Inleiding probabilistische
tijpoortregeling
Korte geschiedenis en de theoretische achtergronden van CHOP, HARAP en Protide

foto voorzijde: de Berge Stahl nadert de havenhoofden op haar laatste inkomende reis in december 2016. De
Berge Stahl heeft 30 jaar gevaren tussen Brazilië en Rotterdam. Het schip was speciaal gebouwd voor deze trade.
Gedurende meer dan 20 jaar, totdat de Valemax-schepen in dienst kwamen, was de Berge Stahl de grootste
bulkcarrier ter wereld. De waterverplaatsing op een inkomende reis lag meestal rond de 400.000 mT, bij een
diepgang van ongeveer 22.55m.
Het schip werd na 30 jaar dienst te oud bevonden voor de trade op NW-Europa, maar doet (2019) nog steeds
dienst op de trade tussen Brazilië en het Verre Oosten. (foto: J. Blankenburgh)
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Voorwoord
Deze verhandeling heeft tot doel de lezer een beeld te schetsen van de omstandigheden die geleid hebben
tot de invoering van de probabilistische tijpoortregeling in Rotterdam-Rijnmond en een overzicht te geven
van de voornaamste principes waarop deze regeling gebaseerd is.
Als aankomend Geulloods en aankomend instructeur voor de Geul in het loodsdistrict RotterdamRijnmond met als speciaal aandachtsgebied HARAP/Protide ben ik in 2011, blanco, zonder enige
voorkennis, betrokken geraakt bij de overschakeling van HARAP naar Protide en heb als Geul-instructeur
(SIMTRA-lid) tot juni 2017 deel uitgemaakt van de Protide-klankbordgroep. Dit stuk is een weerslag van
de in deze 7 jaar opgebouwde kennis en ervaring en beoogt deze kennis door te geven.
Het stuk is primair bedoeld voor de groep gebruikers van Protide. Dat zijn de loodsen, operators bij het
HMC, medewerkers van het Havenbedrijf, zeevarenden en andere geïnteresseerden. Wellicht kunnen ook
beleidsmakers iets van hun gading vinden in dit stuk.
Het stuk behandelt enkel de basis van het onderwerp. Specialistische onderwerpen als de mathematische
modellering van de verticale beweging van schepen in Octopus en het modelleren van de Noordzee in
bijvoorbeeld SWAN2D vallen ver buiten de scope van deze verhandeling.
Achterin is een lijst van geraadpleegde literatuur opgenomen. Veel materiaal is gratis te downloaden op
internet. Waar mogelijk, heb ik de hyperlinks opgenomen.
In de bijlagen worden een aantal onderwerpen uitgediept die de afgelopen jaren binnen de groep
Geulloodsen in Rotterdam-Rijnmond of in Protide-klankbordgroep ter sprake zijn geweest en die relevant
zijn voor de praktijk.
Veel dank ben ik verschuldigd aan Ernst Bolt van het WVL (Rijkswaterstaat) , Karsten Uil en Marco
Timmer van Charta Software (de ontwikkelaar van Protide). Zij hebben mijn vragen beantwoord, waar
nodig achtergrondinformatie verschaft en mij zo wegwijs gemaakt in werkwijze van de probabilistische
tijpoortregeling.
De inhoud van dit stuk staat niet ingegoten in beton. Wanneer u opmerkingen of verbeteringen hebt,
verwerk ik die graag in een volgende versie van dit document.
Juan Blankenburgh
Barendrecht, 2016, 2018, 2019
e-mail: j.blankenburgh@member.fsf.org
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Geschiedenis
Tot midden 19e eeuw vervulde de haven van Rotterdam een regionale functie. Door de vele tolheffingen op
de Rijn was Rotterdam niet aan de orde als transitohaven. Schepen bestemd voor Rotterdam voeren via de
Brielse Maas of het Goereesche Gat. Problemen met verzanding van deze toegangswegen in de 19 e eeuw
leidden er zelfs toe dat scheepvaart gedwongen werd te lichteren bij Brouwershaven (SchouwenDuiveland), voordat verder gevaren kon worden naar Rotterdam. Verzanding was ook in het gebied
rondom Rotterdam een groot probleem, waardoor de diepgang van schepen beperkt was.
Door de opening van de Nieuwe Waterweg in 1872 werd de bereikbaarheid van Rotterdam optimaal en
door het oplossen van het probleem van verzanding konden ook de dieper stekende schepen de haven
bereiken. De Akte van Mannheim maakte een eind aan de tolheffing op verschillende plaatsen op de Rijn,
waardoor Rotterdam zich kon ontwikkelen tot de belangrijke transitohaven die het nog steeds is.
De uitbreiding van de havens begon aan de zuidoever met het openstellen van de Entrepothaven en
Spoorweghaven eind 19e eeuw en ging in de 20e eeuw verder zeewaarts.
Na de 2e Wereldoorlog ontwikkelde de economie zich zeer sterk. Ontwikkelingen in de scheepsbouw
volgenden elkaar na de 2e Wereldoorlog in rap tempo op en zorgden ervoor dat steeds grotere en
efficiëntere schepen gebouwd konden worden.
De maximale diepgang op de Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas bedroeg 143dm. Het Botlek-gebied
werd in de jaren ’50 ontworpen voor schepen tot 125dm, op een aantal plaatsen tot 143dm.

Omdat men voorzag dat de schepen nog groter zouden worden (erts-carriers en crude-carriers) en dat de
haven verder zou blijven groeien, ontstond de noodzaak voor een nieuw havengebied, buiten het
stroomgebied van de rivier (i.v.m. verzanding en de stroming) waar deze nieuwe zeer grote schepen veilig
zouden kunnen binnenlopen. Het natuurgebied de Beer werd hier, na de nodige protesten van burgers
(toen al!), voor opgeofferd.
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Het eerste schip, de A.K. Fernstöm (BRT 9529; LOA 168.9 m; B 21.9 m; dg 88 dm) meerde op 13
december 1960 als eerste schip in de Europoort af (Shell 101). Schepen voeren de Europoort binnen via
het Breeddiep. Daardoor was in eerste instantie de maximale diepgang naar de Europoort dezelfde als die
naar de Stad: 47’ of 143 dm.
De Suez-crisis in 1957 zorgde ervoor, dat tankers vanuit de Perzische Golf rond de Kaap moesten varen en
gaf daardoor de schaalvergroting in de scheepvaart een zeer grote boost. Tot de crisis mat een standaard
ruwe olietanker ong. 30.000 dwt. Daarna groeiden de tonnages snel: in 1959 werd de 100.000 dwt grens
gepasseerd door de Universe Apollo met 114356 dwt; 72132 BRT; LOA 289.5 m; B 41.3 m; dg ong. 50’
(ong. 152 dm).
De onfortuinlijke Torrey Canyon (in 1959 gebouwd, 60000 dwt; LOA 267 m; B 38.2 m; dg 172 dm
(56.4’); in 1964 vergroot naar 120000 dwt; 61263 BRT; LOA 297 m; dg 209 dm, (68.7’)) welke in 1967
op het Seven Stones Reef bij de Scillies liep en de eerste zeer grote olieramp veroorzaakte, was een typisch
schip uit deze tijd.
De jaren ’60 en ’70 kenmerkten zich door het steeds verder opblazen van schepen waarbij de
hanteerbaarheid (voortstuwing en besturing, betrouwbaarheid van de techniek) en de opleiding van de
bemanningen niet altijd gelijke tred hielden.
Om dergelijke steeds groter wordende schepen toe te kunnen laten tot de Europoort, moesten de toegang
(Maasgeul en rivier tot aan het Breeddiep) steeds dieper uitgebaggerd worden.
De Europoort was begin 1967 bereikbaar voor schepen tot 57’ (174dm). Eind 1967 was dit reeds
opgevoerd tot 62’ (189 dm).
Op onderstaande foto (uit het Polygon journaal) meert de Nederlandse Shell-tanker Macoma (209986 dwt;
104303 BRT; LOA 325 m; B 47.2 m; max. dg 18.96 m (62.2’)) af op Shell103 tijdens haar maidentrip. De
Europoort is nog relatief woest en ledig.
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Het volgende kaartje (uitsnede uit kaart 1350 van Nederlandse Hydrografische Dienst, diepte in m) geeft
de situatie in 1967 weer. De ‘Verkenningston’ (in latere kaarten de Maas-Oost boei) markeert de 20m-lijn;
het loodsstation ligt er vlak bij.

De toenmalige Maasgeul komt ongeveer overeen met de huidige Maasgeul, al is de strekking 108⁰ en is het
dwarsprofiel anders. In de aanloop naar de Maasgeul ligt een natuurlijke geul, ook toen al ‘Eurogeul’
geheten, welke Noord van de zandribbels ligt. Deze Eurogeul is aan de Zuid gemarkeerd met de boeien
Euro-1 t/m Euro-7. De Euro-1 boei ligt halverwege de huidige E5- en E7-boeien. Navigatie geschiedde
in die jaren op radar, met Decca en op zicht. De lichtenlijn was voor de toenmalige geulers van zeer groot
belang. Nauwkeuriger plaatsbepaling systemen bestonden niet.
Door de voortdurende groei van de schepen bleef het noodzakelijk om de toegang tot de Europoort steeds
verder uit te diepen. Door de toenemende verkeersdrukte en de manoeuvreerbaarheid van de zeer grote
schepen moest ook de toegang tot de Europoort via het Breeddiep herzien worden. Na veel onderzoek en
schaalproeven bij het Waterloopkundig Laboratorium (thans Deltares) werd de havenmond vormgegeven
zoals ze er nu nog altijd uitziet. De verlengde Noorderpier, de Paddestoelen, de Splitsingsdam, een veel
smaller Breeddiep voor binnenvaart, de groene, witte en rode lichtenlijnen: over alles was grondig
nagedacht.
De maximale diepgang waarmee de Europoort via de nieuwe toegang aangelopen kon worden, bedroeg in
1971 65’ (198dm).
Het eerste schip dat hiervan gebruik maakte was de Esso Hibernia (250262 dwt; 126539 BRT; LOA
348.5 m, B 51.9 m; dg 200 dm (65.5’)) op 31 mei 1971. De nieuwe Havenmond was echter pas in 1975
volledig gereed.
Ook de ontwikkeling van navigatie-apparatuur ging door, met als resultaat dat in 1972 de Decca Holland
Chain werd opgeleverd en de door Venteville ontwikkelde Brown Box zijn intrede deed. Daarnaast werd
in dat jaar het nieuwe BVA (Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op zee) van kracht, waarin het
gebruik van een verkeersscheidingsstelsel voor het eerst verplicht gesteld werd. Het eerste
verkeersscheidingsstelsel was in Dover Strait in 1967, maar het gebruik ervan was tot 1972 niet verplicht.
De Geulloodsen kwamen bij Cherbourg aan boord, of werden ongeveer 17 NM ten Westen van de Euro-1
boei met een helikopter aan boord gebracht. Dit is grofweg 3 NM ten Oosten van het huidige RendezVous.
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De situatie in 1974 zag er uit zoals in het hiernavolgende kaartje (uitsnede uit kaart 1035 door
Nederlandse Hydrografische Dienst in 1974).

In het kaartje zijn de nieuwe havenmond te zien, evenals het verkeersscheidingsstelsel. De Euro- en
Maasgeul liggen nog op dezelfde plaats, al is de strekking van de Maasgeul nu 112⁰. Merk op de rode
Decca-lijn F.0 die over de as van de Eurogeul loopt. De bruine Decca-lijn (niet in deze kaart) over de as
van de Maasgeul kon enkel gebruikt worden i.c.m. de Brown Box (zie kaartje op volgende blz.).
In 1971 werd het eerste Groene Boekje uitgegeven met daarin het toelatingsbeleid voor de Geul. Dit
beleid werd vastgesteld na onderzoek naar verticale scheepsbewegingen in 1969, waarbij op een 3-tal
geulschepen real-time gemeten werd.
Tijpoorten werden uitgegeven door het CIC (Controle- en Informatie-Centrum van Rijkswaterstaat te
Hoek van Holland) en waren deterministisch, op basis van passage LL op HW Hoek van Holland.
Voor het gebied Eurogeul West werd een UKC van 20% vereist, voor Eurogeul Oost 17.5%, voor de
Maasgeul 15% en voor het gebied tussen de pieren, de Maasmond, 10%. Voor schepen op de maximale
diepgang werd de geul gesloten bij een Laag Frequente Golfenergie van 150 cm², overeenkomend met een
He10 van 49 cm (hoogte van de Laag-frequente Deining, deining met een golfperiode 10 tot 33 seconden).
Daarover later meer.
Voor schepen met minder diepgang, behoorde de loods bij het aan boord komen de slinger- en stamphoek
te bepalen. Hieruit kon de diepgangsvermeerdering en resulterende totale diepgang berekend worden. Op
dit eindresultaat moest vervolgens het UKC-criterium worden losgelaten. De hierbij gebruikte tabellen
staan nog altijd in actuele versies van het Groene Boekje.
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Onderstaand kaartje is een uitsnede uit Kaart 1972 uitgegeven door de Nederlandse Hydrografische dienst
in 1972. U ziet de rode en bruine Decca-lijn door het midden van resp. de Eurogeul en Maasgeul en het
toenmalige Nood-Ankergebied.

Het kaartje hieronder is gebaseerd op kaart 1035 uitgegeven door de Nederlandse Hydrografische dienst in
1974 en laat de huidige situatie zien in vergelijking met de situatie in 1974.

In 1976 was de Europoort toegankelijk voor schepen met een diepgang tot 68’ (207 dm). Men wilde echter
nog grotere en diepere schepen kunnen binnenhalen.
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Ontwerp van de 74-voets geul
Reeds in 1971 was begonnen met een onderzoek naar de toegankelijkheid voor schepen tot 72’. Om
dergelijke schepen toe te laten, was het echter noodzakelijk om het hele traject van de GreenwichMeridiaan tot aan Rotterdam onder de loep te nemen. Het is weinig zinvol om een diepe toegangsgeul te
creëren wanneer een dergelijk groot schip al vóór het bereiken van de Nederlandse wateren in de
problemen komt door haar diepgang.
In 1979 werd het rapport Bevaarbaarheid Zuidelijke Noordzee en het Nauw van Calais voor schepen tot max.
75vt (229dm) gepubliceerd. Dit rapport gaat in op de optimale route naar Rotterdam, de beschikbare
waterdieptes, de veilige breedte van de verschillende tracks in relatie tot de positienauwkeurigheden en
eventuele problemen met verkeersstromen en uitwijkmogelijkheden en manoeuvreerbaarheid door zeer
diep stekende schepen. Het onderzoek is gebaseerd op bestaande kaarten en bestaande
verkeersscheidingsstelsels. Waar nodig zijn meer gedetailleerde lodingen verricht. Het kaartje hieronder
geeft een overzicht van de toenmalige situatie (uitsnede uit kaart 1014 uitgegeven door de Nederlandse
Hydrografische Dienst in 1973).

Men komt tot de conclusie, dat de route zoals die door de 68’-vaart gebruikt wordt op de meeste plaatsen
prima bruikbaar is voor de 75’-vaart. Problemen zijn er echter ten ZW van het Noord Hinder vuurschip.
Hier zal moeten worden gebaggerd en zullen een aantal wrakken moeten worden opgeruimd. Daarnaast
moet het verkeersscheidingsstelsel enigszins verlegd worden.
Bij het Sandettie vuurschip zou het verkeersscheidingsstelsel aangepast moeten worden door verschuiven
van het systeem en het vastleggen van een Deepwater-route.
Daar waar mogelijk, is het aanpassen van verkeersscheidingsstelsels het meest effectief en het goedkoopst
en daardoor te verkiezen boven baggeren.
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De gehele route van Calais tot aan Rotterdam zal nauwgezet hydrografisch onderzocht moeten worden.
Als veiligheidscriterium stelt men vast, dat in het aanloopgebied en het ankergebied speciaal voor geulers
onder alle getij-omstandigheden en onder de meest extreme zeegangs- en deiningcondities veilig verblijf
mogelijk moet zijn. Dezelfde eisen stelt men aan de passage van het Nauw van Calais en de passage naar
het aanloopgebied van de Geul of het ankergebied. Wel merkt men hierbij op, dat het effect van deining
bij deze passages minder zal zijn, maar dat daarentegen door de hogere vaart, de squat meer zal zijn.
Men stelt vast dat verblijf van een schip met een diepgang van 68’ en een bruto UKC van 20% in het
aanloopgebied en het ankergebied veilig is op LLWS wanneer de significante golfhoogte niet meer
bedraagt dan 4m en de lange deining (He10) niet meer dan 1 à 1½ m. De in die tijd gangbare UKC-norm
van 3’ netto wordt als onveilig gekenmerkt.
Men stelt verder dat onder bepaalde hydrometeo-omstandigheden het voor schepen met een diepgang van
57’ (174dm) en meer niet mogelijk is de Eurogeul te bevaren (het gebied ten Oosten van de toenmalige
Euro-1 boei, halverwege de huidige E5 en E7 boeien) en dat deze schepen dan ten Westen van deze boei
gaande dienen te houden.
Om de geul zelf geschikt te maken, moet de lay-out van de bestaande situatie herzien worden.
Onderstaand kaartje is het basis-ontwerp uit 1979 (uit: Vergroting toegankelijkheid europoort - maasvlakte;
Rijkswaterstaat, 1980).

U ziet dat in het ontwerp de contouren van de huidige geul zich aftekenen. Vooralsnog gaat men uit
van een deterministisch toelatingsbeleid, waardoor er zeer veel gebaggerd zal moeten worden. Om
hier op te besparen, is het ontwerp gebaseerd op één-richtingsverkeer in een geul van 600m breed
met daarnaast bermen van elk 300m breed (enkel in de Eurogeul), in principe voor inkomende
geulers. Het minste baggerwerk op zee blijkt mogelijk bij deterministische tijpoorten met dezelfde
UKC-normen als voorheen, gericht op passage LL op 2 uur nà HW Hoek van Holland.
Om met meerdere geulers de geul te bevaren komen er 3 keerplaatsen, 23 km van elkaar gescheiden.
De bedoeling is dat zich tussen 2 keerplaatsen altijd maar 1 geuler bevindt. Moet er onverhoopt
gekeerd worden, dan kan elke geuler op de eerst volgende keerplaats omkeren en weer terugvaren
naar het aanloopgebied of ankergebied. Terugkeren is altijd mogelijk, een licht verhoogde kans op
bodemberoering neemt men voor lief. Om dezelfde redenen is het gebruik van de keerplaatsen altijd
mogelijk. Op de meest Oostelijke keerplaats wordt een Nood Anker Gebied bedacht met plaats voor
1 schip in geval van technische problemen. In de gekozen systematiek zullen geulers altijd de
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Maasgeul bevaren over de maximale vloed en zullen dan over voldoende machinevermogen moeten
beschikken vanwege de tijnaad vlak buiten de pieren.
Het ontwerp wordt bedacht op 100% toegankelijkheid voor 72’-vaart en 75% toegankelijkheid voor
75’-vaart. D.w.z.: op 100% van alle hoogwaters kan 72’-vaart naar binnen. 75’-Vaart kan op 75% van
de optredende Hoogwaters naar binnen.
aanloopgebied
Verlengen 16km
Verdiepen EG-W
Verdiepen EG-E
Verdiepen MG

1979, 68’
Niet onderhouden
Niet onderhouden
MV -24,5m
MV -24,0m
MV -23,5m

Voorstel 1979
MV -28,5m
MV -26,9m
MV -26,7m
MV -26,2m
MV -25,8m

Verschil
wisselend
wisselend
-2,2m
-2,2m
-2,2m

Men begroot een bedrag van Fl. 148 miljoen, volgens het prijspeil in 2014 grofweg
€160 miljoen. Het plan vindt doorgang.
In de aanloop van de Geul zullen de wrakken in het zgn. Twingebied moeten worden opgeruimd. Bij
de eerstvolgende herziening van het verkeersscheidingsstelsel in de Zuidelijke Noordzee wordt het
stelsel aangepast conform de aanbevelingen uit het eerder gehouden onderzoek. Verkeersbanen
schuiven wat op en er komt een DW-route.
Ondertussen realiseert men zich dat er 80% van de tijd geen omstandigheden heersen op de
Noordzee die het varen met een grote UKC rechtvaardigen. Doel van het toelatingsbeleid is dat het
schip de bodem niet raakt. In geval van een schip met 74’ kan een UKC van minimaal 4,5m niet een
doel op zich zijn. Merk op, het gaat om de bruto-UKC waar ook een allowance voor squat in wordt
meegenomen.
In het Waterloopkundig Laboratorium wordt begin jaren ’80 het concept van de Probabilistische
aanpak geboren. De besparing als gevolg van deze aanpak op de aanlegkosten is gigantisch geweest:
1979, 68’
aanloopgebied
Niet onderhouden
Verlengen 16km
Niet onderhouden
Verdiepen EG-W
MV -24,5m
Verdiepen EG-E
MV -24,0m
Verdiepen MG
MV -23,5m

Voorstel 1979
MV -28,5m
MV -26,9m
MV -26,7m
MV -26,2m
MV -25,8m

Baggeren
wisselend
wisselend
2,2m
2,2m
2,2m

Realisatie
MV-26,0m
MV-25,4m
MV-24,8m
MV-24,8m
MV-24,3m

Baggeren
wisselend
wisselend
0,7m
0,8m
0,8m

Het uitbaggeren van de Eurogeul bestond uit het verwijderen van de toppen van de zandribbels.
Tussen de toppen van de ribbels kan de diepte 10 tot 12 meter méér bedragen.
In 1985 werd de toelatingsregeling op basis van probabilistische tijpoorten ingevoerd (uitgaande van
een 72-voets Geul). In 1986 werden de nieuwe verkeersscheidingsstelsels in Dover Strait en de
Zuidelijke Noordzee van kracht.
In 1986 kwam de 74’-geul tot stand waar onder speciale condities gebruik van gemaakt mocht
worden door schepen met 75’ (de zgn. Berge Stahl-regeling). De Berge Stahl kwam in 1986 in de
vaart en was speciaal ontworpen voor Rotterdam. Eind 2016 maakt zij haar laatste reis op
Rotterdam.
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Berekenen van de tijpoorten geschiedde tot 1994 met CHOP dat draaide op een mainframe en
waarmee de tijpoorttabellen gegenereerd werden.
Van 1994 tot 2012 werd met HARAP gewerkt. HARAP draaide op een MS-DOS PC. Later werd
het ook geschikt gemaakt voor MS-Windows. HARAP kon gebruikt worden om tijpoorttabellen te
maken maar kon daarnaast individuele tijpoorten genereren, bijvoorbeeld in geval van
verondiepingen.
Sinds 2012 worden tijpoorten on-the-fly gegenereerd door de internet-applicatie Protide. Protide
genereert tijpoorten op maat, gericht op het betreffende schip en de actueel verwachte
omstandigheden.

