrijkste conclusies die 
uit deze validatie  kunnen getrokken worden zijn:

■ De gem iddelde afw ijking van de significante golfhoogte bedraagt t.p.v. de ADP in 
absolute waarde en op prototypeschaal ongeveer 12cm. Hiermee komt een 
afw ijking op modelschaal overeen van 2m m . Rekeninghoudend met de 
meetnauwkeurigheid van de gebruikte golfhoogtem eters (±  1 mm) is d it een goed 
resultaat.

■ De significante golfhoogte die wordt gemeten t.p.v. de WTR is in model steeds 
kleiner dan in prototype, gem iddeld wordt in model slechts 0 .7 8 4 5  keer de 
significante golfhoogte uit de prototyperesultaten gemeten. De gem iddelde afw ijking 
bedraagt in absolute waarde en in prototypeschaal ongeveer 34.2cm . M ogelijk  
liggen schaaleffecten aan de basis van d it verschil.
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■ De piekperiode t.p.v. de ADP is steeds kleiner in prototype dan in model. De 
verhouding bedraagt gem iddeld 0 .867 .

■ T.p.v. de WTR is er voor de piekperiode geen lijn te vinden in de resultaten. De 
piekperiode in model is in sommige gevallen groter en in andere gevallen kleiner 
dan in prototype. Dit is logisch want de golven zijn er volledig gebroken.

■ De overgang van een g o lf van diep water naar de kust geeft aanle id ing tot
transformaties van het variantiedichtheidsspectrum (optreden van secundaire piekjes 
in het spectrum en afname van de grootte van de piek van het spectrum) en geeft 
aanle id ing tot wijzigingen van de tijdsdom ein-karakteristieken (afwijking van de 
Rayleighverdeling voor golfhoogtes en afw ijking van de normale verdeling voor 
verheffingen).

■ W anneer de variantiedichtheidsspectra t.p.v. de golfm eetboei in model en in
prototype worden vergeleken, dan blijkt de g loba le  vorm van de spectra vrij goed
overeen te komen. De grootte van de piek b lijkt wel steeds groter te zijn in model 
dan in prototype. Dit verschil wordt m ogelijk  veroorzaakt doo r de verschillende 
frequentiestap die wordt gebruikt in de voorstelling van de spectra in model en 
prototype.

■ Bij vergelijking van de variantiedichtheidsspectra in model en in prototype t.p.v. de 
WTR blijkt dat de hoeveelheid energie zowel in de hoge ais in de lage frequenties 
groter is in model dan het geval is in prototype. In tegenstelling tot bij de
golfm eetboei is de grootte van de piek van het spectrum in d it geval doorgaans 
groter in prototype dan in model.

Tijdens het uitvoeren van het proeven program  ma werd ook een parameterstudie 
uitgevoerd naar de invloed van de golfhoogte, de piekperiode, de pieksteilheid en de 
waterdiepte in de goo t op de voortp lanting van een golf. Uit deze parameterstudie kan 
het volgende worden afgeleid:

■ Bij constante waterdiepte en pieksteilheid geeft het ingeven van een grotere 
golfhoogte in de com puter aanle id ing tot het ontstaan van grotere golven in de 
goot.

■ Bij constante waterdiepte en constante golfhoogte geeft een grotere piekperiode 
aanle id ing tot een kleinere golfhoogte in de goot. De verliezen bij de golfgeneratie 
zijn dus groter bij een grotere piekperiode.

■ Bij constante waterdiepte van 30cm  speelde de pieksteilheid geen rol.

■ Bij een constante pieksteilheid en golfhoogte geeft een grotere waterdiepte 
aanle id ing tot het ontstaan van grotere golven in de goot.

Bij simulatie van de 10-ja rige , 100-ja rige , 1000-ja rige  en 10000-ja rige  go lf in de 
kleine go lfgoot, b lijkt dat de gemeten golfhoogte in de vier gevallen een gelijkaardig 
verloop kent over het model.

-  86  -