Berge Stahl gemeerd aan de Ertskade-West. (foto: J. Blankenburgh)
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Risico
Het toelatingsbeleid in de nieuwe geul werd niet langer gebaseerd op ervaringsregels en
(onderbuik-)gevoel, maar op basis van het kwantificeren en toetsen van het risico van een geulvaart.
De tot dan in gebruik zijnde toelatingscriteria werden op zich als veilig beschouwd in die zin, dat er nooit
een ernstig incident had plaatsgevonden waarbij de diepgang t.o.v. de beschikbare waterdiepte in de geul
een rol zou hebben gespeeld. Het was duidelijk dat vasthouden aan deze criteria problemen zou opleveren
wanneer steeds grotere schepen naar Rotterdam zouden moeten kunnen komen. Maar hoe ver kun je gaan
in het versoepelen van het deterministische beleid? Richting buitenwereld zal de kans op een incident door
een bodemberoering veel kleiner moeten zijn dan de kans op een aanvaring, brand aan boord, zinken of
zwaar letsel of zelfs dood.
Om hier een antwoord op te geven, moet er inzicht zijn in de schade en kosten die een scheepsramp in de
geul met zich meebrengt en moet je een uitspraak kunnen doen over de kans op een scheepsramp in de
geul. Immers: RISICO = KANS * KOSTEN . Het gaat in deze context om een scheepsramp veroorzaakt
door een bodemberoering.
Een geuler die in de Euro-/Maasgeul de bodem raakt en daarbij schade oploopt, raakt in het ergste geval
lek en zinkt zodanig diep af dat ze op de bodem rust. Gezien de relatief kleine UKC t.o.v. de breedte van
een geuler, is kapseizen niet waarschijnlijk.
Ook de kans op een grote oil-spill is feitelijk afwezig: het schip zal in vrijwel alle gevallen de bodem raken
bij de boeg of een schouder. Schepen hebben daar geen bunkertanks. Moderne tankers zijn dubbelwandig.
Ladingtanks zijn omgeven door ballastanks en/of void-spaces. De kans dat door een bodemberoering olie
in zee stroomt is vrijwel afwezig.
In het ergste geval zal een schip de geul versperren, waardoor bergingskosten, reparatiekosten en
economische schade door de blokkade de voornaamste kosten zullen zijn. Deze kosten liggen in de orde
van enkele 10-tallen miljoenen Euro’s.
De overheid heeft in de jaren ’80 de maximale kans op een bodemberoering met blijvende schade
geformuleerd:




Maximale kans op één of meer gebeurtenissen is 10% in 25 jaar (meerjarencriterium)
Maximale kans op één of meer gebeurtenissen tijdens 1 opvaart is 1% (individuele reiscriterium)
Minimale netto-UKC bedraagt 1.00 m (manoeuvreercriterium)

De drie criteria staan in verband met elkaar en kunnen niet los van elkaar gebruikt worden. Een uitgegeven
tijpoort moet aan altijd aan alle 3 criteria voldoen. Doordat Protide werkt met een naar een individuele reis
omgewerkt meerjarencriterium van 0.017% is het individuele reiscriterium overbodig geworden. De
maximale kans ligt ALTIJD ruim onder 1%.
De oorspronkelijke, niet eenduidige formulering van deze criteria leidde ertoe dat tot in de jaren ‘90 het
meerjarencriterium uitgelegd werd als ‘de kans op meer dan 1 bodemberoering mag niet meer bedragen
dan 10% in 25 jaar’. Omgerekend: de kans op een bodemberoering was 1 op 2500 geulreizen, uitgaande
van 12500 reizen in 25 jaar.
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In 1993 werd het criterium eenduidig geformuleerd. Na 1993 gaat het om de kans op 1 of meer
bodemberoeringen en bedraagt deze maximaal 10% in 25 jaar of 1 op de 59321 geulreizen, uitgaande van
250 reizen per jaar. Omgerekend is dit maximaal 0.0017% per geulreis.
Tot op heden zijn er geen incidenten bekend waarbij sprake was van een bodemberoering.

Rekenen met het meerjarencriterium
Bij het meerjarencriterium is uitgegaan van 250 geulreizen met tijpoort per jaar. Op basis van de huidige
toelatingsregeling krijgen alleen geulers met een diepgang van 200dm of meer altijd een tijpoort. Wanneer
de He10 hoger is dan 70cm krijgen alle geulers een tijpoort.
Wanneer we P de kans op een reis met bodemberoering noemen en k het aantal reizen met
bodemberoering, dan kunnen we het meerjarencriterium schrijven als:
P(k >0) ≤ 0.1 in 25 jaar.

In 25 jaar reken je met 25 * 250 = 6250 reizen. De kans op 1 of meer reizen met een bodemberoering is de
som van de kansen op 1, 2, 3,….,6250 reizen met bodemberoering in 25 jaar. De som van ALLE kansen is
1, dus bovenstaande kans kunnen we ook uitrekenen door de kans op 0 bodemberoeringen af te trekken
van 1: P(k >0)=1−P(k=0) , dus we kunnen nu schrijven:

1− P( k=0 ) ≤ 0.1 in 25 jaar.
in 25 jaar.
P(k=0) ≥ 0.9

Hieruit volgt een kans op NIET een bodemberoering over 6250 reizen in 25 jaar.
We zijn echter geïnteresseerd in de maximale kans op een bodemberoering per reis. Wanneer we p (kleine
letter) de kans op één of meer bodemberoeringen per individuele reis noemen, dan geldt ook weer: de kans
op geen enkele bodemberoering tijdens 1 reis is 1-p. De kans op 6250 reizen met geen enkele
6250

bodemberoering is dan: (1− p)
moest zijn aan 0,9. Dus:

. Dus we kunnen schrijven:

P(k =0)=(1− p)6250 in 25 jaar. We zagen dat deze groter of gelijk

(1− p)6250 ≥ 0.9 daaruit volgt:
6250
1− p ≥ √ 0.9
wat geeft:
6250
p ≤ 1− √ 0.9
of: p ≤ 0.0017 %
p ≤ 0.000017

Wanneer elke geulreis een kans op bodemberoering kent die kleiner is dan 0.0017%, wordt aan het
meerjarencriterium voldaan.
Maar je kunt ook overwegen dat het criterium geformuleerd is als een cumulatieve kans. Het gaat om het
totaal over alle reizen. Wanneer 1 reis een lagere kans kent, mag de andere een hogere kans kennen. Deze
overweging is correct en is de reden dat de kans per reis gemaximaliseerd is op 1%, het individuele
reiscriterium.
We kunnen de kans p ook schrijven als ‘1 op de 1/p reizen’, dus een op de 59321 reizen. Bij 250 geulreizen
per jaar kom je zo op eens in de 59321/250=237 jaar.
Bovenstaande herleiding van het meerjarencriterium is in feite het rekenen met de Binomiale verdeling.
Het is een variant op ‘u gooit 6 keer een dobbelsteen, hoe groot is de kans op minstens 1 vijf?’.
Een geulschip doet tijdens een geulreis veel pogingen om de bodem te raken. Wanneer een reis 3,5 uur
duurt en de gemiddelde periode van de verticale beweging 10 seconden bedraagt, worden er op deze reis
1260 pogingen gedaan de bodem te raken. De kans op een bodemberoering is bijzonder klein, maar door
het grote aantal pogingen loopt de kans op 1 of meer bodemberoeringen wel op.
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Omdat er sprake is van een zeer kleine kans p en een groot aantal pogingen n, hoeven we niet de
Binomiale verdeling te gebruiken, maar kunnen we gebruik maken van de Poisson-verdeling.
Ook dan geldt weer: kans op 1 of meer bodemberoeringen = (1 – kans op 0 bodemberoeringen) . Ingevuld in de

λ 0 −λ
1
e → P0 = e−λ =e−λ. Dus:
0!
1
−λ
P(k >0)=1−P( k=0 )=1−e

formule voor de Poisson-verdeling geeft: P0 =

De verwachtingswaarde volgens het criterium is eens in de 237 jaar. Over een periode van 237 jaar
geldt dan voor de kans op één of meer bodemberoeringen:

P=1−e

237
237

Voor een periode van 25 jaar geldt:
Voor een periode van 1 jaar geldt:

=63.2 %

25

P=1−e 237 =10 % , dat was ook de bedoeling!
1

P=1−e 237 =0.4 %

Het werkelijke risico in de Geul
De tijpoortregeling gaat uit van 6250-geulreizen in 25 jaar, elk met de gemaximaliseerde kans op
bodemberoering en stelt dat de kans op één of meer incidenten in 25 jaar kleiner moet zijn dan 10%.
In de praktijk is op 80% van de geulreizen niets aan de hand v.w.b. de omstandigheden (volgens het
Groene Boekje). Dit betekent, dat het risico uitgesmeerd wordt over 6250 geulreizen in 125 jaar.
Het aantal begrote geulreizen per jaar bedraagt 250, elk met tijpoort en maximale kans op
bodemberoering. In 2016 bedroeg het aantal geulreizen met tijpoort (dg ≥ 200 dm, of He10 > 70 cm)
ongeveer 150. Dat betekent dat 6250 risicovolle geulreizen zich in 6250/150/0.2 = 208 jaar zullen
voordoen.
In de praktijk blijkt echter maar een heel klein deel van de geulreizen een verhoogde kans op
bodemberoering te kennen. Wanneer we het aantal op 5 reizen per jaar stellen, zitten we naar mijn
schatting nog aan de hoge kant. Met 5 min of meer risicovolle reizen per jaar zouden 6250 reizen zich
vertalen naar 1250 jaar. De kans op een incident zou daarmee 10% in 1250 jaar bedragen.
Een incident zou kunnen inhouden dat een schip gedeeltelijk vervuld geraakt en daardoor geboeid raakt.
Zoals eerder aangegeven is een lekke bunkertank of ladingtank niet waarschijnlijk. De kosten zouden
ongeveer €50 miljoen kunnen bedragen (de kosten voor de wrakopruiming van de Baltic Link in 2016
beliepen ongeveer €70 miljoen, waarvan ongeveer €20 miljoen door de scheepseigenaar is betaald ). Een
risico van 10% op €50 miljoen in 1250 jaar betekent een risico van €4000 per jaar.
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Het totaal aantal geulreizen (diepgang ≥174 dm) in 2016 bedroeg 346. Per reis zou dit in 2016 een risico
hebben betekend van €11.56, de prijs van 2 kopjes koffie met appelpunt in een restaurant.
Alle betrokkenen hebben belang bij de probabilistische tijpoortregeling voor de Geul:
-

de (semi-)overheid (HbR en RWS) vanwege afgenomen onderhoudskosten, toegenomen
maximale diepgangen
de scheepseigenaar vanwege meer diepgang en meer vrachtpenningen tegenover lagere
havenkosten
de ladingverscheper/-ontvanger vanwege meer vracht tegenover lagere kosten.
de samenleving door economische activiteiten, werkgelegenheid, investeringen in het gebied.

Het risico op een incident is zodanig laag ingeschat, dat het risico op een incident vele malen lager is dan
een incident met aanvaring, brand, vervuld raken vanwege andere oorzaak, .. en daardoor acceptabel zou
moeten zijn in de maritieme wereld. In de afgelopen 30 jaar heeft er geen enkel incident plaatsgevonden
waarbij sprake was van een bodemberoering in de Geul. Het is in dit opzicht nog wachten op
jurisprudentie ten aanzien aansprakelijkheid.
Hierbij zij opgemerkt dat ook de oude deterministische tijpoortregeling geen enkele garantie biedt. Wel is
het zo dat de oude regeling de toegang tot de Geul in een eerder stadium zou afsluiten. Afsluiten betekent
echter kosten in verband met wachten. Wanneer alles tegen elkaar afgewogen wordt, kan gesteld worden
dat de probabilistische tijpoortregeling ook voor de scheepseigenaar voordeliger is zolang de kans op
bodemberoering relatief te verwaarlozen is.
De afweging van de relatieve risico’s stamt uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Moderne schepen voldoen
aan hogere eisen en zijn betrouwbaarder dan de schepen van 30 jaar geleden. De vraag is hoe het thans
gehanteerde meerjarencriterium zich verhoudt tot de huidige risico’s in de zeevaart. Wellicht is een update
(en dus een aanpassing in de tijpoortregeling) op zijn plaats.

Aansprakelijkheid
Op dit moment is er niets geregeld met betrekking tot aansprakelijkheid in geval van een bodemberoering.
Bij een bodemberoering zal in eerste instantie de rekening voor het schip zijn. Daarop zal ongetwijfeld een
juridische strijd beginnen over de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
Immers: wanneer het schip volgens de procedure is opgevaren (binnen een geldige tijpoort, volgens het
snelheidsregime) valt het schip niets te verwijten. Maar: een schip dat schade vaart in slecht weer valt vaak
ook niets te verwijten, valt onder de ‘perils of the sea’. Daar is het schip voor verzekerd.
Daar komt bij: ook een deterministische tijpoortregeling is niet 100% veilig, al zal een geul daarin eerder
gesloten worden onder bepaalde omstandigheden, voor bepaalde schepen. Maar ook wachten kost geld,
ook ten anker liggen is een risico.
In verschillende publicaties worden deterministische UKC-aanbevelingen gedaan (veelal bruto-UKC).
Deze zeer algemene eisen zijn beslist geen garantie. Een veilige UKC hangt af van het zeegebied en de
verblijfsduur. Een algemene UKC-eis kan in het ene geval gevaarlijk zijn en in een ander geval
onrealistisch.
De criteria waar een tijpoort aan getoetst wordt zijn zodanig veilig gekozen, dat het risico op een incident
met bodemberoering vele malen kleiner is dan de andere risico’s die een schip loopt. In het vorige
hoofdstuk ‘Het werkelijke risico in de Geul’ wordt een poging gedaan dit risico te becijferen. Het blijkt
dan relatief verwaarloosbaar te zijn.
Alle betrokkenen hebben belang bij de probabilistische tijpoortregeling: havens en overheid vanwege de
lagere aanleg- en onderhoudskosten, de ladingverschepers en ontvangers vanwege meer lading tegen lagere
kosten, de rederij vanwege meer vrachtpenningen en lagere kosten. Maar ook de samenleving vaart er wel
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bij vanwege toenemende economische activiteit en daardoor werkgelegenheid en investeringen in het
gebied. Daarbij zij opgemerkt dat niet iedereen dit zo zal ervaren (zie discussie rondom vliegveld Lelystad).
De aansprakelijkheid van een schip is beperkt en is gerelateerd aan de grootte van het schip. Wanneer de
kosten van een incident deze gemaximaliseerde aansprakelijkheid overstijgen, zullen zij door de overheid
betaald moeten worden. Bij de ramp met de Baltic Link, een kleine vehicle-carrier, bedroegen de totale
kosten om het wrak te verwijderen ongeveer €70 miljoen. De aansprakelijkheid van het schip was echter
begrensd op €20 miljoen. De rest is door de Nederlandse overheid betaald.
Samenvattend kan gesteld worden dat linksom of rechtsom de samenleving (de belastingbetaler) voor de
kosten van een bodemberoering zal opdraaien. De kans dat dit zal gebeuren is echter verwaarloosbaar
klein.

zolang alle betrokken partijen zich nauwgezet aan de procedures houden
zoals weergegeven in de tijpoortregeling.
Dat is:

De tijpoortregeling in relatie tot Horizontale en Verticale veiligheid
Het is belangrijk om op te merken dat de probabilistische tijpoortregeling enkel gaat over de
verticale veiligheid in de geul, over de kans op een bodemberoering. De horizontale veiligheid, de
mogelijkheid om ten allen tijde onder de heersende hydro-meteo omstandigheden binnen de
horizontale begrenzingen van de geul te kunnen blijven van het geulschip is niet onderdeel van de
tijpoortregeling, maar is wel (zou moeten zijn) onderdeel van de toelatingsregeling.
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De rol van TNO
In de jaren ’80 heeft TNO door onderzoek vastgesteld, dat een geuler in de Euro-/Maasgeul tot
25cm in de zeebodem kan dringen ZONDER blijvende schade. M.a.w.: een bodemberoering is pas
een bodemberoering wanneer de beschikbare UKC met 25cm of meer overschreden wordt. Dit effect
kan in de berekening worden meegenomen, door een 10 keer hogere kans op bodemberoering toe te
staan. Anders gezegd: van elke 10 bodemberoeringen is er maar 1 met blijvende schade. Bij toetsen
van het criterium kun je dan uitgaan van een kans per reis van maximaal 0.017%. Deze grens wordt
gebruikt door Protide.

In het kader van moderne kwaliteitsnormen (ISM e.d.) worden bodemberoeringen tijdens de vaart
niet geaccepteerd en dient elke rederij een UKC-policy te hanteren. Probabilisische
tijpoortregelingen zijn nog niet ingebed in internationale regelgeving. Dit kan tot problemen leiden
bij aanvang van een geulreis. Varen met een kleinere UKC dan vereist volgens de UKC-policy van
een rederij kan moeilijk uit te leggen zijn. Een regeling waarin ook 25 cm indringen is toegestaan, is
helemaal niet uit te leggen.
Hierbij zij opgemerkt, dat de criteria worden getoetst aan de Nautisch Gegarandeerde Diepte
(NGD). Gesteld kan worden dat het verschil tussen de werkelijke diepte van de Geul en de NGD
bijna overal aanzienlijk meer bedraagt dan 25 cm. Het is de vraag of er ooit een geuler daadwerkelijk
de bodem heeft geraakt door toepassing van de verruiming van het criterium op basis van het TNOonderzoek.
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UKC berekeningen
Zoals in het vorige hoofdstuk aangestipt, gaat het in de probabilistische tijpoort-rekening over de
kans dat de beschikbare UKC wordt overschreden. Bij toetsing van berekende kansen is het
belangrijk dat duidelijk gedefinieerd is wat UKC precies is.
In onderstaande figuur ziet u een dwarsdoorsnede van een in de Geul varende VLCC.

De Nautisch Gegarandeerde diepte is de diepte t.o.v. een opgegeven referentievlak. In moderne
zeekaarten wordt als referentievlak het LAT genomen: de diepte is de hoogte van de waterkolom
boven de zeebodem bij een waterstand die optreedt bij het Lowest Astronomical Tide, het op basis
van met de Harmonische Analyse laagst berekende getij dat theoretisch kan optreden.
In het verleden werd voor de kaartjes ten behoeve van de Geul het Middenstandsvlak (MV) (Eng:
Mean Sea Level, MSL) gebruikt: het gemiddelde waterniveau.
De waterdiepte welke wordt gebruikt voor de UKC-berekeningen is de som van de NGD en de
actuele waterstand W.
De waterstand op zee is echter niet enkel afhankelijk van astronomische factoren. Ook de luchtdruk
en wind spelen een grote rol. Een hoge luchtdrukgebied boven de zuidelijke Noordzee geeft een
lagere waterstand. NW-storm geeft opwaaiing en een hogere waterstand. Deze meteo-effecten
kunnen verschillen in de waterstand opleveren van -80 cm tot +51 cm afhankelijk van de locatie in de
Geul (uit: tabellen meteoklassen HARAP).
Zoals de naam al aangeeft, wordt de NGD gegarandeerd door Rijkswaterstaat. Om dit mogelijk te
maken en niet al te vaak te hoeven baggeren, wordt een baggermarge gehanteerd. Deze baggermarge
bedraagt ongeveer 1 meter. De baggeraar baggert 1 meter dieper dan de NGD en hoeft pas weer
terug te komen wanneer de diepte minder is geworden dan de opgegeven NGD.
In de praktijk hoeft de Eurogeul nauwelijks gebaggerd te worden. Zij wordt slechts 1 maal per jaar
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met een peilvaartuig gelood. De Maasgeul daarentegen heeft erg veel last van aanslibbing en moet 1
keer per maand gelood worden. Onderhoudsbaggerwerk vindt in de Maasgeul veelvuldig plaats.
De baggermarge wordt NIET in de UKC-berekening meegenomen en is daarom een extraatje.
Het schip heeft een grootste diepgang T. De Bruto-UKC is het verschil tussen de NGD+W en de
grootste diepgang T. UKC-normen werken vrijwel altijd met deze bruto-UKC.

Squat
Omdat het schip vaart loopt, zinkt het t.g.v. squat dieper in. Voor de berekening van deze squat
bestaan verschillende empirisch bepaalde benaderingsformules.
Naast de snelheid zijn de Lengte/Breedte-verhouding (L/B) van het schip en de Waterdiepte/diepgangverhouding (h/T) belangrijke factoren bij het berekenen van de squat.
De meeste formules geven een waarde voor de maximaal te verwachten squat ongeacht de plaats op het
schip (boeg of achterschip) waar deze zal optreden. Globaal kan gesteld worden dat schepen met een blokcoëfficiënt groter dan 0.7 vaartlopend vóórover zullen vertrimmen en schepen met een kleinere achterover
(Harbour Approach Channel Design Guidelines, PIANC, 2014).
Zowel HARAP als Protide gebruiken de ICORELS-formule (Groene Boekje 2007, 2013):

F 2nh
Vs
∇
2
S=C s⋅ 2 ⋅
waarin F nh =
; C s=1.75 ; g=9.81 m/ s
2
L pp √ 1−F nh
√ gh
Hierin is ∇ het volume van de scheepsromp (dus Deplacement / s.g.) in m 3; Lpp de Lengte tussen de
Loodlijnen in m; Fnh het Froude-getal met de snelheid door het water Vs in m/s en de waterdiepte h in m.
Voor de coëfficiënt Cs geldt (Harbour Approach Channel Design Guidelines, PIANC, 2014):
Indien Cb < 0.7 : Cs = 1.7 ; indien 0.7 ≤ Cb < 0.8 : Cs = 2.0 en indien Cb ≥ 0.8 : Cs = 2.4
Hierbij wordt tevens opgemerkt dat voor schepen met grote blokcoëfficiënten soms i.p.v. 2.4 ook wel 1.75
genomen wordt. U ziet dat de berekening van de squat wetenschappelijk niet ‘hard’ is.
Het meten van de werkelijke squat op zee is een uitdaging.
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Netto-UKC en verticale scheepsbewegingen
De bruto-UKC verminderd met de squat geeft de netto-UKC. De netto-UKC wordt in het
manoeuvreercriterium gebruikt en moet te allen tijde minimaal 1.00m bedragen.
De netto-UKC is dus de ruimte die over is om de verticale scheepsbewegingen op te vangen. Zolang
de grootste verticale beweging kleiner blijft dan de netto-UKC, zou het schip de zeebodem niet
behoren te raken. In onderstaande figuur is dit juist het geval.

Merk op, dat ten gevolge van de verticale bewegingen van het schip de werkelijke UKC minder kan
zijn dan de minimale UKC volgens het manoeuvreercriterium. Omdat deze situatie kortdurend is,
kan het schip nog steeds voldoen aan dit criterium. Het manoeuvreercriterium gaat over een statische
situatie.
De verticale beweging Z wordt top-dal weergegeven, net als de golfhoogte. De amplitude van de
beweging is echter t.o.v. de midden-as en bedraagt dus ½ Z.
De kans op bodemberoering is de kans op een overschrijden van de netto-UKC door de verticale
beweging Z. De vraag is: hoe bereken je die kans?
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Berekening van de kans op bodemberoering (principe)













Om de kans op bodemberoering uit te rekenen, zal je de beschikking moeten hebben over de
verwachte netto-UKC op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen in de Geul. Dat
betekent dat je moet beschikken over betrouwbare waterstandsverwachtingen.
Je zult de verwachte verticale beweging van het schip moeten uitrekenen op verschillende
tijdstippen en plaatsen in de Geul.
De verticale beweging ontstaat door zeegolven en deining. Je zult daarom over betrouwbare
golfverwachtingen moeten beschikken.
De reactie van het schip op golven hangt af van de invalshoek en ontmoetingsperiode. Je zult
inzicht moeten hebben aangaande de snelheid over de grond (SOG) en de voorliggende koers
(HDG) om hier aan te kunnen rekenen. Door MARIN is vastgesteld dat verschillen van 5⁰ in
invalshoek al veel verschil kunnen maken. Om de SOG en HDG te kunnen bepalen, zal je
moeten beschikken over betrouwbare stroomverwachtingen.
Om de verwachte reactie van het schip op de golven en deining te bepalen, zal je over betrouwbare
mathematische scheepsmodellen moeten beschikken.
Je rekent met verwachtingen, voor een situatie in de toekomst. Je zult inzicht moeten hebben in de
betrouwbaarheid van de verwachtingen en er rekening mee moeten houden dat de werkelijk
ondervonden situatie verschillend kan zijn. Deze onzekerheid moet meegewogen worden in de
uiteindelijk bepaalde tijpoort.
Op basis van bovenstaande gegevens kun je op verschillende tijdstippen op verschillende plaatsen
in de geul (in de praktijk enkele minuten en per kilometer) de kans op bodemberoering
uitrekenen.
Je kunt nu met een geulvaart in het hierboven ontstane tijd-weg diagram gaan schuiven, totdat de
hele vaart aan de criteria voldoet. Op deze wijze kun je het gebied (een ‘window’) in het diagram
bepalen waarbinnen alle vaarten voldoen aan de criteria: de tijpoort.

De voordelen van deze benadering t.o.v. de deterministische benadering is dat de veiligheid duidelijk
gekwantificeerd is. Daarnaast zijn de tijpoorten toegespitst op het schip en de omstandigheden, waardoor
de Geul economisch optimaal gebruikt kan worden zonder onnodig, duur baggerwerk. Kortom: een
maximaal voordeel in gunstige omstandigheden, veilig gebruik in minder gunstige omstandigheden.
Nadeel is dat je een constante stroom informatie van hoge kwaliteit nodig hebt. Er is veel rekenkracht
nodig. De inzichtelijkheid richting gebruiker levert moeilijkheden op. Het is niet altijd duidelijk te maken
waarom er soms opvallende dingen gebeuren in een tijpoort. Soms verwacht men een tijpoort en krijgt er
geen, en andersom.
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Ruis, Rice, Rayleigh en Zeegolven
Samenvatting
Onderzoek dat vlak voor W.O.II begonnen is heeft een methode opgeleverd waarbij de eigenschappen van
zeegolven weergeven kunnen worden in een golfspectrum. Onderstaande figuur (gebaseerd op Practical
methods for observing and forecasting ocean waves by means of wave spectra and statistics (H.O. 603) uit 1955
door Willard J. Pierson Jr, Richard W. James en Gerhard Neuman 1) geeft een korte impressie:

Het golfsysteem(1) dat op een bepaalde locatie waargenomen wordt(2), kan opgedeeld worden in heel veel
enkelvoudige golfsystemen met elk een eigen amplitude en frequentie(3). Deze amplitudes/frequenties
kunnen worden weergegeven in een energy density spectrum(5) (NL: energie dichtheidsspectrum). Op
basis van het energy density spectrum kunnen uitspraken gedaan worden over golfperiodes, voorkomende
golfhoogtes en extreme golfhoogtes alsmede de kans daarop.
De golfhoogtes die op een locatie gemeten worden blijken (nagenoeg) Rayleigh-verdeeld. Op basis
daarvan is de tabel op de volgende pagina vastgesteld.
Merk op: de significante golfhoogte is het gemiddelde van het hoogste 1/3-deel van de gemeten
golfhoogtes en komt ongeveer overeen met de hoogte die een ervaren waarnemer zal vaststellen. Deze
hoogte kan ook vastgesteld worden uit het golfspectrum en wordt dan Hm0 genoemd. Meestal zit er een
klein verschil tussen de significante golfhoogte op basis van de meetgegevens en de significante golfhoogte
op basis van het golfspectrum.

1

U kunt het boek downloaden: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/739935.pdf
Het boek is in 2012 opnieuw uitgegeven: ISBN 9781258383589
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Uit de tabel blijkt dat 14% van de golven hoger is dan de significante golfhoogte. U ziet dat de gemiddelde
golfhoogte van het deel behorend tot de 10%-hoogste golven 1.28 maal de significante golfhoogte
bedraagt. U ziet dat maar 0.03% van de golven hoger is dan 2 maal de significante golfhoogte.
Golven groter dan 2 maal de significante golfhoogte worden rogue waves genoemd. Op sommige plaatsen
in de literatuur wordt pas gesproken over rogue waves vanaf 2.2 maal de significante golfhoogte.
Golven van verschillende golflengte, verschillende periode, planten zich met verschillende snelheden voort.
Het resulterende interferentiepatroon is daardoor op elke plaats en elk tijdstip anders. Daardoor is elke
waargenomen golf in zekere zin uniek. Dat betekent ook dat een rogue wave die zich op locatie A
voordoet, zich niet hoeft voor te doen op locatie B.
Wanneer de significante golfhoogte bekend is, liggen over- en onderschrijdingswaardes vast op basis van
de Rayleigh-verdeling. Bij metingen is gebleken dat op basis van de Rayleigh-verdeling het aantal extreme
golven licht overschat wordt2. Het is daardoor een zeer bruikbaar model waaruit in de praktijk veilige
conclusies worden getrokken.

Waves in Oceanic and Coastal Waters, Leo H. Holthuijsen, pag. 71 e.v.

2
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De volgende figuur geeft een daadwerkelijk gemeten golfspectrum bij het Europlatform weer
(https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/metingen/noordzee/golfspectra)

De gemeten significante golfhoogte Hs bedraagt 3.35 m, de significante golfhoogte op basis van het
spectrum Hm0 bedraagt 3.64 m. De gemeten maximale golfhoogte (binnen het meetinterval) bedraagt
5.46 m. De gemeten gemiddelde golfhoogte van de golven met een periode tussen 33 seconden en 7
seconden (Hs7) bedraagt 3.02 m.
De E10, de oppervlakte van het spectrum van 33 tot 10 seconden bedraagt 2428 cm 2, hierbij hoort een
He10 van 4⋅√ 2428=197 cm . De He10 is de hoogte van de laagfrequente deining en wordt in de
richtlijnen gebruikt.
De TM02 is de gemiddelde tijd tussen 0-doorgangen in dezelfde richting van de golven. Dit is een maat
voor het aantal golven dat op een locatie gemeten wordt.
TM02, Hm0 en E10 worden uit het spectrum bepaald; Hs, Hmax, Hs7 volgen direct uit de meetgegevens.
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Van elevatie van het wateroppervlak naar een golfspectrum
Kort voor de tweede wereldoorlog deed de aan het destijds fameuze Bell-Labs verbonden wetenschapper
S.O. Rice onderzoek naar het gedrag van ruis in elektrische signalen. Hij publiceerde hierover in een 3-tal
artikelen in het Bell System Technical Journal3. Uitgangspunt van zijn theorie was dat ruis willekeurig
(random) is en dat de grootte van signaal op enig moment beschreven kan worden met de Normale
verdeling (Gauss-verdeling). Op basis hiervan leidde hij eigenschappen af m.b.t. de verschillende
frequenties in het signaal en extreme waardes in het ruissignaal waardoor signaaloverdracht geblokkeerd
kon worden door oversturing van versterkers. Zijn werk was van groot belang voor de ontwikkeling van
(ruis-)filters en signaalversterkers, maar bleek ook van toepassing op zeegolven, windvelden en andere
verschijnselen waarbij verschijnselen een willekeurig karakter lijken te hebben.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was duidelijk geworden dat bij operaties op zee kennis van het gedrag
van golven van groot belang was voor het welslagen van acties. Ook in rustige omstandigheden kunnen
zich hogere golven voordoen die een gevaar kunnen opleveren voor bijvoorbeeld watervliegtuigen en kleine
vaartuigen. Onderzoek vanuit de U.S. Navy heeft veel bijgedragen aan de kennis over het gedrag van
zeegolven en was cruciaal voor het welslagen van o.a. de invasie in Normandië in 1944 4
Een belangrijke publicatie uit die tijd is het boek Practical methods for observing and forecasting ocean waves
by means of wave spectra and statistics (H.O. 603) uit 1955 door Willard J. Pierson Jr, Richard W. James en
Gerhard Neuman5. Onderstaande verhandeling over het rekenen met golven is gebaseerd op dit boek en
geeft een versimpelde weergave weer van de basis rekenwijze waarop Protide gebaseerd is.
In onderstaande figuur staat een korte weergave van een golfmeting. Merk op dat enkel de hoogte t.o.v.
het middenstandsvlak (elevatie) gemeten wordt.

Elke seconde wordt de uitwijking bepaald en in een tabel gezet.

De artikelen kunnen gedownload worden van https://archive.org/details/bstj-archives.

3

Utilization of wave forecasting in the invasions of Normandy, Burma and Japan, Charles C. Bates, Ocean Surface Waves,
annals of the New York academy of sciences, vol. 51, may 1949.
4

5

U kunt het boek downloaden: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/739935.pdf
Het boek is in 2012 opnieuw uitgegeven: ISBN 9781258383589
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n

Uit deze tabel kan de gemiddelde uitwijking bepaald worden: ē =

Eveneens kan de standaardafwijking berekend worden: σ =

√

∑ ei
i=1

n

, in dit geval 0.00 m.

n

∑ (ei− ē)2
i=1

n

, in dit geval 0.48 m.

2

Merk op dat in H.O. 603 gewerkt wordt met de E-variantie E=2 ∙ σ . Die zou hier 0.46 m2 hebben
bedragen.
In een Histogram kan de verdeling van de gemeten hoogtes weergegeven worden.

Horizontaal staan de verschillende golfhoogtes (verdeeld in stappen, in dit geval 17 stappen), verticaal het
aantal keren dat een hoogtestap voorkomt. De blauwe curve geeft de normale verdeling weer. In
bovenstaand voorbeeld is de golfhoogte vrijwel normaal verdeeld. Dit betekent dat de theorie van Rice
gebruikt kan worden.
Naarmate het Histogram minder de klok-vorm van de Normale verdeling benadert, is de theorie van Rice
minder goed van toepassing. Oorzaken kunnen zijn: meetfouten en ontbrekende meetwaarden, ondiep
water (diepte minder dan 5 maal de golfhoogte), andere oorzaken van beweging.
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De periodieke beweging die vastgelegd is door de punten ei kan worden vertaald naar een vorm
n

e ( t ) = a 0 +∑ ai⋅sin ( 2 π⋅i⋅f 0⋅t ). Deze vorm staat bekend als een Fourier-reeks. Merk op, dat het hier
i=1

om een heel simpele vorm gaat. In de praktijk worden complexere vormen gebruikt.
De waardes voor f0 en ai kunnen worden bepaald met een Fourier-transformatie. Hiervan bestaan
verschillende vormen (o.a. Discrete Fourier Transform, Fast Fourier Transform).
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de gevonden amplitudes bij verschillende waardes
voor i⋅f 0 waarbij i start bij 8 en f 0 =0.02 Hz .

U ziet dat een amplitude negatief kan zijn. Een negatieve waarde is niets anders dan een faseverschil van
180° in de Fourier-term.
Door de amplitudes te kwadrateren ontstaat een Powerspectrum met louter positieve waardes:

Nog steeds is sprake van balkjes die bij de gebruikte, regelmatig verdeelde frequenties horen.
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Wanneer we de gekwadrateerde amplitudes delen door de stapgrootte ontstaat een continue kromme die
een verdeling geeft van de dichtheid: het Power-density spectrum (NL: Energie-dichtheids spectrum):

Omdat de stapgrootte in dit voorbeeld vrij groot is, er maar weinig spectrale componenten zijn, bevat de
kromme scherpe hoeken en is weinig vloeiend.
2

Rice heeft aangetoond dat de oppervlakte onder bovenstaande kromme (m 0) gelijk is aan σ .
De gemiddelde periodetijd T m kan berekend worden uit de frequentie die hoort bij het zwaartepunt van de
kromme die het Power Density Spectrum S(f )

beschrijft. Deze frequentie kan worden berekend met

∞

de formule f m=

∫ f⋅S (f )
0

m0

. De term boven de streep staat bekend als het eerste spectrale moment m 1

van de kromme. U kunt dit vergelijken met de berekening van de langsscheepse ligging van het
zwaartepunt van de waterlijn van een schip t.o.v. de achter-loodlijn zoals dat bij de lessen Theoretische
Scheepsbouw aan de Zeevaartschool geleerd wordt (met de regel van Simpson).
Omdat T m =

m0
1
kunnen we schrijven: T m =
.
m1
fm
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Hm0 en He10
De oppervlakte onder de grafiek van het Energie-dichtheidsspectrum wordt aangeduid met m0. De
eenheid op de verticale as is een amplitude in het kwadraat (dus in meters of centimeters) per frequentieeenheid (Hz = 1/s) en is daarmee cm²·s of m²·s.
Soms wordt op de verticale as niet de frequentie gebruikt, maar de hoeksnelheid ω. Er geldt: ω=2π·f. In
dat geval is de eenheid op de verticale as cm²·s/rad of m²·s/rad. In deze verhandeling zal enkel de
frequentie gebruikt worden.

De oppervlakte onder de kromme is het 0-de moment van het spectrum, hierover later meer. Voor m0
geldt: m0 = σ². Oftewel: de oppervlakte onder de kromme is gelijk aan de variantie (standaarddeviatie in het
kwadraat) van de elevatie van het wateroppervlak.
De significante golfhoogte (het gemiddelde van het hoogste 1/3 deel van de golven) bedraagt 4σ . De
significante golfhoogte uit de meetgegevens wordt aangeduid met Hs. De significante golfhoogte op basis
van het spectrum is Hm0. Er geldt: Hm0 =4 √ m 0. De significante golfhoogte wordt verder uitgewerkt in
het hoofdstuk Golfhoogtes en Rayleigh (blz. 39).
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Onderzoek eind jaren ’60 naar de verticale bewegingen van geulers in de Geul wees uit, dat deze
bewegingen binnen marges evenredig zijn met de hoogte van de H e10. De He10 is het deel van het
golfspectrum dat ligt tussen golfperiodes van 10 s en 33 s. De limiet van 33 s is opgenomen omdat niet
gekeken wordt naar golfperiodes die langer zijn. Onderstaande figuur visualiseert dit.

De He10 is de significante golfhoogte in het deel van het spectrum tussen T=33s (f = 30 mHz) en T = 10 s
(f = 100 mHz) en wordt berekend met de formule:

H e10 =4 √ E 10

In HARAP werd zeer veel gebruik gemaakt van deze He10, in Protide wordt gerekend met het volledige
spectrum en is de He10 feitelijk bijzaak.
In de richtlijnen wordt nog op veel plaatsen gebruik gemaakt van de He10 bij het definiëren van limieten.
In oude versies van de de Groene Boekjes treft u nog de term L.F.E. (Laag Frequente Energie) aan. Vóór
de invoering van de probabilistische tijpoortregeling werd bij een L.F.E. groter dan 150cm² de geul
gestremd voor schepen met een diepgang groter dan 65’. L.F.E. is de oude benaming voor de E 10. Een E10
van 150 cm² komt overeen met een He10 van 4 √ 150=49 cm .
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Spectrale momenten
Uit een spectrum kunnen meer gegevens afgeleid worden door te rekenen met spectrale momenten. Een
spectraal moment is het moment van de kromme t.o.v. de verticale as, dus een oppervlakte maal een arm.
Het principe wordt in onderstaande figuur weergegeven:

De hiernavolgende tabel illustreert een aantal waardes die uit de grafiek bepaald kunnen worden.
Eigenschap
Significante golfhoogte Hm0

H m 0=4 √ m0.

Gemiddelde periodetijd Tm (ook: Tm0,1 )

T̄ m =

Gemiddelde tijd tussen Pieken Tp (ook: Tm2,4 )

T̄ p =

m2
.
m4

Gemiddelde 0-doorgangs periodetijd Tz (ook: Tm0,2 )

T̄ z=

m0
.
m2

m0
.
m1

√
√

(het betreft de periode tussen 0-doorgangen in dezelfde richting; z van ‘zero-crossing’).
Met de gemiddelde 0-doorgangs periodetijd Tz kan het verwachte aantal golven gedurende een periode
Tpas uitgerekend worden:

N pas=

T pas
.
Tz
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Het is belangrijk om te vermelden dat de gemiddelde periodetijd Tm een tijd is die gebaseerd is op het
Power-Density spectrum en niet bij een specifieke golf hoort. Het verwachte aantal golven uitrekenen
m.b.v. de periode Tm N pas=

T pas
levert een iets andere waarde op dan wanneer de formule gebaseerd op
Tm

Tz gebruikt wordt. Beide formules komt u tegen, maar de eerste geeft een betere verwachting.

In de probabilistische tijpoortregeling lijkt overwegend de gemiddelde periodetijd Tm gebruikt te worden,
de gemiddele periodetijd van de beweging.
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Rekenen aan een spectrum (voorbeeld)
In onderstaande figuur wordt het in de samenvatting van dit hoofdstuk gememoreerde golfspectrum
numeriek geanalyseerd en worden Hm0, TM02 en E10 uitgerekend.
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Golfhoogtes en Rayleigh
De golfhoogte is het hoogteverschil tussen een golftop en het voorgaande golfdal. In onderstaande figuur
wordt van 2 golven in het eerder getoonde voorbeeld de hoogte aangegeven. Golfhoogte h1 bedraagt
0.43 m, golfhoogte h2 is 1.98 m.

Merk op dat de halve hoogte niet samenvalt met het middenstandsvlak (het niveau van het wateroppervlak
zonder golven). Hoewel het hier om een heel simpel spectrum gaat valt op dat er sprake is van een
verscheidenheid van golven met verschillende golfperiodes en –hoogtes.
U kunt een histogram samenstellen van de golfhoogtes (dus het hoogteverschil tussen golftop en het
voorgaande golfdal) op eenzelfde wijze zoals dat in het voorgaande deel werd gedaan met de actuele
elevatie van het wateroppervlak (de hoogte van de waterspiegel boven het middenstandsvlak).
Wanneer u in dit histogram de hoogte van de balkjes deelt door de breedte, ontstaat een dichtheidskromme (analoog aan de werkwijze die tot het Power-density diagram leidde).
Rice heeft aangetoond dat deze kromme een Rayleigh-verdeling is.
De Rayleigh verdeling is einde 19e eeuw afgeleid door Lord Rayleigh. Lord Rayleigh is zeer bekend
geworden door zijn boek The Theory of Sound dat in 1878 in 2 delen verscheen en nog altijd als een
toonaangevend (..) standaardwerk over akoestiek geldt 6. De verdeling staat beschreven in het stuk On the
Resultant of a Large Number of Vibrations of the same Pitch and of arbitrary Phase uit 1880.7
De formule van Rayleigh in de vorm zoals Rice die heeft afgeleid voor gebruik bij o.a. ruis, zeegolven
H2

luidt:

H −
p ( H )= 2 e 8 σ .
4σ
2

Hierin is p de kansdichtheid die hoort bij een golfhoogte H. In de formule verder de standaarddeviatie σ
die hoort bij de toestand van het wateroppervlak. Dit is de σ zoals die bepaald werd in het voorgaande
deel (en in het voorbeeld 0.48m bedroeg)!
6
7

Boeken (PDF): http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k951307 en http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k95131k
Download van: https://archive.org/details/londonedinburg5101880lond
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In de volgende figuur wordt de bijbehorende Rayleigh-verdeling getoond.

De oppervlakte onder de kromme is 1 en staat voor alle mogelijke golven. Merk op dat de kromme de
horizontale as niet snijdt.
De fractie van het aantal golven hoger dan Hx is de oppervlakte onder het diagram tussen Hx en oneindig,
∞

H2

H − 8σ
zie onderstaande figuur, en kan worden berekend met de integraal ∫
.
e
2
H 4σ
2

x

−

De fractie golven hoger dan Hx is e

H 2x
8 σ2

.
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Significante golfhoogte
De significante golfhoogte Hs is gedefinieerd als het gemiddelde van het hoogste 1/3-deel van de golven.
Dit is vrijwel dezelfde hoogte zoals die door waarnemers op zee geschat wordt.
−

Voor bijbehorende Hx geldt: e

H 2x

8 σ2

H2
1
= . Hieruit volgt: x2 =ln 3 → H x =√ 8 σ 2 ln 3.
3
8σ

In het behandelde voorbeeld met σ = 0.48 geldt Hx = 1.42 m.

De significante golfhoogte is in dit voorbeeld het gemiddelde van de golfhoogtes hoger dan 1.42m. De
hiervoor benodigde formule is moeilijk af te leiden. Afgeleid kan worden 8: Hs = 4 σ.
Wanneer we dit invullen in de formule voor de fractie golven die hoger is dan Hx:

( ).

−2

Fractie (h>Hx) : e
Hieruit volgt9:

- de fractie golven hoger dan

Hs :

Hx
Hs

2

e-2 =
e-4.5 =

0.13 (ongeveer 1 op de 8 golven).

- de fractie golven hoger dan 1.5· Hs :
0.01 (ongeveer 1 op de 100 golven).
- de grootste golf in dit voorbeeld (zie grafiek) is ongeveer 4m, dat komt overeen met 2 ·Hs,
de fractie is e = 0.00034 (ongeveer 1 op de 3000 golven).
Maar: nog hogere golven zijn mogelijk, de curve snijdt de horizontale as nooit!
-8

De waarde van bovenstaande wijsheden is relatief. Bedenk dat het bij een gemiddelde golfperiode van 10
seconden het meer dan 8 uur duurt voordat 3000 golven gepasseerd zijn en dat op de Noordzee de
weersomstandigheden in korte tijd kunnen veranderen. Wel is er altijd kans dat u net die ene golf
tegenkomt….
We hebben gezien, dat we voor σ2 kunnen invullen m0. Wanneer we dit invullen in bovenstaande formule
wordt de formule voor de fractie golven hoger dan Hx: Fractie (h>Hx) = e

− H 2x
8⋅m 0

.

Het onderzoek van Rice had betrekking op elektrische signalen. Maar gezien in de context van zeegolven
is zijn grote verdienste geweest dat hij het verband heeft aangetoond tussen de Normaal verdeelde elevatie
van het wateroppervlak en de Rayleigh verdeelde golfhoogte.
Zijn theorie is in de jaren voor en na de tweede oorlog door middel van metingen in de praktijk, zowel in
het laboratorium als in het veld, ruimschoots bewezen.

8

9

Boek: Wind Generated Ocean Waves, I.R. Young, Elsevier Ocean Engineering Book Series, vol. 2, blz 27
en: Waves in Oceanic and Coastal Waters, Leo H. Holthuijsen, Cambridge University Press, blz.70
Zie ook: Zeegolven, Dr. P. Groen en Dr. R. Dorrestein, KNMI/SDU, 1976, blz. 43
http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubmetnummer/knmipub111-11.pdf
Handboek Waarnemingen, hoofdstuk 19: http://projects.knmi.nl/hawa/pdf/Handboek_H19.pdf
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Golfhoogte, Wind en Waterdiepte
De relatie tussen σ en Hs in het vorige hoofdstuk geldt in relatief diep water, waarbij het golfspectrum een
relatief kleine bandbreedte in beslag neemt (narrow spectrum). Het water wordt als diep beschouwd
wanneer de diepte meer is dan 5 maal de significante golfhoogte 10 Hs .
Wanneer de diepte in de geul ongeveer 25 meter is, geldt de toepassing van de Rayleigh verdeling tot een
Hs van ongeveer 5 meter, behorende bij windkracht 8 Bft. De bijbehorende H e10 bedraagt ongeveer 1.8 tot
2.5 meter, afhankelijk van het gebruikte model.
Bij een grotere significante golfhoogte worden de golven steiler, gaat energie verloren door white-capping
of zelfs brekers en verandert het spectrum, waardoor de Rayleigh verdeling minder goed aansluit en dus
ook de formule van Rice minder goed toepasbaar wordt.
Hierbij zij opgemerkt dat de verschillen voornamelijk in de staart van de Rayleigh-kromme te vinden zijn.
Gevolg zal zijn dat de kansen op extreme bewegingen hoger zullen zijn dan berekend met de standaardkromme. Bedenk dat onder extreme omstandigheden de geulvaart sowieso gestremd zal zijn.

De tabel is bewerkt uit gegevens uit het Handboek Seaways11 , hoofdstuk 13, en is gebaseerd op een
JONSWAP-spectrum met een strijklengte (Fetch) van 200 km.

10

11

Boek: Zeegolven, Dr. P. Groen en Dr. R. Dorrestein, KNMI/SDU, 1976, blz. 43
http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubmetnummer/knmipub111-11.pdf

Manual is te downloaden van: http://www.amarcon.com/media/uploaded/1370-StripTheory-03.pdf
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Het KNMI heeft een grafiek gepubliceerd waarmee aan de hand van bekende parameters windsnelheid,
windbaan en windduur de significante golfhoogte en –periode bepaald kunnen worden.
De vorm van het bijbehorende spectrum ligt vast en hangt alleen af van de significante golfhoogte of
standaarddeviatie van het wateroppervlak! Eén getal legt een heel golfbeeld vast!

Uit: Zeegolven, Dr. P. Groen en Dr. R. Dorrestein, KNMI/SDU, 1976 12
Merk op dat bij gebruik van de figuur óf de windbaan óf de duur de beperkende factor kan zijn. Wanneer
de windsnelheid 20 m/s bedraagt, de windduur ½ uur en de windbaan 100 km is, is de significante
golfhoogte ongeveer 1.10 m op basis van de windduur en ong. 4.5 m op basis van de windbaan. De kleinste
waarde is dan bepalend, dus u kunt in dit geval een significante golfhoogte van 1.10 m verwachten met een
periode van ongeveer 2.5 seconden.

12

http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubmetnummer/knmipub111-11.pdf
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Opmerkingen bij het gebruikte voorbeeld en afgeleide formules
De krommes die gebruikt zijn in de voorbeelden zijn gemaakt met een eenvoudige Fourierreeks met 21
termen. De gebruikte stapgrootte in de frequentie bedroeg 0.02 Hz (de basisfrequentie is 0.02 Hz)
waardoor het patroon zich elke 1 / 0.02 = 50 seconden zal herhalen.
De absolute waardes van de amplitudes in de Fourierreeks werden bepaald uit een JONSWAP-spectrum,
behorende bij 5 Bft. Vanwege de eenvoud mocht in de Fourierreeks enkel gebruik gemaakt worden van de
faseverschillen 0° en 180°, dus een amplitude met een positieve dan wel negatieve waarde. Omdat het
resulterende golfpatroon een normale verdeling v.w.b. de elevatie moest vertonen werden met een apart
Perl-script alle 221 = 2,097,152 combinaties (positieve amplitude of negatieve amplitude) getest. Hierbij
kwamen 72 mogelijkheden naar voren. Hiervan is er eentje gekozen voor het voorbeeld. (Wanneer het + of
– teken van de uiteindelijke elevatie buiten beschouwing was gelaten zouden de helft van het aantal
berekeningen en dus de helft van de rekentijd (bijna een uur) nodig zijn geweest.)
Alle 72 mogelijkheden hadden dezelfde standaarddeviatie van 0.48 m, hetgeen ook verwacht mocht
worden. De maximale golfhoogte in het voorbeeld is 1.98 m terwijl de significante golfhoogte geschat
wordt op 4 * 0.48 = 1.92 m. Extreme waardes zult u in het voorbeeld niet aantreffen. Dat kan ook niet met
zo weinig spectrale componenten.
In de werkelijkheid is het aantal componenten in het spectrum oneindig en nadert de stapgrootte naar
0 Hz. Hierdoor zal een patroon zich nooit kunnen herhalen. Omdat het aantal componenten oneindig is,
bestaat er ook die ene combinatie die een gigantische golf veroorzaakt. Alleen is de kans dat deze
combinatie zich voordoet minimaal. Andere combinaties die relatief hoge golven veroorzaken kunnen
vaker voorkomen. Dat is de essentie van de Rayleigh-verdeling en daarmee ook de essentie van de
probabilistische tijpoortregeling.
Er bestaat ALTIJD een kans op die ene combinatie van omstandigheden die een extreme beweging en
daarmee schade veroorzaakt. De regeling zorgt ervoor dat die kans kleiner is dan een vastgestelde waarde.
Die kans is NOOIT nul.
Het is belangrijk om nogmaals te vermelden dat alle formules zoals hiervoor vermeld gelden onder de
voorwaarde dat de elevatie van het wateroppervlak normaal verdeeld is in de tijd!
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Bijlage: In het voorbeeld gebruikte data
Wanneer u een en ander in bijvoorbeeld Excel wilt reproduceren: de golfmeting is gemaakt met
onderstaande data, met een tijdsperiode van 50 sec in stappen van 0.5 seconde.
De Amplitude Ai is bepaald uit een volledig ontwikkeld JONSWAP-spectrum bij windkracht 5 Bft en
windbaan van 200 km. Met het + of – teken is net zo lang gespeeld totdat het verkregen golfpatroon een
normale verdeling vertoonde. Een script op de PC heeft hiertoe alle 2 21 mogelijke combinaties getest.
i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

fi(Hz)
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
0.46
0.48

Ai(m)
0.000
-0.010
0.120
-0.266
0.440
-0.246
-0.190
0.156
-0.129
-0.106
-0.089
-0.074
0.063
0.054
0.047
0.041
0.036
0.031
0.028
-0.025
0.022
0.020

n

E ( t )= A 0 + ∑ A i⋅sin ( 2 π⋅f i⋅t )
i=1
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Rice, Rayleigh en verticale scheepsbewegingen
Samenvatting
Uitgebreid onderzoek in de jaren ’60 en ’70 heeft uitgewezen dat er onder normale omstandigheden een
(nagenoeg) lineair verband bestaat tussen de golfhoogte en de verticale beweging van een schip. Een
enkelvoudige golf met amplitude A en frequentie f brengt een beweging in een schip met amplitude z en
dezelfde frequentie f. Er geldt: z(f)=RAO(f) · A(f). De RAO is de Response Amplitude Operator en hangt
af van de frequentie en de ontmoetingsperiode en daarmee met de invalshoek van de golven, koers en
snelheid van het schip. Wanneer de omstandigheden gelijk blijven en enkel de amplitude van de golf hoger
wordt, wordt de verticale beweging van het schip evenredig hoger. Dit wordt het lineariteitsprincipe
genoemd.
In het hoofdstuk over de golfspectra heeft u gezien dat zeegolven opgedeeld kunnen worden in heel veel
enkelvoudige golven met elk een eigen amplitude en frequentie. Uit dezelfde onderzoeken is gebleken dat
de verticale beweging van het schip samengesteld kan worden uit de uitwijkingen t.g.v. de afzonderlijke
enkelvoudige golven. Dit wordt het superpositie-principe genoemd.
De consequentie van beide principes is dat een golfspectrum omgezet kan worden naar een
bewegingsspectrum van het schip. Voor dit beweging spectrum gelden vervolgens dezelfde rekenregels als
voor het golfspectrum. Er kan dus een significante verticale beweging bepaald worden met een gemiddelde
periodetijd van de verticale beweging.

Van zeegolven naar verticale bewegingen van een schip
Een schip zal onder invloed van golven in verticale zin gaan bewegen. Uit onderzoek is gebleken dat
Rayleigh verdeelde golfhoogtes zich laten vertalen naar Rayleigh verdeelde verticale bewegingen.
Hiertussen staat de Overdrachtsfunctie of RAO (Response Amplitude Operator). Voor enkelvoudige
zeegolven met amplitude A en frequentie f geldt dat de bijbehorende verticale beweging met amplitude z
geldt: z(f)=RAO(f) · A(f). Op vergelijkbare wijze kan een heel golfspectrum omgezet worden naar een
bewegingspectrum. Wanneer het golf energiedichtheidsspectrum beschreven wordt met E(f) geldt voor het
beweging-energiedichtheidsspectrum Z(f)=(RAO(f))² ·E(f).
Voor dit spectrum gelden dezelfde rekenregels als voor het golfspectrum. Met deze rekenregels kan een
significante verticale beweging Zs bepaald worden en een gemiddelde periodetijd Tm. Merk op: net als de
significante golfhoogte Hs is ook de significante verticale beweging Zs top-dal en dus dubbele amplitude!
Een RAO geldt voor één specifieke plaats aan boord van het schip. Vanuit het oogpunt van de
Tijpoortregeling is de plaats die het meest beweegt, bepalend. De RAO hangt verder af van het type en de
grootte van het schip en de invalshoek en ontmoetingsperiode van de golven.
De vertaling van een golfspectrum naar een bewegingsspectrum is binnen HARAP en Protide op
verschillende wijze geïmplementeerd. Deze wijzen zullen hierna weergegeven worden.

47

He10 en de verticale bewegingen van geulers volgens HARAP
HARAP, de voorganger van Protide, ging uit van het lineaire verband tussen de significante verticale
bewegingen van een geuler en de He10: Z s=Z 1/3=a⋅H e 10 +b .
Binnen HARAP werd gebruik gemaakt van tabellen, waarin aan de hand van het type schip, de
invalshoek, de snelheid en de h/T-verhouding waardes voor a en b gevonden konden worden.
UKC 2

1 − 2m
De formule van Rice zoals die afgeleid kan worden voor gebruik in de Geul, luidt: λ= ⋅e
. Hierin
Tm
0

is λ de verwachtingswaarde voor het aantal malen per tijdseenheid (seconden wanneer gemiddelde
bewegingsperiode Tm in seconden) de beschikbare UKC wordt overschreden door de verticale beweging
zoals die gedefinieerd staat in het spectrum met oppervlakte m0.
Gebruik makend van de formule

Z s=Z 1/3=4 √ m0 kan voor de m0 van het verticale

Z 2s
bewegingsspectrum uitgerekend worden: m 0= .
16

Het lineaire verband tussen de significante verticale beweging en de He10 bestond enkel voor de diepere
geulers in de Euro-/Maasgeul. Dit verband was voor kleinere geulers (Capesize bulkcarriers) minder sterk,
waardoor voor deze schepen correcties nodig waren.

Striptheorie en de verticale bewegingen van geulers volgens Protide
Een belangrijk onderdeel van de probabilistische tijpoort is de berekening van de verticale beweging van
een schip onder invloed van de golven.
Bij uitgebreid onderzoek in de jaren ’80 van de vorige eeuw is vastgesteld dat hierbij gebruik gemaakt kan
worden van het Lineariteit-principe en Superpositie-principe.
Hierbij wordt het mathematische model blootgesteld aan golven van steeds 1 frequentie en 1 vaste
(genormaliseerde) golfhoogte waarmee een verticale beweging uitgerekend wordt.
Het lineariteit-principe betekent dat wanneer de golf 2 keer zo groot gemaakt wordt, de resulterende
verticale beweging ook 2 keer zo groot wordt. De verhouding tussen de genormaliseerde golfhoogte en de
resulterende verticale beweging is de Response Amplitude Operator (RAO).
Door toepassen van het Superpositie-principe kan de uiteindelijke verticale beweging uitgerekend worden.
Hierbij worden de bij de verschillende frequenties horende verticale bewegingen opgeteld.
Op deze wijze kun je een golfspectrum vertalen naar een verticaal bewegingsspectrum en een significante
golfhoogte naar een significante verticale beweging.
Protide gebruikt de module Octopus, geleverd door Amarcon (tegenwoordig ABB) om de respons van het
schip op de golven uit te rekenen. Octopus maakt hierbij gebruik van de striptheorie.
In de striptheorie wordt het schip opgedeeld in plakjes. Van elk plakje wordt uitgerekend wat de
resulterende krachten zijn bij het passeren van golven van verschillende frequenties en met een
genormaliseerde hoogte. Daarna worden de resulterende krachten en momenten uitgerekend van alle
plakjes bij elkaar en wordt berekend welke beweging het schip, waarvan de massa-verdeling, zowel
horizontaal als verticaal als bekend wordt verondersteld, zal maken voor elk van de golven waarmee
gerekend is.
Deze rekenmethode werd eind jaren ’60 ontwikkeld aan o.a. de TU Delft.
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Protide berekent de RAO’s op 6 verschillende plaatsen:

De plaats waar het schip de grootste beweging heeft, wordt meegenomen in de berekening van de kans op
bodemberoering.
Merk op, dat er altijd 1 plaats valt aan te wijzen die het eerste de bodem raakt. Geulschepen worden in
principe gelijklastig afgeladen omdat men dan de meeste lading zal kunnen meenemen tegenover de
kleinste grootste diepgang. Door vaartlopen zullen de schepen enigszins koplastig worden. In de praktijk is
gebleken dat aan de lijzijde de verticale bewegingen een fractie groter zijn dan aan de loefzijde. De
verschillen zijn niet groot. Maar in de berekeningen gaat het om dat deel dat als eerste de bodem zal raken.
Een belangrijke parameter bij het bepalen van de RAO’s is de dwarsscheepse traagheidsstraal kxx van het
schip13. Deze wordt afgeleid uit de door het schip opgegeven Roll-period, de periode van de natuurlijke
slingertijd van het schip (T) en de voor vrije vloeistof gecorrigeerde GM (G’M).

T =2 π

Er geldt14:

1.1⋅k xx

√ g⋅G ' M

, met g=9.81m/s2.

Probleem hierbij is dat de wijze waarop deze Roll-period aan boord van het schip bepaald wordt, niet
gestandaardiseerd en daarom relatief onbetrouwbaar is. Een requirement vanuit IMO tot het kunnen
maken van een betrouwbare berekening ontbreekt. Er bestaan schattingsformules, maar die hebben veelal
tot doel de stabiliteit (MG) te schatten vanuit een gemeten slingertijd. Bedoeling is om deze schatting
veilig te laten zijn, waardoor de formules altijd een lagere MG zullen schatten. Dit betekent dat wanneer
dezelfde formule gebruikt wordt om van uit een bekende MG de slingertijd te schatten altijd een te korte
slingertijd gevonden zal worden.
De schattingsformule van IMO15 is bedoeld voor toepassing binnen berekeningen aan het ‘Severe wind
and rolling criterion (weather criterion)’(2008 IS Code 2.3) wanneer de natuurlijke slingerperiode aan
boord door gebrek aan gegevens niet berekend kan worden. De met deze formule berekende periode is
veelal korter dan de periode berekend met andere formules. De verschillen met de andere formules worden
groter naarmate de schepen groter worden. De schattingsformule van IMO luidt:

T =2⋅

Lwl
B
C⋅B
met C=0.373+0.023⋅ −0.043⋅
d
100
√G ' M
Lwl = lengte op de waterlijn(m);
B = breedte (m);
d = gemiddelde diepgang(m);
G ' M = voor vrije vloeistof gecorrigeerde hoogte van het Metacentrum.
0.38⋅B
√G ' M

Intern gebruikt Protide, ter controle van de ingevoerde waarde voor de Roll-period 16: T =2⋅
en neemt dus voor C in bovenstaande IMO-formule een vaste waarde C = 0.38.
13
14
15
16

Zie ook bijlage Aanvangstabiliteit, Roll-periods.

Verslag validatie WS Protide 20151012 FINAL; MARIN, 2015
International code on Intact Stability, 2008; IMO, 2009

Groene Boekje 2013; Rijkswaterstaat, 2013
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Bij gebruik van de IMO-formule zal voor een VLCC met L wl = 320 m, B = 60 m en een diepgang van 20
m een constante uitgerekend worden van C = 0.30. Hiermee zal een kortere slingerperiode worden
uitgerekend dan met gebruik van C = 0.38. Voor een Capesize Bulkcarrier met L wl = 280m, B = 45 m en
diepgang 18 m rekent de IMO-formule met C = 0.31.
Het is niet op voorhand te zeggen welke formule het beste is, altijd de beste schatting geeft. Geen van de
formules houdt rekening met variaties in de verdeling van de gewichten over het schip. De verdeling van
de lading, vorm van de tanks/ruimen is een grote factor die niet in een relatief simpele formule te vatten is.
Gevolg is dat de berekening van de juiste RAO’s niet altijd optimaal is, waardoor het schip tijdens de reis
soms anders op de golven blijkt te reageren dan op basis van de informatie in het tijpoortformulier
verwacht mocht worden.
De langsscheepse traagheidsstraal kent een standaardschatting en vraagt geen input van uit het schip. De
langsscheepse stabiliteit is dermate groot dat de verticale ligging van het systeemzwaartepunt G van het
schip weinig invloed op de stampbeweging heeft. Ook de langsscheepse verdeling van de gewichten is geen
issue.
Onderstaande figuur geeft het basisprincipe van de striptheorie weer. De striptheorie kent een paar
belangrijke aannames:




Het schip wordt als een stijve balk beschouwd
Golven hebben invloed op het schip, maar het schip heeft geen invloed op de golven
De verticale beweging t.g.v. golfhoogtes is recht evenredig met die golfhoogtes

Uit: SEAWAY-manual, Amarcon, 2003.17

17

Manual is te downloaden van: http://www.amarcon.com/media/uploaded/1370-StripTheory-03.pdf
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Formule van Rice en de berekening van de kans op
bodemberoering
Samenvatting
Wanneer de (verwachte) significante verticale beweging Zs bekend is kan met behulp van de Rayleighverdeling de fractie van het aantal bewegingen dat Netto-UKC overschrijdt berekend worden. Wanneer
het verwachte totaal aantal bewegingen bekend is, kan de kans op één of meer overschrijdingen berekend
worden. Deze kans is de kans op bodemberoering tijdens de passage.
De formule van Rice geeft een verwachting van het aantal overschrijdingen per tijdseenheid. Met de
formule voor de Poisson-kansverdeling kan daarmee de kans op één of meer overschrijdingen berekend
worden.

Van Rayleigh naar de formule van Rice
Rekenen aan de verticale bewegingen van een schip kan op dezelfde wijze geschieden als het rekenen aan
zeegolven. Dus: de verticale beweging (op een bepaald punt van het schip) is normaal verdeeld t.o.v. het
middenstandsvlak. Ook de verticale beweging (top-voorgaand dal) is Rayleigh verdeeld.
Wanneer we de verticale beweging (top-dal) Z noemen dan geldt ook voor de significante verticale
beweging (op een bepaald punt van het schip): Zs = 4 σ, met σ= √ m 0. Let op: de bij de verticale
scheepsbeweging op een bepaald punt van het schip horende m0 !
−

De fractie van de verticale bewegingen groter dan Zx wordt dan: Fractie (z>Zx) = e

Z 2x
8⋅m 0

De maximale beweging die een schip op een bepaald punt mag maken is gelijk aan de netto-UKC (afstand
middenstandsvlak van de beweging tot aan de zeebodem). We rekenen echter met bewegingen tussen topdal. Daarbij hoort dan een maximale beweging van 2·UKC. Ingevuld:
oftewel:
−

Fractie (z > 2·UKC) = e

−

Fractie (z > Zx) = e

(2· UKC)2
8⋅m 0

,

UKC 2
2⋅m0

Tijdens een passage met passageduur Tpas en een gemiddelde bewegingsperiode Tm, zal een schip op een
bepaald punt

1
bewegingen per tijdseenheid (seconden) maken waarvan bovengenoemde Fractie de
Tm
UKC2

1 − 2⋅m
UKC zal overschrijden. Dit betekent dat het verwachte aantal overschrijdingen
per seconde zal
e
Tm
0

zijn (wanneer de gemiddelde periodetijd Tm van de beweging op dat punt in seconden wordt weergegeven).
UKC 2

Oftewel: de verwachtingswaarde bedraagt

1 − 2⋅m
λ= e
Tm

0

(1)

overschrijdingen per tijdseenheid. Bovenstaande formule wordt soms de ‘formule van Rice’ genoemd,
terwijl deze strikt genomen de formule van Rayleigh zou moeten heten. Rice heeft echter het verband
aangetoond tussen de normaal verdeelde horizontale beweging t.o.v. het middenstandsvlak en de Rayleigh
verdeelde onderlinge hoogteverschillen tussen golftoppen en -dalen.
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Hierin is λ het verwachte aantal bodemberoeringen per tijdseenheid, afhankelijk van de eenheid waarin de
gemiddelde periodetijd van de verticale beweging Tm is uitgedrukt. Meestal zullen dit seconden zijn. De
UKC is de netto-UKC (dus waarin de squat reeds verwerkt is) in meter of centimeter en m0 de oppervlakte
onder het bewegingsspectrum van het schip in vierkante meters of vierkante centimeters. Merk op, dat de
eenheden zoals die gebruikt worden in de breuk moeten overeenstemmen. Gebruik makend van de

Z 2s
1 −16
formule Z s=Z 1 /3 =4 √ m0 kan worden berekend: m 0= . Ingevuld geeft dit: λ = ⋅e
16
Tm
1 −8
λ = ⋅e
Tm

oftewel:

UKC 2
2
Zs

UKC 2
2
2⋅Z s

(2)

Merk op, dat formule (1) en (2) gelijkwaardig zijn.
Het is nu van belang om de geul en de reistijd in segmenten op te delen. Segmenten kunnen worden
weergegeven in een Tijd-/Weg-diagram. Voor elk segment moet gelden dat de omstandigheden binnen
het segment hetzelfde moeten zijn. Dit betekent dat een segment een bepaald geografisch gebied bestrijkt
en geldt gedurende een bepaalde tijdsduur. Het geografische gebied wordt bepaald door de Nautisch
Gegarandeerde Diepte (NGD) in het segment, de tijdsduur heeft alles te maken met het verloop van de
waterstand met de tijd en het verlopen van de golfhoogtes met de tijd. Segmenten hoeven niet even groot
(geografisch) te zijn of een gelijke tijdsduur te kennen.
De tijdsduur dat een schip binnen een segment vertoeft, wordt bepaald door de Speed Over Ground,
SOG. Stel dat in segment 1 deze tijdsduur t1 is, en dat de met de formule van Rice berekende
verwachtingswaarde voor het aantal bodemberoeringen per tijdseenheid λ1 is. Evenzo voor het tweede
segment t2 en λ2, enz. De reis is opgebouwd uit n segmenten. Voor de totale verwachtingswaarde λ over de
gehele reis, geldt dan: λreis = t1·λ1 +t2· λ2 +t3·λ3 +..+tn·λn.
Voor de kans op één of meer bodemberoeringen tijdens deze reis geldt de Poisson-kansverdeling:

P(k >0)=1−P(k=0 )=1−e−λ

reis

(3)

Deze kans moet aan de criteria voldoen (thans: meerjaren TNO-criterium: P < 0.017%).
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De verhouding UKC : Zs
Uit de formule van Rice blijkt dat de verhouding

UKC
een heel belangrijke factor is bij het bepalen van
Zs

de kans op een bodemberoering.
We kunnen de formule voor de kans op 1 of meer bodemberoeringen tijdens een passage omrekenen tot
(combinatie formule (2) en formule (3) op blz. 52 ).:
UKC 2

−

p pas =1−e

T pas − 2⋅m
⋅e
Tm

0

met:

Z 2s
Z s =4⋅√ m0 → m0 =
geeft:
16

p pas =1−e

−8⋅
T
(
− pas⋅e
Tm

UKC
Zs

)

2

Je kunt een kromme tekenen waarin deze kans Ppas afgezet wordt tegen de verhouding UKC : Zs, waarbij we
uitgaan van Tpas = 3.5 uur (12600 s) en Tm = 10 s (er worden dus 1260 pogingen gedaan de bodem te
beroeren). Verticaal P, horizontaal de verhouding UKC : Zs.

53

Voor het omrekenen van een kans naar de bijbehorende λ geldt, met bekende kans over de reis/segment
Ppas en bekende gemiddelde periodetijd van de verticale beweging Tm:
−λ⋅T pas

→ λ =−

p pas=1−e

ln (1− p pas )
T pas

Voor de verhouding van de UKC : Zs kun je daarmee afleiden (gebruik maken van formules (2) en (3) op
blz. 52) teneinde aan het criterium (max. Ppas) te voldoen:
UKC 2

2

Z
1 − 2⋅m
UKC 2
m0 = s ; λ ≤ ⋅e
→ ln ( λ⋅T m )≤−8⋅ 2
16
Tm
Zs
0

√

√

(

)

ln ( λ⋅T m )
Tm
UKC
UKC
1
≥ −
→
≥ − ⋅ln −
⋅ln (1− p pas )
Zs
8
Zs
8
T pas

Oftewel: wanneer de verhouding tussen de UKC en Zs groter is dan de gegeven formule, voldoet de
passage aan het criterium.
Wanneer een passage precies aan het kanscriterium voldoet, kan de verhouding UKC : Zs berekend
worden als in de volgende tabel. Hierbij gaan we uit van een passageduur van 3.5 uur (12600s) en
periodetijd van de verticale beweging van 10 seconden:
Criterium
Meerjaren (10% in 25 jaar)
TNO (10 maal Meerjaren)
10*TNO (100 maal Meerjaren)
1% (Individuele Vaartcriterium)

UKC/Zs
1.50539
1.40654
1.30017
1.21135

Ppas
1.68575E-05
0.000168575
0.001685754
0.01

We kunnen de berekende verhoudingen UKC : Zs toepassen in de Rayleigh verdeling en de fractie
uitrekenen van de bewegingen die een bepaalde grens overschrijdt, analoog aan de berekening aan golven
op blz. 41. We gebruiken hier ook weer de formule:

( ZZ )

2

−2.00

fractie f ( aantal bewegingen>Z )=e

s

Hierin is Z de grens in de beweging waarvan we het aantal overschrijdingen willen bepalen als fractie t.o.v.
het totaal aantal bewegingen. Z is top-dal, wanneer we de beschikbare UKC gebruiken, moet deze met 2
vermenigvuldigd worden. De formule wordt dan:
UKC
−8.00
( UKC
(
Z )
Z )
=e
2

2

−2.00 2

fractie f ( aantal bewegingen>Z )=e

(UKC
Z )

s

s

2

Dat betekent dat 1 op de e

8.00

s

bewegingen de beschikbare UKC zal overschrijden.
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In de hiernavolgende tabel is deze berekening voor de verschillende criteria uitgewerkt. Merk op, dat
gebruik is gemaakt van de onafgeronde waarden van de verschillende verhoudingen UKC/Z s.

Wanneer we uitgaan van het meerjarencriterium, een periodetijd van 10s en een reisduur van 3.5 uur
(12600s), overschrijdt 1 op de 74,743,370 bewegingen de beschikbare UKC ( = 1.5054 maal de significante
verticale beweging). Terwijl er in 25 jaar in dit geval 7,875,000 bewegingen worden gemaakt.

Protide met balletjes
Uitgaande van de waarde m in de tabel in de vorige paragraaf, kunnen we de kans op bodemberoering per
passage uitrekenen, gebruik makend van de binomiale verdeling:

U ziet de bekende kansen (Meerjaren, 10xMeerjaren, 100*Meerjaren, 1%) terugkomen.
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Onderstaand plaatje visualiseert de kans op bodemberoering bij de verschillende criteria. Een geulreis
wordt vergeleken met het 1260 keer trekken (en terugleggen) van een balletje uit een ton. Op één na zijn
de balletjes groen, het ene rode balletje is een bodemberoering.

U ziet dat in deze aanname (Tm =10 s, reisduur is 3.5 uur) voor de gebruikte veiligheidscriteria het gebied
UKC : Zs tussen 1.5 en 1.2 van belang is en dat de overgang van veilig naar onveilig scherp te definiëren is.
Stel dat de significante verticale beweging Zs 2.0 m is, dan is voor het originele meerjarencriterium een
UKC van 3.0 m vereist, voor het TNO-criterium 2.8 m; voor 10 maal het TNO-criterium 2.6 m en voor
het individuele reiscriterium 2.4 m.
Grofweg kan hier gesteld worden: elke 20 cm minder UKC vertienvoudigt de kans op bodemberoering.
Bedenk hierbij: niet alleen de waterstand is van belang, ook de voor de berekening van de tijpoort
gebruikte snelheid en de daadwerkelijk gevaren snelheid spelen een belangrijke rol.
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(On-)betrouwbare verwachtingen
In de voorgaande hoofdstukken heeft u kunnen zien hoe uit een golfspectrum een kans op bodemberoering
berekend kan worden. De probabilistische tijpoortregeling genereert echter een tijpoort vóórdat de reis
ondernomen wordt. Probleem is dat niet vaststaat dat alle omstandigheden zullen overeenkomen met de
omstandigheden waarmee gerekend is.
Er zijn een aantal variabelen binnen een tijpoort die van belang zijn:
De waterstand is een heel belangrijke variabele. Deze is deels afhankelijk van het Astronomisch getij. Dit
deel ligt vast en kan lang van tevoren berekend worden.
Maar de waterstand is ook afhankelijk van de meteorologische omstandigheden: een hogedrukgebied
boven de Noordzee duwt water weg en zorgt voor verlaging. Noordwestelijke-wind stuwt water op langs
de Nederlandse kust, Oostenwind stuwt water weg van de kust.
Deze meteorologische invloeden zijn heel belangrijk en kunnen binnen de tijdspanne van een tijpoort (6
uur) goed ingeschat worden.
De diepgang van het schip wordt bij aanvraag van de tijpoort opgegeven. Bij inkomende geulvaart wordt
deze diepgang geschat op basis van de vertrekdiepgang, brandstof- en waterverbruik, ballastwijzigingen en
komt in (bijna) alle gevallen uit de beladings-computer. Maar: inkomende geulers zijn soms 2 maanden
onderweg (economische snelheid Oostkust Australië via Kaap Hoorn naar Rotterdam), waardoor deze
geschatte aankomstdiepgang aan betrouwbaarheid inboet.
Uitgaande geulers vragen een tijpoort aan op basis van de verwachte vertrekdiepgang. Het schip is vaak
nog aan het laden op het moment van aanvraag. Bij vertrek kan de diepgang gecontroleerd worden
(gehaakt worden). Wanneer ze te veel afwijkt, kan een nieuwe tijpoort aangevraagd worden.
Onzekerheden in de diepgang kunnen meegenomen worden in de waterstandsberekening (vaste opslag).
De snelheid van het schip is van invloed op een aantal elementen in de berekening van de kans op
bodemberoering. Allereerst is de snelheid bepalend voor de squat en kan daardoor een grote invloed
hebben op de netto-UKC en daarmee de kans op bodemberoering.
Daarnaast is de snelheid bepalend voor de verblijfsduur. Een langere verblijfsduur betekent een hogere
kans op bodemberoering.
De snelheid bepaalt ook de uiteindelijke Ware Koers (Heading, HDG) die het schip moet voorliggen om
de geplande Track (strekking (koers) van de geul) te volgen en daardoor ook de invalshoek en
ontmoetingsperiode met de zeegolven. Deze laatste parameters zijn van invloed op de verticale beweging
van het schip.
Een tijpoort is enkel geldig mits het schip de snelheid vaart waarmee in de tijpoort gerekend is. Het is aan
de kapitein en loods om zich aan het snelheidsregime van de tijpoort te conformeren. Daardoor is de
snelheid betrouwbaar in te schatten bij het berekenen van een tijpoort.
Het te verwachten golfspectrum in de berekening van de tijpoort is de parameter met relatief de grootste
onzekerheid. Het weer in het Noordzeegebied is grillig. Zo zijn tijdstippen van frontpassages, de daarbij
optredende windsnelheden moeilijk te voorspellen. Dit betekent dat het voorspellen van een golfspectrum
op een bepaalde plaats in de Noordzee, op een bepaald tijdstip, een serieuze uitdaging vormt.
Onvermijdelijk gevolg is een onnauwkeurigheid in de golfspectra waarmee de tijpoort berekend wordt. In
de uitgegeven tijpoort moet hiermee rekening worden gehouden.
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Protide, onzekerheden in verwachtingen en kans op bodemberoering
Protide toetst elke passage aan het naar 1 reis omgerekende meerjarencriterium (met 25cm
indringing toegestaan, geeft 0.017% toegestane kans per reis). Elke vaart binnen een tijpoort moet
een kans op bodemberoering kennen die kleiner of gelijk is aan 0.017% over de gehele reis. Tijdelijk
mag tijdens de reis de kans tot 10 maal zo hoog zijn (dus 0.17%), zolang de gemiddelde kans over de
gehele reis blijft voldoen aan het meerjarencriterium. Hierbij zij opgemerkt dat in de diagrammen
alle kansen per segment worden vertaald naar dezelfde passagetijd (de totale reisduur) zodat
vergelijken mogelijk is.
Ook het manoeuvreercriterium is belangrijk. De netto-UKC moet altijd groter of gelijk zijn aan
1.00 m. De UKC kan korte tijd minder zijn dan 1.00 m als gevolg van slingeren/stampen/dompen.
Door deze benadering zal het Individuele Vaartcriterium nooit een probleem opleveren: elke vaart
kent een hoogste kans van 0.017%.

Monte Carlo
Protide houdt rekening met onzekerheden in de verwachtingen door te variëren met alle parameters
(snelheid, waterstand, golfspectrum). Elke parameter kent bekende grenzen en een bekende
verdeling. De waterstand en het golfspectrum kennen een Normale verdeling met bekende
standaarddeviatie. Een toevalsgenerator geeft bij elke trekking een waarde uit de set Normaal
verdeelde waterstanden en een spectrum uit de set Golfspectra. Elke set is gebaseerd op de actuele
verwachtingen. Wanneer er heel veel trekkingen gedaan worden, zullen de sets die getrokken worden
dezelfde zijn als de sets die als uitgangspunt genomen zijn.
In onderstaand voorbeeld wordt de procedure m.b.t. de verwachte waterstand gevisualiseerd:
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De waterstandsverwachting wordt hier gesimuleerd met een zak met daarin 1000 balletjes met
daarop de verschillende waterstanden die op basis van een Normale verdeling met een
verwachtingswaarde μ = 1.95 m en standaarddeviatie σ = 0.13 m mogelijk zijn, waarbij hier 51
verschillende waardes gebruikt worden tussen 1.50 m en 2.40 m. Het aantal balletjes met eenzelfde
waarde wordt bepaald door de Normale verdeling. Zo zijn er 55 balletjes met de waarde 1.95 m en
30 balletjes met de waarde 1.81 m en 30 balletjes met een waarde van 2.09 m. U heeft 68% kans dat
u een balletje trekt met een waarde tussen de (1.95-0.13 = 1.82 m) en (1.95+0.13 = 2.08 m). Elke
trekking trekt u een ander balletje (en legt die ook weer terug) met een waterstand welke in de
berekening van de kans op bodemberoering gebruikt wordt.
U doet dit niet alleen met de waterstand maar met alle parameters die een rol spelen in de kans op
bodemberoering. Het aantal mogelijke combinaties is overweldigend. Het proces moet daarom heel
vaak herhaald worden om een representatief beeld te krijgen.
De snelheid is de snelheid uit het vaartregime en kent tegenwoordig een Uniforme verdeling, voor de
Eurogeul is dit [9.5 – 11.5 kts]. Een toevalsgenerator genereert bij elke trekking een snelheid uit
deze set. In deze set is de kans op het trekken van een bepaalde snelheid binnen de set voor elke
snelheid even hoog. Dit is een groot verschil met de trekkingen in de sets met waterstand en
golfspectra waarin een normale verdeling verwerkt is. Bij gebruik van de Normale verdeling worden
sommige waardes vaker getrokken dan andere.
Zo levert elke trekking een snelheid, waterstand en golfspectrum op waarmee een kans op
bodemberoering berekend kan worden voor een locatie in het tijd/weg-diagram. De kans op
bodemberoering is afhankelijk van tijdstip (i.v.m. verwachte waterstand en golfspectrum,
stroombeeld) en geografische locatie (i.v.m. de Nautisch Gegarandeerde Diepte, strekking). De enige
andere parameter, de snelheid van het schip, komt op een andere wijze naar voren in het tijd-/wegdiagram.
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De op deze wijze bij elke trekking verkregen kansen op bodemberoering in het segment worden
gerangschikt van laag naar hoog. De kans waarbij geldt dat in 97.5% van de trekkingen de kans lager
ligt dan de bewuste kans wordt als maatgevend voor het segment in het tijd-/weg diagram genomen
en is bepalend of het segmentje wit of blauw wordt weergegeven. U weet met 97.5% zekerheid dat de
werkelijke kans lager zal zijn. In statistisch opzicht wordt dit als zeer veilig beschouwd.
Het aantal trekkingen dat hiervoor nodig is varieert. In oude versies van Protide werden per
tijd/weg-segment tot 8000 trekkingen gedaan. In nieuwere versies wordt gekeken of de bepaalde
kans convergeert, d.w.z. naar verloop van een aantal trekkingen een bepaald beeld laat zien. Meestal
zijn 2000 trekkingen al voldoende en is het doen van meer trekkingen niet nodig.
Protide bouwt op deze wijze een empirische kansverdeling op.
Een totale kans op bodemberoering voor een itinerary, een vaart in het tijd/weg diagram, wordt
bepaald door de kansen gevonden in de verschillende segmenten te combineren tot 1 reis. Hierbij
wordt de verblijfsduur in elk segment, op basis van het snelheidsregime, meegewogen (de kleur van
segmenten in het tijd/weg-diagram wordt bepaald door uit te gaan van een verblijfsduur even lang als
de totale reisduur).
Onderstaand diagram laat het verloop van de kans tijdens een passage zien. De bandbreedte van de
groene curve visualiseert het verschil tussen de gevonden gemiddelde waarde voor de berekende kans
bij de trekkingen en de 97.5%-waarde zoals hierboven beschreven.
Opgemerkt zij dat een kromme als onderstaande een zeldzaamheid is. Dit was een indicatieve
tijpoort van slechts 15 minuten breed voor een diepstekend schip dat veel zou bewegen. Het schip is
op een volgend tij, onder betere omstandigheden binnengelopen.
Bij de meeste reizen blijft de kans op bodemberoering tijdens de reis kleiner dan 1E-08, met soms
een klein piekje in de buurt van de knik (11.35km).

Octopus bepaalt bij elke trekking een significante beweging waaruit een kans op bodemberoering
berekend wordt. Daarnaast wordt echter ook een significante slinger- en stamphoek berekend.
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De Protide-tijpoort
Visualisering van de kans op bodemberoering
Passages in de Geul kunnen gevisualiseerd worden in een Tijd-/wegdiagram, met op de verticale as de
positie in de Geul (KM-punt) en op de horizontale as de tijd. Bij elk punt (segment) in het diagram hoort
dan een positie en tijd en dus een Nautisch Gegarandeerde diepte (bepaald door de locatie), een
waterstand (bepaald door de locatie EN de tijd), verwacht Golfspectrum (bepaald door locatie EN de tijd),
Koers en Snelheid van het schip (grotendeels bepaald door de locatie maar ook enigszins door de tijd i.v.m.
de stroom).
Voor elk segment kan met deze gegevens een kans op bodemberoering berekend worden. In het
Tijd-/weg-diagram kan deze kans per segment gevisualiseerd worden en kunnen tijpoorten weergegeven
worden.
De kans per segment is echter iets anders dan de kans zoals die in de criteria gebruikt wordt. Dit kan
ondervangen worden door voor elk segment de betreffende λ uit te rekenen en vervolgens de kans uit te
rekenen in geval deze λ de hele reis hetzelfde zou zijn. Op deze wijze kun je een tijd/weg-diagram
samenstellen waarin je d.m.v. kleurtjes aan kunt geven of een segmentje voldoet aan het
meerjarencriterium (bijv. met een blauwe kleur), niet groter is dan 10 maal het meerjarencriterium (bijv.
met een grijze kleur) of niet voldoet aan één van beiden (bijv. met een witte kleur). In de versies van
Protide vóór 2015 kon daardoor een tijd-weg diagram er uitzien zoals in onderstaande figuur:

Tijpoort Open wordt aangegeven met de lichtblauwe lijn; Tijpoort Sluiten met de rode lijn. De Groene
Lijn is de voorgenomen passage (itinerary) die in het tijpoortformulier nader is uitgewerkt.
De grijze balkjes aan de rechterzijde van het diagram geven de verschillende geulsegmenten weer. Binnen
een geulsegment is de Nautisch Gegarandeerde Diepte constant.
ALLE passages volgens het vastgelegde snelheidsregime tussen tijpoort Open en tijpoort Sluiten voldoen
aan het meerjarencriterium en zijn daarmee veilig.
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In 2015 vond een update van de weergave plaats die eind 2017 verder verbeterd werd. De weergave bestaat
thans uit verschillende lagen die over elkaar heen gelegd worden.
De belangrijkste laag is de blauwe laag. In de blauwe segmenten is de kans op een bodemberoering,
geëxtrapoleerd voor de gehele reisduur, kleiner of gelijk aan 10 maal de maximaal toegestane gemiddelde
kans over de gehele reis, dus 10 maal het meerjarencriterium, rekening houdend met het 25 cm mogen
indringen in de bodem. Kortweg: de kans is kleiner of gelijk aan 0.17%.

Merk op: het oorspronkelijke meerjarencriterium (10% in 25 jaar over 250 reizen/jaar) kwam neer op
0.0017% per reis. Omdat 25 cm indringen aanvaardbaar werd gevonden, mocht gerekend worden met een
10 maal hogere kans, dus 0.017% per reis. Tijdens de reis mag gedurende korte tijd een tot 10 maal hogere
kans geaccepteerd worden (dus 0.17%) zolang het gemiddelde over de gehele reis blijft voldoen aan
0.017%.
Ook wanneer een vaart over enkel blauwe segmenten gaat met elk een kans tot 10 maal het
meerjarencriterium, kan het zijn dat die vaart niet aan het meerjarencriterium voldoet. De gemiddelde kans
moet immers kleiner of gelijk zijn aan het meerjarencriterium. Om deze reden wordt de tijpoort met een
aparte laag over de blauwe laag aangegeven.
Een passage moet ALTIJD binnen de tijpoort blijven, een gebruiker kan niet zelf passages bepalen door
blauwe segmenten buiten de tijpoort. WEL kan een gebruiker afwijken van het snelheidsregime en
daardoor tijdelijk buiten de tijpoort varen, het zogenaamde ‘paars-varen’. Dit is echter aan strikte regels
onderworpen.
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Paars varen
In Protide versies vanaf 2015 is het concept ‘Paars varen’ in Rijnmond ingevoerd. Bij Paars varen wordt
over het tijd/weg-diagram nog een laag gelegd waarin met een paarse kleur wordt aangegeven in welke
segmenten voor elke SOG tussen 5 en 12 knopen de kans op bodemberoering minder is dan 10 maal het
meerjarencriterium, rekening houdend met 25 cm indringen. Kortweg: de kans is kleiner dan 0.17%. Een
tijd/weg-diagram kan er dan als hierna uitzien:

Tijpoorten die uitgerekend worden door Protide zijn gebaseerd op vaarten waarbij gevaren wordt volgens
het ingestelde snelheidsregime en waarbij de gemiddelde kans over de gehele reis voldoet aan het
meerjarencriterium met 25cm indringing in de zeebodem ingecalculeerd. Kortweg: de gemiddelde kans op
bodemberoering over de gehele reis is kleiner of gelijk aan 0.017%. Door ‘Paars varen’ kan de gemiddelde
kans over de reis HOGER worden dan deze 0.017%.
Daarom is vastgelegd dat ‘Paars varen’ enkel mag na overleg met de vaarwegbeheerder wanneer dit
operationeel gewenst is in verband met belangen van andere vaarweggebruikers of beschikbaarheid van
sleepboten.
Op plaatsen die in het diagram blauw zijn gebleven mag enkel volgens het snelheidsregime gevaren
worden en is varen met een andere snelheid uit den boze.
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Het volledige Tijd-/weg-diagram
Over de Paarse laag wordt vervolgens de laag gelegd die de tijpoort visualiseert samen met de zwarte lijn
met de voorgenomen passage. Grafieken in het tijpoortformulier die informatie geven over data waarmee
gerekend is, verwachte UKC, slinger- en stamphoeken zijn gerelateerd aan deze voorgenomen passage.

Het Tijpoortformulier
In het tijpoortformulier wordt naast de tijpoort aangegeven van welke gegevens gebruik gemaakt is
(waterstand, deining- en golfhoogte). Op de Protide-website (protide.rws.nl) kunnen ook het verwachte
golfspectrum en de verwachte verticale beweging bij verschillende koersen en snelheden opgevraagd
worden.
Daarnaast worden de verwachte UKC en Slinger- en stamphoeken in een diagram weergegeven. Deze
diagrammen zijn gebaseerd op 2 maal de verwachte significante beweging en zijn daarmee min of meer
worst-case. Immers: op basis van de Rayleigh-verdeling is ongeveer 1 op de 3000 bewegingen groter dan 2
maal de significante beweging.
Elk tijpoortformulier geeft tevens een grafiek met het verloop van de kans op bodemberoering tijdens de
reis. Deze grafiek hoort bij de itinerary in het tijd-/weg-diagram. Gebruikers kunnen op basis hiervan
inschatten welk deel van de reis kritisch is en daar eventueel het vaarbeleid op aanpassen.
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Conclusie en aanbevelingen
De tijpoortregeling en bijbehorende software is in de afgelopen 30 jaar geëvolueerd van een regeling die
enkel gebruikt werd in de Euro-/Maasgeul ten behoeve van zeer grote tankers en bulkcarriers tot een
regeling die thans (al dan niet deels) gebruikt wordt in de Scheldemond, Rijnmond, IJmond en
Eemsmond voor schepen van uiteenlopend type. De regeling wordt niet enkel meer gebruikt voor grote
tankers en bulcarriers, maar ook voor containerschepen, vehicle carriers, general purpose schepen en zware
lading schepen. Vanaf 2017 wordt de regeling ook gebruikt in Long Beach voor zeer grote tankers.
De regeling is daarmee succesvol gebleken. Door het uitblijven van incidenten heeft de regeling zich als
veilig bewezen.
De eerste versies van de regeling, gebruik makend van CHOP en later HARAP waren bedoeld voor een
zeer beperkt aantal scheepstypen en hadden genoeg aan relatief beperkte hydro-/meteo-informatie.
Parameters waren scheepsptype (Tanker of Bulkcarrier), actuele diepgang en deadweight. Verder waren
van belang de verwachte deininghoogte He10, de verwachte hoogwaterstand en laagwaterstand (zowel
actuele verwachting als astronomische verwachting). Een tijpoort kon daarmee bepaald worden op basis
van relatief weinig gegevens.
De hydro-/meteoverwachtingen zijn door de grote evolutie in de gebruike modellen bij KNMI en HMC
meeromvattend geworden (niet enkel een He10, maar een 2D-spectrum), maar zijn ook beschikbaar
geworden op meer locaties. Daarbij zijn verwachtingen betrouwbaarder geworden.
Waar CHOP en HARAP enkel gebruikt maakten van de He10 bij het berekenen van de verwachte verticale
beweging en daardoor enkel geschikt waren voor grote schepen, gebruikt Protide het gehele verwachte
golfspectrum. Protide kan daardoor ook tijpoorten berekenen voor kleinere schepen en andere schepen dan
grote tankers en bulkcarriers.
Om een goede respons te berekenen van het schip op de verwachte golfcondities zijn nauwkeurige
gegevens nodig van het schip. Naast diepgang/deplacement (zoals bij HARAP) zijn nu ook
stabiliteitsgegevens nodig zoals GM. Een belangrijke parameter is de natuurlijke roll-period van het schip.
Dit is een belangrijke indicatie voor de massatraagheidsstraal van het schip.
Op dit moment (najaar 2019) wordt de door het schip op te geven roll-period beschouwd als ‘hard’
gegeven, boven elke twijfel verheven. Het is de vraag in hoeverre deze aanname realistisch is.
De stabiliteitsberekening zoals die aan boord van een schip uitgevoerd moet worden is onderhevig aan
internationale regelgeving (onder andere IMO International Code on Intact Stability 2008). Gegevens en
programmatuur welke beschikbaar moeten zijn aan boord moeten voldoen aan eisen zoals gesteld door de
verschillende klasse-bureaux als Lloyd’s Register, American Bureau of Shipping, Det Norske Veritas |
Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, etc. Probleem is dat ten aanzien van de roll-period bitter weinig
omschreven is of vastgesteld.
Een schip moet voldoen aan het in de code vastgelegde Severe Weather Criterion waarin sprake is van de
bedoelde roll-period. Wanneer aan boord niet de beschikking is over deze roll-period, mag gebruik
gemaakt worden van de schattingformule uit de code (de IMO-formule). Nergens staat echter omschreven
hoe aan boord een roll-period berekend zou moeten worden.
Het blijkt dat de roll-period in de aan boord verplicht aanwezig loading manual vaak met de IMO-formule
berekend is. Maar in de door het schip verstrekte gegevens bij aanvraag van een tijpoort blijkt ook vaak een
generieke formule gebruikt te worden, soms zelfs met gebruik van een tabel uit de Brown’s Nautical
Almanac.
Door dit gebrek aan eenduidigheid moet de door het schip opgegeven roll-period met enig wantrouwen
bekeken worden en kan het getal niet als zijnde ‘hard’ in de berekening meegenomen worden.
Protide zou rekening moeten houden met deze onzekerheid.
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De gevoeligheid van een tijpoort voor de ingevoerde roll-period is niet bekend en zou onderzocht moeten
worden. Wanneer hieruit blijkt dat de invloed van de roll-period op een tijpoort niet heel belangrijk is,
moet het schip niet langer om deze parameter gevraagd worden. Wanneer blijkt dat de roll-period wel van
belang is, zullen schattingformules ontwikkeld moeten worden voor verschillende typen schepen. Dit kan
betekenen, dat een schip een globale verticale verdeling van gewichten zou moeten kunnen verstrekken in
plaats van enkel een MG. Op deze wijze zal Protide een betere schatting kunnen maken van de
massatraagheidstraal.
Het is niet realistisch om de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van een juiste roll-period bij het
schip te leggen: wat het schip niet heeft, kan het schip ook niet geven.
Omdat bemanningen gewend zijn om alle informatie op verzoek aan te leveren, zal het schip altijd naar
beste kunnen informatie geven. De wal wil een getal, de wal krijgt een getal, ook al is het getal niet
gebaseerd op feiten. Dit is een direct gevolg van een cultuur waarin het voldoen aan procedures de
hoofdzaak is (vanwege audits, vetting-inspections en wat dies meer zij) en het uitschakelen van gezond
verstand en eigen initiatief een neveneffect is. Het is de vraag in hoeverre de veiligheid hiermee gediend is.
Veiligheidsproblemen met de tijpoortregeling zijn nu nog niet zichtbaar, omdat in de regeling gerekend
wordt met de Nautisch Gegarandeerde Diepte (in Rijnmond) en de meeste reizen niet op de limiet
uitgevoerd worden.
De werkelijke diepte is in de praktijk groter door het toepassen van een baggermarge bij het onderhoud
van een geul. Het is niet bekend hoe vaak de regeling in het verleden ‘gered’ is door deze overdiepte.
De meeste geulschepen komen niet op de grens van de tijpoort binnen. In de buurt van de grenzen van een
tijpoort komt de kans op een bodemberoering dicht bij de limiet.
De meeste reizen worden uitgevoerd onder relatief gunstige omstandigheden waarbij de verticale
bewegingen van het schip niet kritisch zijn.
Zolang reizen uitgevoerd worden volgens de vastgestelde procedures, men zich aan het snelheidsregime
houdt en men kritisch kijkt naar de verwachte slingerhoek tegenover de door Protide verwachte
slingerhoek (de enige check die aan boord gedaan kan worden met betrekking tot het tijpoortformulier),
hoeft het probleem met de roll-period niet tot onveilige situaties te leiden en behoeft niet aan Protide
getwijfeld te worden.
Gebruikers moeten zich altijd bewust zijn van de limieten van Protide en mogen nooit blind varen op
Protide.
Om Protide als alternatief voor de klassieke deterministische UKC-eisen internationaal geaccepteerd te
laten worden, zal een oplossing gevonden moeten worden voor de problemen in de bepaling van de rollperiod van een schip.
Onderzocht zal moeten worden hoe groot het probleem is en op welke manier Protide eventueel zelf een
goede inschatting zou kunnen maken.
Maar omdat het eenduidig vaststellen van de juiste roll-period bijzonder moeilijk is, zal de onzekerheid in
de roll-period meegewogen moeten worden in de berekening van de tijpoort.
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Bijlage: HARAP in vogelvlucht
CHOP en HARAP werkten niet met een golfspectrum, maar met een verwachte deiningshoogte H e10. Op
basis daarvan werd de verwachte significante verticale beweging berekend en daarmee de te verwachten
kans op bodemberoering.
HARAP en CHOP werkten met klassen: schepen, getij, golven, meteo waren onderverdeeld in klassen.
Elke klasse had een rekenwaarde die als representatief voor die klasse gold en waarmee een tijpoort
berekend werd.
Als voorbeeld volgt hieronder de indeling van de Golfklasse.

U ziet hier dat bij alle golfhoogtes van 56 t/m 70cm HARAP altijd rekende met 62.5 cm. U ziet ook
dat de mate van voorkomen, gebaseerd op historische gegevens, 0.0149 was, gerekend op een schaal
van 0 tot 1.
De golfklasses staan los van de windkracht. Het is beslist niet zo dat bij een windkracht 7Bft persé
een golfklasse 7 zou horen.
In de kolom ‘frequentie van voorkomen’ ziet u dat in bijna 87% van de tijd de He10-klasse 1
bedraagt, dat is de He10 van 0 tot 25 cm. Klasse 4 en hoger doen zich nauwelijks voor. Dit is de
basis van de opmerking in het Groene Boekje dat 80% van de tijd er geen bijzondere
omstandigheden zijn die een UKC van 15-20% zouden rechtvaardigen.
De aanpak met klasse-indeling maakte het mogelijk om met tijpoorttabellen te werken die slechts eenmaal
uitgerekend behoefden te worden. Met de toenmalige computer-hardware was dit de meest optimale
oplossing die bovendien eenduidig was. Tijpoorten konden door iedereen nagerekend en gecontroleerd
worden. De gebruiker kreeg zelfs het gevoel een tijpoort zelf uit te rekenen waarbij hij/zij er aan voorbij
ging dat het tabellenboek richting de gebruiker feitelijk een ‘Black Box’ was.
Hierna volgt een impressie van een tijpoorttabel uit 199518.
Met de parameters Scheepsklasse (hier A13), Astroklasse, Meteoklasse, HE10-klasse kon in het
(omvangrijke) tabellenboek de bijbehorende tijpoort bepaald worden. De tijden ‘open’ en ‘sluit’ zijn de
passagetijden 57KM-punt.
18

Groene Boekje 1995, bijlage Tijpoorttabellen
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Met paars zijn de frequentie van optreden aangegeven, gebaseerd op het ‘Eindverslag 74-Voetsgeul Spoort
1A’ uit 1994. Op basis van de frequenties heeft elke tijpoort een kans van voorkomen. Elke tijpoort heeft
ook een eigen gemiddelde kans op bodemberoering. U kunt dus binnen deze scheepsklasse een gewogen
kans op bodemberoering bepalen. Deze gewogen kans moet voldoen aan het meerjarencriterium (10% in
25 jaar).
U kunt ook een gewogen breedte van de tijpoorten uitrekenen. Deze breedte moest maximaal zijn. De
gewogen down-time (de tijd gedurende een getijslag waarin opvaart niet mogelijk was) moest dus
minimaal zijn. Maar er moesten ook zoveel mogelijk tijpoorten zijn, het overlig-percentage moest
minimaal zijn. Bij het samenstellen van tijpoorten binnen een scheepsklasse waren CHOP en later
HARAP net zo lang aan het schuiven met de tijpoorten totdat aan alle voorwaarden was voldaan
(Meerjarencriterium, Enkele vaart-criterium, Manoeuvreercriterium, Downtime, overligpercentage). Een
berekening kostte erg veel rekentijd en kon daardoor erg lang duren. Door te kiezen voor het werken met
tabellenboeken kon dit probleem eenvoudig opgelost worden.
68

De hier getoonde tabel is nog vrij compact. In latere versies van HARAP werden ook de 3
speedregimes meegewogen (daardoor 3 maal zoveel tabellen) en was het aantal scheepsklassen
uitgebreid. Hierdoor konden de tijpoorten meer afgestemd worden, waardoor de downtime en de
overligpercentages geminimaliseerd werden en daardoor de bereikbaarheid van de haven
gemaximaliseerd. Besloeg het tabellenboek uit 1995 nog maar 68 bladzijden, in 2007 waren dat er al
540!
Een tijpoort in de tabel was berekend met de verwachte deininghoogte, maar ook met variaties daarop.
CHOP berekende deze variaties op basis van de Normale verdeling. HARAP gebruikte daarvoor een
voorspelmatrix: simpel en effectief. Hieronder één van de eerste matrices uit 1994 19:

U ziet dat bijvoorbeeld bij verwachte golfklasse 6 de kans dat deze klasse daadwerkelijk optreedt
ongeveer 16.5% bedraagt en dat de kans op het optreden van golfklasse 5 zelfs waarschijnlijker is
met 25.4%, evenals het optreden van golfklasse 4 met 25.1%. Maar het is ook mogelijk dat er een
hogere golfklasse zal optreden: er is 6.9% kans op het optreden van golfklasse 7 en 1.8% kans op het
optreden van golfklasse 8. Zelfs het optreden van golfklassen 9 en 10 zijn wordt niet geheel
uitgesloten.
HARAP berekende voor alle golfklassen die zouden kunnen optreden de bijbehorende verticale
beweging en bijbehorende kans op bodemberoering. Vervolgens werd het gewogen gemiddelde
uitgerekend van de bodemberoeringkans. Dit gewogen gemiddelde was de kans die in het
rekenproces werd meegenomen als de bodemberoeringkans behorende bij de specifieke passage onder
de specifieke verwachte omstandigheden.

19

Uit: Eindverslag Evaluatie 74-voetsgeul Spoor 1A, J.G.A. van Marle / Rijkswaterstaat, 1994
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In onderstaande tabel wordt een passage berekend met verwachte Golfklasse 6.

Met behulp van de deiningklasse en RAO (gebaseerd op lineair gedrag op basis van H e10) wordt voor
deze passage voor verschillende mogelijk optredende deiningklassen een kans op bodemberoering
Ppas berekend. Deze kans wordt vermenigvuldigd met de kans op voorkomen van deze deiningklasse.
De cumulatieve, gewogen kans op bodemberoering bedraagt in deze situatie 0.28%.
Deze passage zou onderdeel kunnen zijn van een tijpoort met doorgerekende passages 15 minuten in
tijd gescheiden. De gemiddelde kans van al deze passages binnen de tijpoort (in een tijpoort van 45
minuten gaat het om 4 passages) moet voldoen aan het enkele vaart criterium, moet dus kleiner of
gelijk zijn aan 1%. De consequentie is dat kans op bodemberoering in een vaart binnen deze tijpoort,
meestal aan de uiteinden, HOGER zou kunnen zijn dan 1%.
Het gewogen geheel van alle tijpoorten binnen een scheepsklasse moest voldoen aan het
meerjarencriterium. De tijpoorten met de hoogste frequentie van voorkomen kenden daardoor een
gemiddelde kans die aanzienlijk lager was dan 1% en meer richting 0.017% (meerjarencriterium met
25 cm indringing) of zelfs daaronder gingen. Meer ‘zeldzame’ tijpoorten met een lage wegingsfactor
konden echter een gemiddelde kans kennen die dicht bij de 1% lag. Binnen een dergelijke zeldzame
tijpoort waren aan de randen vaarten mogelijk met een aanzienlijk hogere kans. Deze onveiligheid
werd in de eerste jaren van de Geul nog geaccepteerd, maar was begin jaren 2000 aanleiding om te
onderzoeken of er een veiliger manier van werken mogelijk was. Dit onderzoek heeft geleid tot de
ontwikkeling van Protide.
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Uitgewerkt voorbeeld van een HARAP-tijpoortberekening
Op de volgende 2 bladzijden staat een geannoteerde HARAP-tijpoort berekening met tevens alle
gebruikte tabellen en belangrijkste informatie. Bij elke gele call-out in de berekening hoort een tabel met
een rode call-out.
Het betreft een inkomende reis op 2 januari 2019. De bijbehorende Protide-tijpoort zag er uit zoals in
onderstaande figuur:

Het betreft een onbeperkte tijpoort: de poort opent linksboven in het tijd-weg diagram en sluit
rechtsonder. De He10 gedurende de vaart bedroeg maximaal 1.35m en nam af gedurende de tijd.
Op basis van de scheepsgegevens (Type: Tanker; DWT 319479 mt; Diepgang 197 dm) zou de
scheepsklasse TM200 zijn geweest (1).
Het loodsenformulier met tabel (2) zoals dat nog altijd verstrekt wordt door het HMC was één van de
belangrijkste gegevensbronnen voor een HARAP-tijpoort. Met de verwachte Hoog- een
Laagwaterstanden alsmede de op astronomisch tij gebaseerde waardes konden de belangrijke parameters
Getij-slag (3), Slag-midden en het Meteo-effect (4) berekend worden. Uit de Getij-slag kon de
Astroklasse bepaald worden, uit het Slag-midden in combinatie met het Meteo-effect kon de Meteoklasse bepaald worden. Hierbij wordt verstaan onder:
– Getijslag: het verschil tussen de Hoogwaterstand en de voorgaande Laagwaterstand.
– Slagmidden: Hoogwaterstand – de helft van de Getijslag.
– Meteo-effect: de verwachte Hoogwaterstand – de astronomische Hoogwaterstand.
De som van Slagmidden en Meteo-effect was bepalend voor de Meteoklasse. Deze moest voor zowel Hoek
van Holland als voor het Europlatform uitgerekend worden. De hoogste Meteoklasse was bepalend voor
de tijpoort.
Op basis van de He10 kon de Golfklasse bepaald worden. In het HARAP-tijdperk werd door het HMC
een verwachte He10 opgegeven. De Golfklasse gold voor de gehele geulreis. De hoogste waarde tijdens de
reis was bepalend voor de tijpoort.
Met de parameters Astroklasse, Meteoklasse, Golfklasse kon in de tabel behorend bij de scheepsklasse
voor elk van de 3 snelheidsregimes de tijpoort bepaald worden (6). De tijden in de tabel golden t.o.v. het
verwachte Hoogwater Hoek van Holland ter hoogte van het 57KM-punt. De tijpoorten bij de MC-boei
(tegenwoordig MG-boei) en het Lage Licht konden uitgerekend worden door vaste tijdverschillen op te
tellen bij de tijden aan het 57KM-punt. U ziet dat dit schip onder HARAP 2 tijpoorten gehad zou
hebben. Het zou niet over Laag water naar binnen zijn gekomen.
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Het HMC verstrekte in het HARAP-tijdperk een tijpoortformulier zoals weergegeven in onderstaand
voorbeeld (uit Groene Boekje 2007). Hierin stonden de belangrijkste parameters en berekeningen vermeld.
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Belangrijkste verschillen tussen CHOP/HARAP en PROTIDE
- Protide gaat uit van het betreffende schip en de actuele verwachtingen, CHOP en HARAP deelden
schepen en omstandigheden in klasses.
- CHOP en HARAP hadden genoeg aan een tabellenboek, Protide heeft internet nodig en kent een
vreselijk grote honger naar actuele online data.
- CHOP en HARAP accepteerden mogelijke passages met bodemberoeringkans van 1%, Protide laat
enkel passages toe met kansen (over de gehele reis) kleiner dan 0,017%.
- Protide werkt met een heel golfspectrum, CHOP en HARAP enkel met de He10.
- CHOP en HARAP veronderstellen een lineair verband tussen de verticale scheepsbewegingen en de
He10 en zijn daardoor alleen goed te gebruiken op (voor Rotterdam) inkomende VLCC’s en VLOC’s.
Protide neemt het hele golfspectrum mee en kan daardoor ook met kleinere, lichtere schepen overweg.
- CHOP en HARAP veronderstelden de He10 over de gehele geul hetzelfde, Protide laat variatie toe
(wanneer de gebruikte modellen die data kunnen leveren).
-CHOP en HARAP kenden 3 rigide snelheidsregimes, in Protide is alles mogelijk. Default is het bijna
universele standaard Uniforme snelheidsregime.
- CHOP en HARAP waren enkel bedoeld voor Inkomende geulers (IN), Protide is ook geschikt voor
UitGaande geulers (UG).
- CHOP en HARAP waren georiënteerd op rijzend water (passagetijd L.L. tot 2 uur na HW HvH), voor
Protide maakt dit niet uit.
- CHOP en HARAP wekten de indruk dat de gebruiker de tijpoort zelf kon uitrekenen, Protide wekt de
indruk van een Black Box. Het tabellenboek zoals gebruikt in CHOP en HARAP was echter ook een
Black Box richting de gebruiker.
CHOP, HARAP en Protide vertegenwoordigen elk het beste wat op dat moment technisch mogelijk was/
is. In dit opzicht is Protide een evolutie vanuit HARAP, net zoals HARAP is geëvolueerd vanuit CHOP.
De basisprincipes zijn in alle systemen hetzelfde en kunnen worden samengevat als: Rice, Rayleigh,
Poisson.
De prestaties van Protide worden voor een groot deel bepaald door de data die Protide krijgt vanuit andere
modellen. Deze modellen staan los van Protide en zijn in vrijwel alle gevallen ontwikkeld en worden
gebruikt t.b.v. een ander doel (o.a. watermanagement, dijkbewaking, ..). Protide bevat een aantal modules
die deze data geschikt maken voor het doel van Protide.
De opzet is echter zodanig dat Protide aangepast kan worden aan veranderingen en verbeteringen in de
beschikbare data. Daardoor is Protide flexibel en kan meegroeien met de ontwikkelingen.
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Bijlage: opfrisser kansrekening

Rekenkundig gemiddelde x̄ : de som van alle waarden gedeeld door het aantal waarden. In
formulevorm:
n

∑ xi

x̄= i=1
n

Standaarddeviatie σ: wortel uit het quotiënt van som van de kwadraten van de verschillen tussen
afzonderlijke waarden en het rekenkundig gemiddelde, en het aantal waarden. In formulevorm:

σ x=

√

n

∑ (x i− x̄)2
i=1

n

De standaarddeviatie is een maat voor de spreiding van de waardes. Hoe groter de spreiding, hoe
minder scherp de verzameling van waardes weergegeven wordt door het rekenkundig gemiddelde.
Voor het rekenen met gemiddeldes en de standaarddeviatie geldt:

z̄= x̄+ ȳ

σ 2z =σ 2x +σ 2y
De hierboven beschreven formules gaan over beschrijvende statistiek. Je neemt iets waar en gaat daar
aan rekenen. Echter, een rekenkundig gemiddelde en standaarddeviatie kunnen ook volgen uit een
(model-)berekening en heten dan verwachting (µ) en, nog steeds, standaarddeviatie (σ). De
standaarddeviatie zegt in dat geval iets over de betrouwbaarheid van de verwachting. Hoe groter σ,
hoe minder betrouwbaar µ en hoe groter de marges die je in acht zult moeten nemen. In de paragraaf
over de Normale verdeling wordt hierop nader ingegaan.
Voor het begrip ‘kans’ bestaan verschillende definities:




Klassieke kans: symmetrisch, elke gebeurtenis zal even vaak optreden. Voorbeeld:
dobbelsteen, munt.
Frequentistische kans: de frequentie van optreden van een gebeurtenis t.o.v. het totaal
aantal gebeurtenissen. Voorbeeld: ‘96% van de schepen wordt op tijd beloodst.’
Subjectieve kans: een maat voor vertrouwen.

In relatie tot het toelatingsbeleid zijn de eerste 2 definities relevant. Bij de eerste definities gaat het
over ‘harde’ feiten: kop of munt, ja of nee een bepaald aantal ogen van de dobbelsteen. Bij de tweede
definitie gaat het om waarnemen of meten en op basis daarvan conclusies trekken.
LaPlace heeft het begrip ‘kans’ gedefinieerd als ‘de kans op gebeurtenis A is het aantal
gebeurtenissen A gedeeld door het totaal aantal gebeurtenissen’, in formulevorm:

P ( A )=

nA
; hierdoor geldt altijd: 0 ≤ P ( A ) ≤1. Het verband tussen P(A) en A is de kansfunctie.
ntotaal
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Bij een discrete kansverdeling wordt de verdeling vastgelegd door de kansfunctie. Een discrete
kansverdeling kent enkel aftelbare mogelijkheden. Voorbeelden van discrete kansverdelingen zijn de
Binomiale verdeling en de Poisson verdeling. Deze zullen hierna behandeld worden.
Er bestaan ook continue kansverdelingen waarbij de mogelijkheden niet aftelbaar zijn. Een voorbeeld
hiervan is bijvoorbeeld de vertraging in minuten die een trein heeft, of de lengte van een mens. Je
kunt niet zeggen: hoe groot is de kans dat iemand 1,80m is? Je kunt enkel zeggen: hoe groot is de
kans dat de lengte van iemand tussen bijvoorbeeld 1,75m en 1,85m ligt?
De kansverdeling geeft in dit geval een kansdichtheid. De kans bereken je dan door de oppervlakte
onder de kanskromme te bepalen. Een voorbeeld van een continue kansverdeling is de Normale
verdeling. Deze wordt als laatste in deze bijlage kort behandeld.

De Binomiale verdeling
Een belangrijke kansverdeling is de binomiale verdeling: u doet n experimenten met in elk
experiment een kans p op succes. Hoe groot is de kans op precies k successen?
Bijvoorbeeld: u gooit 6 keer met een dobbelsteen (n=6), u heeft succes wanneer u een ‘5’
gooit. Bereken de kans op 2 keer een ‘5’ (k=2).
De kans op ‘5’ bedraagt 1/6 per worp, dus p = 1/6.
De kans op ‘niet 5’ bedraagt (1 – kans op ‘5’), is dus (1-p) = 5/6.

In de tabel hiernaast worden alle
mogelijke combinaties weergegeven
wanneer 6 keer met een dobbelsteen
geworpen wordt. Hierin wordt elk
succes (‘5’) weergegeven met een ‘Y’
en elk ander geval met ‘n’:
elke worp heeft 2 mogelijke
uitkomsten (‘Y’ of ‘n’).
U gooit 6 maal, dus er zijn
2*2*2*2*2*2 = 2 6 = 64 verschillende
rijtjes mogelijk.

Uit de tabel blijkt dat er 15 rijtjes mogelijk zijn waarin 2 maal ‘Y’ voorkomt.
De kans op één rijtje met 2 maal ‘Y’ bedraagt

( )( )
1
5
15⋅625
15⋅( ) ⋅( ) =
=20 %
6
6
46656

1 2 5 4
⋅
; de kans op één van de 15 rijtjes, dus de
6
6
2

kans op 2 keer een ‘5’ in 6 worpen, bedraagt dan:

4

.

Het aantal mogelijke rijtjes is als volgt uit te rekenen: stel u heeft n balletjes, met allemaal
verschillende kleuren. Het aantal rijtjes dat u daarmee kunt maken: op de eerste positie kunt u kiezen
uit alle balletjes (n keuzes), op de tweede positie nog uit (n-1) balletjes, op de derde positie nog uit
(n-2) balletjes, tot u uiteindelijk op de laatste positie nog maar 1 balletje kunt leggen. Het totaal
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aantal mogelijkheden is het aantal permutaties van n en is n · (n-1) · (n-2) ··· 1 =n! (n faculteit).
Nu heeft u binnen deze verzameling van n balletjes k balletjes die dezelfde kleur hebben (bijv. wit).
Wanneer de k balletjes verschillend zouden zijn geweest, zou u hieruit k! verschillende rijtjes hebben
kunnen maken. Maar omdat de balletjes nu identiek zijn, zijn al deze rijtjes hetzelfde en bedraagt het
aantal mogelijkheden 1.
Het aantal mogelijke rijtjes dat u nu kunt maken bedraagt:

n!
dit is het aantal variaties.
k!

Met de overgebleven (n-k) balletjes zou u (n-k)! verschillende rijtjes kunnen maken wanneer de
balletjes verschillend zijn. Wanneer de balletjes hetzelfde zijn (bijv. zwart), is dit ook weer 1 rijtje.
Het aantal combinaties dat u kunt maken van n balletjes waarbij k balletjes wit zijn en (n-k) balletjes
zwart, bedraagt:

n!
k ! ( n−k ) !

In het voorbeeld met de dobbelstenen: n =6, k =2 , het aantal combinaties is

6!
720
=
= 15.
2 ! 4 ! 2 ∙ 24

De formule voor de binomiale kansverdeling wordt daarmee:

(nk) wordt ’n boven k’ genoemd en is het
aantal combinaties van k uit n.
Merk op: 0! = 1.

In het verband van de probabilistische tijpoortregeling is vooral de van de belang de kans op 1 of
meer ‘successen’ (bodemberoeringen, overschrijdingen van de UKC door de verticale beweging). Om
verder borduren op het voorbeeld met de dobbelstenen: hoe groot is de kans op 1 of meer keer ‘5’ in
6 worpen?

79

In onderstaande tabel worden alle kansen uitgerekend: de kans op 0 maal ‘5’, 1 maal ‘5’, enz. in 6
worpen. De kans op 1 of meer keer ‘5’ zou je kunnen uitrekenen door de kans op 1 maal ‘5’ op te
tellen bij 2 maal ‘5’, 3 maal ‘5’, 4 maal ‘5’ , 5 maal ‘5’ en 6 maal ‘5’. Met 6 worpen is dit nog te
overzien, maar bij heel veel worpen is deze rekenwijze geen optie.

We weten echter dat de totale kans altijd 1 bedraagt. De kans op 1 of meer maal ‘5’ is dezelfde kans
als ( 1 – kans op 0 maal ‘5’). In bovenstaand voorbeeld geldt inderdaad:

46656−15625 18750+9375+2500+375+30+1
=
46656
46656

Verwachtingswaarde
De verwachtingswaarde E(x) is het gewogen gemiddelde van alle mogelijke uitkomsten van een

∑

experiment. Het ‘gewicht’ is de kans op een uitkomst. In formulevorm: E ( x ) = ( x⋅P( x)) .
De verwachtingswaarde bij het gooien van een dobbelsteen is (1 · 1/6 + 2 · 1/6 + 3 · 1/6 + 4 · 1/6 +
5 · 1/6 + 6 · 1/6) = 21 / 6 = 3.5. Wanneer u met twee dobbelstenen gooit, is de verwachtingswaarde
twee keer zo groot: 7.
Definieert u een experiment met een dobbelsteen als: ‘5’ is succes (1), de rest is geen succes (0), dan
is de verwachtingswaarde 1/6 en is dan gelijk aan de kans op succes.

80

Poissonverdeling
De Poisson- verdeling kan worden afgeleid uit de Binomiale verdeling wanneer de kansen naar 0 gaan en
de aantallen naar oneindig. In formulevorm:

Hierin is λ de verwachtingswaarde. Een voorbeeld van een Poisson verdeelde situatie: u geeft leiding aan
een helpdesk van een nutsbedrijf met 1 miljoen klanten. Gemiddeld krijgt deze desk 10 telefoontjes per
uur. De kans dat een willekeurige klant op enig moment belt is bijzonder klein, maar de grote groep zorgt
ervoor dat er gemiddeld toch 10 mensen per uur bellen. U wilt de kans uitrekenen dat er het komende uur
20 mensen bellen.
Voor de Poissonverdeling geldt: P k =

λk − λ
e waarin Pk de kans is op k maal succes is en λ de
k!

verwachtingswaarde voor het aantal successen.
In het voorbeeld met de helpdesk zou u voor k 20 moeten invullen en voor λ 10 : P = 0.0019
De kans dat er precies 10 mensen bellen: P = 0.13, de kans dat 5 mensen bellen: P = 0.034.
De kans op 1 of meer gebeurtenissen is gelijk aan (1 min de kans op 0 gebeurtenissen):
met P0 =

λ 0 −λ
1
e → P0 = e−λ =e−λ kan berekend worden:
0!
1

P(k >0)=1−P( k=0 )=1−e−λ
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Normale verdeling
De theorie achter de normale verdeling komt van de wiskundige Gauss die deze in de 18-eeuw
ontwikkelde om in zijn theorie over verwachtingen en metingen te gebruiken. Het gaat hierbij om het
effect van toevallige, willekeurige fouten zoals die altijd zullen optreden. De verdeling van deze fouten
wordt weergegeven door de bekende grafiek met de vorm van een klok (de ‘bell-curve’). Op basis van
metingen ontstaat er een gemiddelde µ en een standaarddeviatie σ. Deze 2 waardes leggen de kromme
vast.

U ziet dat 68.2% van de uitkomsten in het gebied tussen µ-σ en µ+σ ligt en 95.4% in het gebied tussen µ2σ en µ+2σ. 99.6% Van alle uitkomsten ligt in het gebied tussen µ-3σ en µ+3σ.
De zgn. ‘staarten’, het deel van de kromme voorbij µ±3σ zou je niet moeten gebruiken om conclusies te
trekken.
Een voorbeeld van toepassing van de Normale verdeling: u moet een reis afgeven voor een tij-gebonden
schip en heeft daarbij minimaal een waterstand van 2.00 m nodig. Historisch is gebleken dat het verschil
tussen de verwachte waterstand en de opgetreden waterstand gemiddeld 0.00 m is met een
standaarddeviatie σ van 0.13 m. U wilt zoveel mogelijk zekerheid hebben en zult dan niet laten varen op
een verwachte waterstand van 2.00 m, maar wat zekerheid willen inbouwen door een tijpoort uit te
rekenen op basis van een hogere waterstand. Vaart u op 2.00 m, dan zal er in de helft van de gevallen
minder dan 2.00 m staan en zou schade gevaren kunnen worden.
Wanneer u de tijpoort baseert op een verwachte waterstand van 2.00m + 2σ = 2.26 m, zal er in afgerond
98% van de gevallen 2.00 m of meer staan.
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Bijlage: Opfrisser Aanvangstabiliteit
De door het schip op te geven parameters MG, GG’ en Roll-period zijn belangrijke parameters bij
het berekenen van een tijpoort. Deze bepalen voor een deel het gedrag van het schip in golven en zijn dus
van grote invloed op de kans op bodemberoering.
In onderstaande figuur is een ponton met afmetingen Lengte L * Breedte W en Diepgang Dg
getekend met initiële slagzij 0°. Het drukkingspunt B is het volumetrisch zwaartepunt van het

ondergedompelde deel van de ponton. We geven het ponton een zeer kleine slagzij ϕ, in de figuur
vergroot weergegeven.

1 1
1
1 2
2 2
2
8
2
horizontale afstand van ⋅W . Merk op: het zwaartepunt van een driehoek ligt op 1/3 van de hoogte. De
3
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1
verticale verplaatsing van de wig over een afstand van 2⋅ ⋅ ⋅W⋅tan φ= ⋅W⋅tan φ is voor zeer kleine
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De wig met volume V = ⋅ ⋅W⋅ ⋅W⋅L⋅tan φ= ⋅W ⋅L⋅tan φ wordt nu verplaatst over een

ϕ gelijk aan 0.
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Het drukkingspunt B verplaatst zich nu horizontaal over
=
∇
∇
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In driehoek BB’M geldt: B ' M =

BB '
, waaruit volgt:
tan φ

Bij zeer kleine ϕ geldt: B’M = BM.

1
⋅W 3⋅L
12
B' M=
.
∇

Het oppervlaktetraagheidsmoment Iw van de waterlijn van een ponton is

BM =

worden geschreven als:

Iw
∇

(1)

1
⋅W 3⋅L. Formule (1) kan dan
12
(2)

Bewezen kan worden dat formule (2) niet alleen geldt voor een ponton, maar voor ALLE rompen.
Het punt M is het schijnbare aangrijpingspunt van de opwaartse kracht en staat bekend als het
Metacentrum. Bij recht liggend schip met slagzij is 0° ligt het Metacentrum in het vlak door kiel en stevens
en wordt aangeduid met M0. In de hydrostatische tabellen van het schip staan voor elke diepgang de KM0waardes vermeld, de hoogte van M0 boven de Kiel.
Wanneer de ligging van het systeemzwaartepunt G van het schip bekend is (dit is de waarde van KG,
hoogte van het systeemzwaartepunt boven de Kiel), is de waarde GM0 = KM0 – KG een maat voor de
aanvangstabiliteit van het schip.
Het Metacentrum is niet een vast punt. Bij toenemende slagzij zal het Metacentrum op een andere plaats
liggen en zich niet meer in het vlak door kiel en stevens bevinden. Het snijpunt van de lijn door het
drukkingspunt Bϕ en Mϕ en het vlak door kiel en stevens, staat bekend als het Valse Metacentrum en
wordt met Nϕ aangeduid. In de hydrostatische gegevens van een schip is een tabel opgenomen met voor
elke diepgang bij verschillende slagzijhoeken de waarde voor KN·sinϕ. Met deze waardes kan de
stabiliteitskromme GN·sinϕ = KN·sinϕ - KG·sinϕ getekend worden.
GN·sinϕ is de stabiliteits-arm bij een slagzij ϕ. Vermenigvuldigd met het Deplacement geeft dit het
terugdrijvend moment van de scheepsromp op een slagzij-gevend moment.
De stabiliteit van een schip moet voldoen aan de eisen zoals vastgelegd door de IMO in de ‘International
code on Intact Stability, 2008’.

Slacke-tank correctie GG’
De stabiliteit van een schip wordt negatief beïnvloed door vrije-vloeistof-oppervlaktes in tanks. Wanneer
een tank gedeeltelijk gevuld is, zal het zwaartepunt van de tankinhoud zich verplaatsen wanneer het schip
slagzij krijgt en de tank gekanteld wordt. Het schijnbare aangrijpingspunt van het gewicht in de tank ligt
daardoor boven het volumetrisch zwaartepunt van de tankinhoud.
De afleiding van de hoogte gg’ van de betreffende tank is precies hetzelfde als de afleiding van de hoogte
van het Metacentrum boven het drukkingspunt van de scheepsromp in de vorige paragraaf.
,

Voor een tank geldt: g g t =

It
, waarin It het oppervlakte traagheidsmoment van het vloeistofoppervlak
Vt

van de tank is en Vt het volume van de vloeistof in de tank.

It
= ρt⋅I t , waarin ρt de
Vt

Het extra verticale moment dat hierdoor ontstaat bedraagt: M t = ρt⋅V t⋅

soortelijke massa van de vloeistof in de tank is. De vrije vloeistof correctie GG’ kan dan worden
uitgerekend door de extra verticale momenten van alle tanks te sommeren en te delen door het
deplacement van het schip.
Er geldt: M0G’ = M0G – GG’ .
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Stabiliteitsberekening
Een stabiliteitsberekening bestaat uit het bepalen van het systeemzwaartepunt van het schip in zowel
verticaal als horizontaal opzicht. Met de langsscheepse ligging kan de trim bepaald worden en daarmee de
diepgangen voor en achter. Met de dwarsscheepse ligging van het systeemzwaartepunt zou de statische
slagzij berekend kunnen worden.
Geulschepen liggen in principe rechtop en gelijklastig, waardoor enkel de verticale ligging van het
systeemzwaartepunt G van belang is voor Protide.
De berekening wordt aan boord uitgevoerd met speciale, gecertificeerde software. Deze software beschikt
over alle hydrostatische gegevens, tanktabellen, gegevens over het lege schip, ruiminhoud en volumetrische
zwaartepunten bij verschillende beladingsgraad van de ruimen. De belading wordt aan boord ingevoerd in
het programma aan de hand van gegevens verstrekt door de terminal, ullage-reports en draught-surveys.
Het rapport zoals dat door het programma gegenereerd wordt beslaat meerdere bladzijden met daarop
details over beladingsgraad, soortelijke massa van de lading/bunkers/ballast, een sterkteberekening (Shear
Forces / Bending Moments); stabiliteitskromme; lekstabiliteit. Deze zaken zijn binnen dit kader echter
niet relevant. Enkel de berekening van de aanvangstabiliteit is hier interessant.
Op de volgende bladzijde vindt u een afbeelding van de berekening van de aanvangstabiliteit en
diepgangen door een beladingsprogramma. U ziet in een tabel de aanduiding van de locatie, het gewicht,
de berekening van het verticale moment t.o.v. de kiel (K), het horizontale moment t.o.v. de halve lengte en
het vrije vloeistof moment. In onderstaande figuur staan de berekende resultaten uitvergroot.

Met het Deplacement (Displacement) als zoekargument worden in de hydrostatische tabel de Diepgang
(C.DRAFT), de KM, het eenheidstrimmoment (MTC), de langsscheepse ligging van het drukkingspunt
(MID.B), de langsscheepse ligging van het zwaartepunt van de waterlijn (MID.F) en het aantal Tonnen
per Centimeter inzinking (TPC) bepaald. Met KM en KG wordt GM berekend; de vrije
vloeistofcorrectie (GG0) wordt berekend zoals beschreven in de vorige paragraaf. Het valt buiten het
bestek van deze bijlage om de trim/diepgangsberekening te laten zien.
Merk op: het deadweight (dwt) is het gewicht aan lading, bunkers, ballast dat het schip meeneemt; het
deplacement is het gewicht van het door het schip verplaatste water en is het deadweight vermeerderd met
het gewicht van het lege schip.
De berekening van de Roll-period aan boord van schepen is niet gestandaardiseerd, niet eenduidig.
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Roll-periods20
In onderstaande figuur heeft het schip een slagzij ϕ draait door het richtende moment
M S =g ∙ ∆ ∙ MG ∙ sin φ met toenemende snelheid linksom (in de figuur) om een as evenwijdig aan de
waterlijn en het vlak van kiel en stevens en door het systeemzwaartepunt G.

Het grijze blokje met massa m met afstand r tot de as waarom het schip slingert, ondervindt hierdoor een
versnelling a.

d2 φ
d2 φ
.
Voor
de
reactiekracht
f
geldt:
f
=
m⋅a
=
m⋅r⋅
en
m
d t2
d t2
d2φ
= f m⋅r = m⋅r 2⋅ 2 .
dt

Voor de versnelling a geldt: a=r⋅
veroorzaakt een moment M m

Elk stukje massa dat deel uit maakt van het schip/lading veroorzaakt een dergelijk moment. Het totale
moment veroorzaakt door alle stukjes massa mi kan geschreven worden als
n

M R =∑ (mi⋅r 2i )
i=0

d2 φ
.
dt 2

n

Hierin is

∑ (mi⋅r 2i ) het massatraagheidsmoment
i=0

Ixx van het schip.

Deels gebaseerd op Stability, Trim and Strength for Merchant Ships and Fishing Vessels, 2nd edition; I.C. Clark; The
Nautical Institute, 2008. Appendix IV ‘Simple harmonic motion and a ship’s motion in seaway’.
20
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n

De totale massa van het schip is gelijk aan het deplacement (waterverplaatsing):

k 2xx =

Voor de traagheidstraal kxx geldt dan:

∑ ( mi)=∆.
i=0

I xx
.
∆

d2 φ
of:
d t2
d2 φ
g⋅∆⋅MG⋅sin φ=−k 2xx⋅∆ a⋅ 2 .
dt

Op ELK moment geldt: MS = - MR, dus:

g⋅∆⋅MG⋅sin φ=−I xx

Hierin is Δ het deplacement van het schip en Δa het deplacement van het schip vermeerderd met de
toegevoegde massa van het meebewegende water rond het schip.
Voor kleine hoeken geldt sin(ϕ) = ϕradialen. De vergelijking kan worden vereenvoudigd tot:

d2 φ
g⋅∆⋅MG
=−
φ . Deze differentiaalvergelijking is de basisvergelijking voor een harmonische
2
dt
∆ a⋅k 2xx

slingerbeweging omdat de momentane versnelling evenredig is met en in tegengestelde richting is als de
momentane uitwijking.
De vergelijking is een homogeen-lineaire differentiaalvergelijking van de 2 e orde met constante
coëfficiënten waarvan de algemene oplossing geschreven21 kan worden als

φ ( t )= A⋅sin ( ω⋅t +α ), met (in dit geval) ω=

Voor de periodetijd T geldt: T =

2π
=
ω

MARIN neemt voor de verhouding

√

√

g⋅∆⋅MG
.
∆ a⋅k 2xx

√

∆a
k
∆
∆
≈ 2⋅ xx ⋅ a .
√ g⋅MG
√ MG ∆

2 π⋅k xx⋅

√

∆a
een waarde van 1.1, waardoor de formule wordt 22:
∆
1.1⋅k xx
T MARIN =2⋅
.
√ MG

Het Nautical Institute propageert een schattingsformule gebaseerd op een homogene cilinder met dezelfde
breedte (B) en massa als het schip23.
Het massatraagheidsmoment van een cilinder is ½·M·R². Wanneer R=½B, is de traagheidstraal:

k xx =

√ √

R2
B2
=
=0.35 B .
2
8

De toegevoegde massa wordt geschat op 30% van het deplacement. De verhouding
daardoor √ 1.3=1.14, waardoor de formule wordt:

√

∆a
bedraagt
∆

0.35⋅B
0.4⋅B
.
T Naut . Inst .=2⋅
⋅√ 1.3=2⋅
√ MG
√ MG

Het Nautical Institute claimt dat deze formule tot 10% nauwkeurig is voor schepen tot 150 m lengte.
Hogere Wiskunde in vraagstukken met beknopte theorie, deel 2; Ing. A.J.G. Klomp en Drs. Joh. Runhaar; Nijgh & van
Ditmar, 1969. Hoofdstuk 13 ‘Toepassingen van differentiaalvergelijkingen’
21

22
23

Verslag validatie WS Protide 20151012 FINAL; MARIN, 2015

Stability, Trim and Strength for Merchant Ships and Fishing Vessels, 2nd edition; I.C. Clark; The Nautical Institute, 2008.
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0.38⋅B
.
√ MG

De formule die Protide gebruikt om de roll-period te schatten luidt: T Protide=2⋅

Dit betekent dat ook Protide uitgaat van de benadering door een cilinder met dezelfde breedte en massa als
het schip, maar voor de verhouding
0.35B · 1.1 = 0.38B).

√

∆a
uitgaat van dezelfde waarde als MARIN (immers:
∆

De verhouding B/d en de IMO-formule
De grootte van de toegevoegde massa hangt sterk af van de Breedte-diepgang verhouding B/d. De
hoeveelheid water die zich bij een slingerbeweging verplaatst onder het vlak is vrij constant en nauwelijks
afhankelijk van de diepgang. Het deplacement daarentegen is sterk afhankelijk van de diepgang.
Consequentie is dat bij kleine diepgang, klein deplacement de toegevoegde massa ten opzichte van het
deplacement groter is dan bij grote diepgang, groot deplacement. Modelproeven hebben uitgewezen dat
tot een verhouding B/d = 2 de toegevoegde massa klein is en bij B/d > 2 toeneemt tot 30% van het
deplacement24.
In de IMO-formule wordt de B/d-verhouding gebruikt. De traagheidstraal wordt daardoor groter bij
grotere B/d-verhouding.

T =2⋅

Lwl
B
C⋅B
met C=0.373+0.023⋅ −0.043⋅
d
100
√G ' M
Lwl = lengte op de waterlijn(m);
B = breedte (m);
d = gemiddelde diepgang(m);
G ' M = voor vrije vloeistof gecorrigeerde hoogte van het Metacentrum.

De component -0.00043·Lwl in de IMO-formule zorgt er voor dat bij grote schepen de schatting van de
Roll-period belangrijk lager uitvalt dan bij gebruik van de andere schattingsformules
De IMO-formule komt uit het weather-criterium zoals dat door de IMO in resolutie A.562 in 1985
vastgesteld werd. In die tijd bestond de groep de zeer grote schepen uit Erts-carriers, VLCC’s en ULCC’s.
Bij deze zeer grote schepen is de massa meer ‘geconcentreerd’ in de ruimen of ladingtanks. De
traagheidstraal is hierdoor kleiner dan in de ‘gemiddelde’ situatie waarin ook lading aan dek vervoerd
wordt.

24

Stability, Trim and Strength for Merchant Ships and Fishing Vessels, 2nd edition; I.C. Clark; The Nautical Institute, 2008.
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Massatraagheid en type schip, belading en stabiliteitssoftware aan boord
Onderstaande figuur geeft vooraanzichten van resp. een bulkcarrier, een zeer grote ertscarrier (VLOC),
een VLCC en een zeer groot containerschip. Merk het verschil op tussen de vorm van het ruim van de
bulkcarrier en van de ertscarrier. Het ruim van de eerste beslaat (bijna) de volle breedte van het schip, dat
van de tweede ongeveer de halve breedte.
De rompen van deze schepen hebben vormcoëfficiënten die nauwelijks van elkaar verschillen. Maar de
verdeling van de ladinggewichten loopt ver uiteen, waardoor grote verschillen ontstaan in de
traagheidstraal kxx.

Ook bij kleinere schepen bestaat niet een standaard massa-verdeling. Een schip van 180m kan een multipurpose schip zijn met wel of niet zware kranen , wel of niet deklast. Maar het kan ook een vehicle-carrier
zijn. In al deze gevallen zal de traagheidstraal kxx belangrijk verschillen.
De IMO-formule is een empirische formule, ontworpen voor de vloot zoals die in 1985 bestond. De
formule houdt geen rekening met variaties in de verdeling van de gewichten aan boord van schepen. Dat
betekent dat de formule met de nodige reserve gebruikt dient te worden en dat zij minder geschikt is voor
moderne schepen als multi-purpose schepen met zwaar laadgerei, grote containerschepen, ro-pax schepen
en vehicle-carriers.
De andere formules, gebaseerd op een vaste verhouding t.o.v. de breedte van het schip dienen met nog
meer reserves gebruikt te worden.
Het berekenen van een betrouwbare roll-period enkel op basis van enkel Lengte, Breedte, diepgang en
MG, met gebruik van één generieke formule, is niet mogelijk.
In voorgaande verhandeling is niet rekening gehouden met het dempend effect van kimkielen. Dit effect is
zeer schip-specifiek.
Ook is geen rekening gehouden met ondiepwatereffecten. Zoals in de passage over de B/d-verhouding al
werd opgemerkt heeft de beweging van het water onder het vlak invloed op de slingerbeweging
(toegevoegde massa). Wanneer de UKC klein is, kan dit water moeilijker bewegen waardoor de
slingerbeweging gedempt wordt. Ook dit effect laat zich niet eenvoudig meenemen.
De roll-period zoals die wordt opgegeven door het schip is vooral bedoeld om een schatting van de
massatraagheid van het schip zelf te maken voor gebuik in Octopus.
De stabiliteitsoftware aan boord van schepen is gecertificeerd door het klasse-bureau (dit kan zijn Lloyd’s
Register, DNV, ABS, ..) en moet voldoen aan eisen vastgesteld door IMO. Het berekenen van
traagheidstralen behoort niet tot de eisen. Enkel bij toetsen op het severe weather criterion wordt een rollperiod vereist waarbij, bij gebrek aan beter, gebruik gemaakt mag worden van de IMO-schattingformule.
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Kleine inventarisatie van aan boord aangetroffen methodes om de roll-period te bepalen
Op een aantal geulreizen in Rijnmond heb ik het schip gevraagd naar de wijze waarop de roll-period
berekend was. Wanneer tabellen of grafieken gebruikt werden, al dan niet afkomstig uit de Loading
Manual, heb ik d.m.v. reverse engineering achterhaald waarop deze gebaseerd waren.
Het bleek dat in ALLE gevallen de door het schip opgegeven roll-period terug te voeren was op een
schattingformule.
Premiership (170000 dwt capesize bulkcarrier): de door het schip gebruikte tabel in het stuurhuis is
gebaseerd op de formule:

0.40⋅B
T =2⋅
√ MG

Global Enterprise (177000 dwt capesize bulkcarrier): het schip heeft de formule

0.3985⋅B
T =2⋅
√ MG

gebruikt terwijl in het stuurhuis een grafiek hangt welke gerelateerd lijkt te zijn aan de IMO-formule.
Aquabreeze (171000 dwt capesize bulkcarrier): het schip gebruikt een tabel uit de loading manual welke
gebaseerd lijkt op de IMO-formule.
Tampa (178000 dwt capsize bulkcarrër): het schip gebruikt op onnavolgbare wijze een tabel uit de Brown’s
Almanac 2019. Deze tabel is gebaseerd op de formule

0.40⋅B
. Probleem is dat de tabel tot een
T =2⋅
√ MG

scheepsbreedte van 35m gedefinieerd is, terwijl het schip 45m breed is. Het is niet gelukt de door het schip
opgegeven roll-period te reproduceren.
Afales (178000 dwt capesize bulkcarrier): het schip gebruikt een tabel uit de Loading Manual. Deze tabel
lijkt gebaseerd te zijn op de foutieve (!) formule:

C⋅B
B
met C=0.373+0.023
T =2⋅
Dg
√ KG

De tabel is aantoonbaar fout. Bij grotere KG (en dus kleinere MG) wordt volgens de tabel de roll-period
korter. Dit is simpelweg onmogelijk. Een schip dat minder stabiel wordt, slingert trager.
Marbat (320000 dwt VLCC): het schip gebruikt de formule:

T=

0.70⋅B
√ MG

Afif (15000 TEU containerschip (368m x 51m)): voor de stabiliteit wordt de IMO-formule gebruikt, voor
het bepalen van het sjorplan van de containers een onbekende formule uit een programma van DNV-GL.
N.B.: de IMO-formule:

L
B
C⋅B
−0.043 wl
met C=0.373+0.023
T =2⋅
Dg
100
√ MG
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Bijlage: Slingermeting
Clinometers aan boord
De slagzij aan boord wordt gemeten met een Clinometer (ook wel: inclinometer).
U treft een clinometer aan in het stuurhuis, de machinekamer controlekamer en de
lading/ballastcontrolekamer (indien aanwezig) en is van belang bij het laden/lossen van het schip,
bunkeren, ballasten.
De clinometer wordt aan boord ook gebruikt om de slingerhoek, de mate van slingeren te bepalen. Met de
slingerhoek wordt de amplitude van de slingerbeweging bedoeld. Een schip dat 5° slingert, slingert in
principe van 5° BB naar 5° SB. Wind of omstandigheden aan boord zorgen soms voor een statische slagzij,
waardoor een schip slingert van bijvoorbeeld 8° BB naar 5° SB. In zo’n geval wordt de grootste hoek
opgegeven als slingerhoek.
Er bestaan verschillende uitvoeringen van de clinometer. De bovenste 2 foto’s zijn aan boord van
respectievelijk de Roy Maersk en de Oriental Acacia genomen, de foto’s onder aan boord van respectievelijk
de Elbstrand en Thea II. Sommige clinometers hebben een voorziening om de maximaal gemeten hoek aan
weerszijden te bepalen (foto rechtsboven).

Wat al deze uitvoeringen gemeen hebben: de wijzer, de vloeistofbel of het kogeltje in de glazen buis geeft
de richting aan van de schijnbare zwaartekracht ter plaatse. In een statische situatie, wanneer het schip stil
ligt, is dat de richting van de verticaal. De hoek tussen de verticaal en het vlak door kiel en stevens is dan
gelijk aan de slagzij.
In een dynamische omstandigheden, wanneer het schip slingert, is er sprake van een geheel andere situatie.
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Clinometers en slingeren
In onderstaande figuur slingert het schip ϕmax graden naar beide zijden. De amplitude bedraagt ϕmax en de
slagzij tijdens het slingeren ligt tussen +ϕmax en - ϕmax. De periodetijd van de beweging is T. Het schip
slingert om een horizontale as in het vlak door kiel en stevens door het punt M. De dikke rode pijl is het
gevoelig element van de clinometer.
De clinometer beschrijf een boog met straal r tot het middelpunt M.

( 2Tπ⋅t )
2π
2π
φ̇ ( t )= ⋅φ ⋅cos ( ⋅t )
T
T
4π
2π
φ̈ ( t )=−
⋅φ ⋅sin ( ⋅t )
T
T

Voor de momentane slagzij als functie van de tijd t geldt: φ ( t )=φ max⋅sin
Voor de hoeksnelheid als functie van de tijd geldt:

,

max

2

voor de hoekversnelling als functie van de tijd:

2

max

Voor de versnelling a ter plaatse van de clinometer geldt dan: a ( t )=r⋅φ̈ ( t ),

.

( )

4 π2
2π
a ( t )=−r⋅ 2 ⋅φmax⋅sin
⋅t .
T
T

uitgeschreven geeft dit:

Hieruit blijkt dat de versnelling a maximaal is wanneer de momentane slagzij maximaal is, dus wanneer

sin

( 2Tπ⋅t )

gelijk is aan +1 of -1. Deze maximale versnelling amax is gelijk aan

amax =−r⋅

4 π2
⋅φ max .
T2
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Ten gevolge van de versnelling a ontstaat een reactiekracht Fa=-m·a naast de zwaartekracht Fg=m·g in het
gevoelig element van de clinometer. Het gevoelig element richt zich nu in de richting van de somvector
( F̄ g + F̄ a ). De hoek tussen deze somvector en de richting van F̄ g is de versnellingsfout ε. F̄ a kan worden
ontbonden in een horizontale en een verticale component.
Voor de horizontale component van F̄ a geldt:

F̄ a =m⋅a max (horizontaal )=m⋅r⋅
hor

4 π2
⋅φmax⋅cos ( φ max );
T2

4 π2
⋅φmax⋅sin (φmax ) (eenheden: radialen,
T2

voor de verticale component : F̄ avert =m⋅a max (verticaal)=m⋅r⋅
meters, seconden).

tan ( ε )=

Algemeen geldt voor de fout in de aanwijzing :

m⋅amax (horizontaal)
a max (horizontaal)
.
=
m⋅amax (verticaal )+m⋅g a max (verticaal) + g

Doordat de massa m kan worden weggestreept is deze fout onafhankelijk van de massa van het gevoelig
element
Tijdens het slingeren zal in de uiterste uitwijking de clinometer aanwijzen: φclino=φmax +ε .

Algemene formule voor de werkelijke slingerhoek ϕmax uit ϕclino
De formule voor tan(ε) kan verder worden uitgeschreven tot:

4 π2
⋅φmax⋅cos (φmax )
cos (φmax )
T2
met ϕmax in radialen.
tan ( ε )=
→tan ( ε )=
2
2
4π
g⋅T
g+r⋅ 2 ⋅φmax⋅sin (φmax )
+sin (φmax )
T
4 π 2 r⋅φmax
r⋅

Invullen : φclino=φmax +ε → φclino =φmax +arctan

graden. Dit geeft:

φclino=φmax +arctan

(

(

cos ( φmax )
180⋅g⋅T 2
+sin ( φ max )
4 π 3 r⋅φmax
cos ( φmax )

14.2⋅T 2
+sin ( φ max )
r⋅φmax

)

)

met ϕclino en ϕmax in

(1)

(met eenheden graden, meters, seconden) . Deze formule is niet eenvoudig om te werken naar een
eenvoudig verband tussen ϕclino en ϕmax. Wanneer ϕclino bekend is, zal ϕmax bepaald moeten worden door te
interpoleren tussen een paar berekende combinaties (ϕclino , ϕmax).
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Benaderingen
Om uit bovenstaande formule een praktische formule af te kunnen leiden, zullen een aantal
vereenvoudigen aangebracht moeten worden.
Voor de hand liggende benaderingen voor kleine hoeken ϕ:

π
. Tot een hoek van 14° is de fout die u maakt kleiner/gelijk aan 1%:
180

• sin ( φ )=φrad =φ °⋅

14⋅
E=

π
−sin ( 14 )
180
=0.010=1 %.
sin ( 14 )

• tan ( φ )=φrad =φ °⋅

π
. Tot een hoek van 10° is de fout die u maakt kleiner/gelijk aan 1%:
180

π
10⋅
−tan ( 10 )
180
E=
=0.010=1 % .
tan ( 10 )
• cos ( φ )=1. Tot een hoek van 8.1° is de fout die u maakt kleiner/gelijk aan 1%

E=

1−cos ( 8.1 )
=0.010=1 % .
cos ( 8.1 )

Generaliserend kan gesteld worden dat voor wat betreft goniometrische verhoudingen hoeken kleiner of
gelijk aan 8° als klein te beschouwen zijn.
Ten aanzien van het verwaarlozen van de verticale component van de versnelling t.o.v. de
zwaartekrachtversnelling g kan afgeleid worden (voor kleine hoeken ϕmax):

4 π4 r 2
r 2
a max (verticaal )=
⋅φmax → 0.012 2⋅φ max, met ϕmax in graden.
2 2
180 T
T

Klein t.o.v. g zou kunnen betekenen dat amax(verticaal) kleiner moet zijn dan 1% van g, dus kleiner dan
0.0981 m/s2.
Om ϕmax als klein te kunnen beschouwen moet dus ook gelden:

√

r 2
0.0981
8.2
r
T
⋅φmax ≤
→ φmax ≤ T⋅
→ 2⋅φ2max ≤ 8.2 → φmax ≤ ⋅√ 8.2
2
0.0120
r
T
T
√r
Dus ϕmax is klein wanneer: φ max ≤ 8.1 ° ∧ φ max ≤

2.86⋅T
√r

(2)

Praktische benaderingsformule voor de werkelijke slingerhoek ϕmax uit ϕclino
Voor kleine hoeken ϕmax kan de verticale component verwaarloosd worden t.o.v. de
zwaartekrachtversnelling g wanneer voldaan wordt aan het rechterlid van de voorwaarden in (2).

4 π2
r⋅ 2 ⋅φ max⋅cos (φ max )
T
Voor de hoek ε geldt dan: tan ( ε )=
, met hoeken in radialen.
g
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Gebruik makend van de benaderingen uit de vorige paragraaf kan dit uitgeschreven worden tot :

r⋅4 π 2⋅φmax
ε=
.
T 2⋅g

De clinometer wijst een hoek ϕclino aan, er geldt: ϕclino = ϕmax+ ε. Dit kan uitgeschreven worden tot:

(

)

r⋅4 π 2
1
1
φ clino= 1+ 2
φmax → φmax =
⋅φclino → φmax =
⋅φ clino
2
r
T ⋅g
4π r
4⋅
+1
+1
2
2
T
gT

(3)

Met g = 9.81 m/s²; T = slingerperiode in seconde; r = afstand clinometer tot slingeras in meter en ϕclino =
slingerhoek volgens de clinometer in graden, de grootste slagzij tijdens een slingerbeweging.

Grafiek
Met als argumenten de geschatte afstand van de clinometer tot de as waar het schip om slingert en de
gemeten slingertijd volgt uit onderstaande grafiek de waarde waarmee de aanwijzing van de clinometer
moet worden vermenigvuldigd om de werkelijke slingerhoek te bepalen.
De grafiek is gebaseerd op de schattingsformule

C=

1
r
4⋅ 2 +1
T
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Rekenvoorbeeld
Capesize bulkcarrier met KG=9.05m. De ooghoogte op de brug, gerekend t.o.v. de kiel (K) bedraagt
43.05m. De clinometer hangt ongeveer 1m boven uw hoofd. De met een stopwatch gemeten
slingerperiode bedraagt 9.0 seconden. De clinometer wijst maximaal 14° aan. Wat is de werkelijke
slingerhoek? We gaan er hierbij van uit dat het schip slingert om een as door het systeemzwaartepunt.
Met gebruik van de vereenvoudigde formule(3):

1
⋅14 → ϕmax = 5.1°.
35
4⋅ 2 +1
9
2.86⋅T
?
≤ 8.1 ° ∧ φ max ≤
√r

r = (43.05 + 1)-9.05 = 35.0m; T = 9.0s; ϕclino = 14° →φ max=

Voldoet de berekende waarde aan φ max
Uit de verhouding

2.86⋅T
2.86⋅9
kan een hoek
=4.35° berekend worden die nog als ‘klein’ beschouwd
√ 35
√r

kan worden.
De berekende hoek van 5° is iets hoger en kan enkel als schatting beschouwd worden.
Merk op: een clinometer is niet nauwkeurig af te lezen (zie foto’s aan het begin in deze bijlage).

Een meer nauwkeurige waarde kan berekend worden met gebruik van de algemene formule(1).
Met r=35.0m en T=9.0s kan voor verschillende ϕmax de bijbehorende ϕclino berekend worden en in een
grafiek gezet worden.
Horizontaal in de grafiek staat de werkelijke slingerhoek, verticaal de slingerhoek die de clinometer zal
aanwijzen:

ϕmax

ϕclino

…….

………

………

………

4.5°
5.0°
5.5°
6.0°

12.2°
13.5°
14.8°
16.1°

Lineair interpoleren levert: ϕmax = 5.0 + (14-13.5)/(14.8-13.5)*(5.5-5.0) = 5.2°.
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De grootte van de fout bij gebruik van de benaderingsformule
Onderstaande grafiek geeft voor de situatie T=9.0s, r=35m de relatieve fout in procenten ten opzichte van
de werkelijke slingerhoek ϕmax. De grafiek is bepaald door bij een gegeven ϕmax(1) met hulp van formule(1)
een bijhorende ϕclino te berekenen.
Met formule(3) werd uit deze ϕclino een ϕmax(2) berekend. De fout is berekend met:

|

Fout ( % )=

|

φmax ( 2 )−φ max (1)
⋅100 % .
φ max (1)

In deze situatie geeft het gebruik van de clinometer EN formule(3) tot een werkelijke slingerhoek van 5°
een fout tot 1%. Bij een werkelijke slingerhoek van 10° is de fout tot 5%.
Een clinometer is niet nauwkeurig af te lezen. Een fout van 5% in het resultaat is in dat opzicht alleszins
acceptabel.
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De hiernavolgende grafiekjes geven een indruk van de fout bij verschillende combinaties van r en T.
Belangrijk: het gaat hier om het aflezen van de clinometer en het corrigeren van de aflezing met gebruik
van formule(3).

De straal wordt constant gehouden terwijl de slingertijd verschillende waardes van 8 seconden tot en met
14 seconden kan aannemen. U ziet dat bij langere slingertijden de fout aanvaardbaar wordt.

In bovenstaande grafiek wordt de slingertijd als constant genomen, maar varieert r van 10m tot en met
45m. Bij kleine r blijft de fout aanvaardbaar, maar bij grotere r wordt de fout erg groot met toenemende
slingerhoek.
Wanneer een fout van 5% acceptabel gevonden wordt, is de clinometer MET gebruik van formule(3)
bruikbaar tot een werkelijke slingerhoek van zo’n 8° op het schip in dit voorbeeld (een Capesize
bulkcarrier).
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Conclusie
U heeft gezien dat door het optreden van versnellingsfouten een clinometer ongeschikt is om op een
slingerend schip de werkelijke slingerhoek te bepalen.
Met een clinometer kunt u enkel de schijnbare slingerhoek bepalen, dat is de slingerhoek die u zelf
ervaart en die ook de spullen op de kaartentafel zullen ervaren, evenals eventuele lading op dezelfde hoogte
(bijvoorbeeld containers achter het stuurhuis).
De hoek die u meet hangt af van de plaats aan boord waar de clinometer bevestigd is en van de
slingerperiode van het schip. De clinometer in de machinekamer controlekamer zal een andere slingerhoek
aanwijzen dan de clinometer in het stuurhuis. Maar elke clinometer aan boord zal een grotere slingerhoek
aanwijzen dan de werkelijke slingerhoek.
Wanneer het om diepgangsvermeerdering als gevolg van slingeren gaat, zullen conclusies die enkel op basis
van de clinometer getrokken worden altijd in meer of mindere mate (afhankelijk van de plaats van de
clinometer) overtrokken zijn. De situatie wordt onveiliger beoordeeld dan ze in werkelijkheid is. De
conclusie op zich is altijd veilig, maar volledig ongeschikt om de Protide-tijpoort te controleren.
Protide geeft in het tijpoortformulier een grafiek met de verwachte slingerhoeken tijdens de geulreis. Om
te kunnen vergelijken en de correctheid van de uitgegeven tijpoort te beoordelen heeft u de werkelijke
slingerhoek ϕmax nodig. U kunt hiervoor de clinometer gebruiken mits u de afgelezen waarde corrigeert
voor de versnellingsfouten. U kunt hiervoor de benaderingsformule

φ max=

1
⋅φclino
r
4⋅ 2 +1
T

gebruiken, waarin r de afstand clinometer-slingeras is (in de praktijk: hoogte stuurhuis boven de Kiel –
KG + hoogte clinometer boven het dek) en T de slingerperiode in seconden. De formule is voldoende
betrouwbaar tot werkelijke slingerhoeken van ongeveer 8°. De slingerhoeken van tijpoortgebonden schepen
liggen hier normaal gesproken ruim onder.
In plaats van de clinometer en schattingformule is het beter om een NMS (Navigator Marginale Schepen)
te gebruiken om de slingerhoek te bepalen. Gebruik van dit instrument voor de navigatie is verplicht op
geulreizen. Een NMS is gebaseerd op de ADNav ADX-XR en heeft door de combinatie met de Qastorlaptop alle functionaliteit aan boord om het slingeren en de werkelijke slingerhoek zichtbaar te maken en
te registreren. De aldus verkregen slingerhoek is vrij van versnellingsfouten.
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Slingermetingen met de NMS
Met een NMS is het mogelijk om de slingerbeweging vast te bepalen door het hoogteverschil te meten
tussen de HDG-pod en de POS-pod. Omdat ook de afstand tussen de pod’s bekend is, kan de helling
bepaald worden. Bij de meting wordt gebruik gemaakt van relatieve RTK, waardoor de relatieve positie
van de pod’s t.o.v. elkaar zeer nauwkeurig berekend kan worden. Deze berekening wordt 5 maal per
seconde gedaan. Al het rekenwerk wordt in de MPU (Main Processing Unit) gedaan. De verkregen
slingerhoek is absoluut en kent geen versnellingsfouten.

Een reeks waarnemingen kan op eenzelfde manier geanalyseerd worden als beschreven bij de golfmeting.
De reeks moet lang genoeg zijn om een representatief deel van het spectrum te bevatten. Tijdens de
waarneming mogen de omstandigheden niet te veel veranderen (waterdiepte, weersomstandigheden, koers/
vaart). In de praktijk is een periode van grofweg 5 tot 15 minuten lang genoeg.
Wanneer de Fourieranalyse gedaan wordt met de Fast Fourier Transform dan zijn 512, 1024, 2048, 4096,
8192, … samples beschikbaar (bij FFT moet het aantal samples deelbaar zijn door 2), overeenkomend met
een tijdsperiode van bijvoorbeeld 102 seconden (1.7 minuten) bij 512 samples en 819 seconden (13.7
minuten) bij 4096 samples.
Probleem bij de NMS is dat er afhankelijk van de opstelling zo nu en dan samples ontbreken. Op die
momenten is de verbinding tussen de 3 POD’s eventjes onderbroken. In Qastor merkt u daar door de
toegepaste Kalman-filtering niets van. Maar bij analyse d.m.v. Fast Fourier zorgen hiaten in de datastroom
voor vertekende resultaten.
Zowel het weglaten van de hiaten als het met een ‘0’ weergeven van hiaten lossen dit probleem niet op.
Ontbrekende samples weglaten veroorzaakt een verschuiving in het waargenomen spectrum. Vervangen
van ontbrekende samples door ‘0’ veroorzaken ‘spook’-componenten in het spectrum. In beide gevallen zal
het resulterende spectrum misvormd raken. Zolang er niet te veel van dergelijke ‘hick-ups’ zijn, is het
probleem niet heel groot.
Sinds 2017 heeft Protide de mogelijkheid om achteraf met de NMS gemeten data zichtbaar te maken in
het eerder uitgegeven tijpoortformulier.
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Bijlage: UKC- en andere veiligheids-criteria
Bij het beoordelen van de veiligheid van een vaart kunnen verschillende indicatoren een rol spelen. Een
bekende indicator is de UKC, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de bruto-UKC en de
netto-UKC. De netto-UKC is gelijk aan de bruto-UKC verminderd met de squat.
Tot in de tweede helft van de 20-ste eeuw gold een UKC (actuele waterdiepte – diepgang) van 3’
(91.5cm) als voldoende veilig. Over de veiligheid van deze UKC-eis bestonden toen al de nodige twijfels 25.
In de eerste jaren van de Euro-/Maasgeul werd een bruto-UKC policy gehanteerd waarbij voor het gebied
Eurogeul-West (ten Westen van huidige E13) een bruto-UKC van 20% van de actuele diepgang vereist
was, voor het gebied Eurogeul-Oost 17.5% van de actuele diepgang, voor de Maasgeul een bruto-UKC
van 15% van de actuele diepgang en voor de Maasmond (het gebied tussen de pieren) van 10% van de
actuele diepgang26
De bruto-UKC moest voldoende zijn om onzekerheden in de verwachte waterstand, de invloeden van
squat en de diepgangsvermeerdering ten gevolge van de verticale beweging door de deining/zeegolven op
te vangen. Bij een deininghoogte He10 van 49cm werd destijds de Geul gestremd voor schepen met de
maximaal toegelaten diepgang omdat niet zeker was dat de begrote ruimte voldoende zou zijn om alle
onzekerheden en verticale bewegingen op te vangen. Voor schepen met minder diepgang dienden loodsen
een berekening te maken waarbij de diepgangsvermeerdering ten gevolge van de met de clinometer(!)
gemeten slingering opgeteld moest worden bij de diepgang, waarna het resultaat alsnog moest voldoen aan
de gestelde UKC-eis27.
Bij het vaststellen van de percentages ten behoeve van een UKC-eis spelen een aantal factoren een rol. Een
belangrijke factor is de verwachte verblijfsduur in het gebied. Hoe langer de verblijfsduur, hoe groter de
kans op een grotere verticale beweging, grotere afwijking van de verwachte waterstand en grotere kans op
een bodemberoering. Om daarmee rekening te houden moet het benodigde percentage van de brutoUKC t.o.v. de diepgang vergroot worden. Voor een FPSO welke 30 jaar op dezelfde plaats in de Noordzee
afgemeerd ligt wordt daarom een veel hoger percentage gebruikt dan voor een schip dat maar een paar uur
op een bepaalde plaats verblijft.
Een andere factor is de aanwezigheid van getijmeters. Wanneer op meer plaatsen verspreid over een gebied
de waterstand gemeten wordt, wordt de verwachting nauwkeuriger. Om deze reden is de getijverwachting
dichter bij de kust nauwkeuriger dan verder op zee. Consequentie is dat op volle zee een grotere
veiligheidsmarge in acht genomen moet worden. Daar komt bij dat op volle zee de golf- en deininghoogte
over het algemeen hoger is dan dichter bij de kust. Op volle zee zal een schip daarom meer bewegen dan
dichter onder de kust.
Wanneer de waterstand voldoende nauwkeurig voorspeld kan worden en de verticale beweging nagenoeg
afwezig is, kan worden volstaan met een vaste netto-UKC eis van bijvoorbeeld 1m (het huidige
manoeuvreercriterium). Deze eis zou dan voldoende moeten zijn om het beetje onzekerheid in de
waterstand op te vangen. Veelal is, wanneer deze eis gehanteerd wordt, ook sprake van assistentie door
sleepboten, waardoor ondiepwatereffecten bij het manoeuvreren (door een h/T-verhouding kleiner dan
1.2) opgevangen kunnen worden.
Het probleem van standaard UKC-eisen is dat niet gekeken wordt naar de actuele verticale beweging.
Wanneer het schip in prettige hydro-meteo omstandigheden nauwelijks beweegt, wordt te veilig gerekend
en wordt capaciteit weggegooid. Wanneer de omstandigheden ongustiger worden, wordt wellicht de geul
Pag. 10 Bevaarbaarheid Zuidelijke Noordzee en het Nauw van Calais voor schepen tot max. 75vt(229dm); Rapport NZ-R-79,
Rijkswaterstaat directie Noordzee, 1979
25

Notitie betreffende de huidige toelatingsregeling in de Euro- en Maasgeul, Rijkswaterstaat directie Noordzee, 1983

26

Notitie betreffende de huidige toelatingsregeling in de Euro- en Maasgeul, Rijkswaterstaat directie Noordzee, 1983

27
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te vroeg gesloten. De conventionele manier van rekenen kan daarom op zich veilig zijn, maar kost
capaciteit en is daardoor in economisch opzicht niet optimaal.
Beter is het om ook de verwachte verticale beweging in de berekening mee te nemen. Dit kan op 2
manieren geschieden: door te kijken naar de (significante) verticale beweging an sich, of naar de kans op
een bodemberoering. Enkel de laatste methode wordt door Protide in Nederland gebruikt. Beide
methodes worden daarentegen door Protide in Long Beach gebruikt. In Long Beach hanteert Protide een
dUKC-criterium van 1.00m, naast een kanscriterium van 0.02% per geulvaart en bruto-UKC van 10% 28.
De verticale beweging kan meegenomen worden door de significante diepgangsvermeerdering ten gevolge
van de significante verticale beweging Zs gelijk te stellen aan ½ ∙Zs. Uit de tabel op bladzijde 27 blijkt dat 1
op de 1:e8 is 1 op de 2981 (afgerond 1 op de 3000) bewegingen de waarde van 2 ∙ ½ ∙Zs = Zs zal
overschrijden. Extra veiligheid wordt gecreëerd door een toeslag op de (verwachte) Zs te rekenen. Dit kan
door een minimale waarde vast te stellen voor de uitkomst van Waterdiepte – Diepgang – Squat – Zs (=
Netto-UKC – Zs). Hierdoor ontstaat het dUKC-criterium dat rekening houdt met de verticale beweging.
Voor de minimale UKC geldt dan: UKC min ≥ Z s + dUKC criterium .
De actuele dUKC (Netto-UKC – Zs) treft u aan in het een Protide-tijpoortformulier als een groene balk in
het UKC-diagram. Merk op dat wanneer een dUKC-criterium gehanteerd zou worden van 0.5m, de
passage in onderstaand voorbeeld net niet zou zijn goedgekeurd.

Wanneer de significante verticale beweging Zs toeneemt, zal vanaf enig moment de marge die vastgesteld
is in het dUKC-criterium niet voldoende zijn om een klein deel van de overschrijdingen (een klein deel
van de 1 op de 3000 bewegingen) op te vangen. De enige manier om dit probleem te ondervangen ligt in
het hanteren van een criterium voor de kans op een bodemberoering.
De kans op een bodemberoering hangt af van de verticale beweging (Zs), maar ook van het verwachte
aantal verticale bewegingen tijdens de reis (de verhouding Tpas : Tm ; dus reisduur t.o.v. de
bewegingsperiode). Op bladzijde 54 is de formule afgeleid die de verhouding UKC : Zs bepaalt wanneer
precies aan een vastgesteld kans-criterium voldaan wordt:

√

(

)

Tm
UKC
1
≥ − ⋅ln −
⋅ln ( 1− p pas )
Zs
8
T pas
Hieruit volgt voor de minimale UKC:

√

(

)

Tm
1
UKC min ≥ Z s⋅ − ⋅ln −
⋅ln(1− p pas )
8
T pas

Presentatie: 2019-01-29 – PROTIDE Spring 2019 Meeting; Charta Software. Er wordt niet gesproken over 0.017%, maar
over een Psafe(Route)>99.98%
28
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Een UKC-eis gebaseerd op een percentage van de diepgang kan erg veilig zijn, maar daardoor ook erg
onvoordelig. Een netto-UKC-eis gebaseerd op een vast getal (bijvoorbeeld 1.00m) is voordeliger maar is
onveilig wanneer het schip gaat bewegen in verticale zin. Toepassen van een dUKC-criterium en/of een
kanscriterium kan dit ondervangen.
In onderstaande figuur wordt een de relatie tussen de minimale UKC en de significante verticale beweging
getoond waarbij uitgegaan wordt van de verschillende criteria bij een inkomende geulreis die 3.5 uur duurt,
de bewegingsperiode van het schip 12 seconden bedraagt en waarbij de omstandigheden gedurende de
gehele reis hetzelfde blijven (niet helemaal realistisch):
1. UKC min ≥ 1.00 m (het huidige Manoeuvreercriterium) EN
2. UKC min ≥ Z s + dUKC criterium met dUKCcriterium is 0.5m, EN

√

1
8

(

3. UKC min ≥ Z s⋅ − ⋅ln −

)

Tm
⋅ln(1− p pas )
T pas

met Tm = 12s, Tpas = 3.5u=12600s, ppas = 0.017%

U ziet dat bij een verticale beweging van 0m tot 0.5m het eerste criterium bepalend is (rode lijn). Bij een
verticale beweging van 0.5m tot ongeveer 1.3m is het tweede criterium bepalend (groene lijn). Bij meer
beweging is het laatste criterium bepalend (gele lijn).
Wanneer als dUKC-criterium 1.00m gekozen zou zijn, zou het eerste criterium zijn komen te vervallen en
zou het dUKC-criterium bepalend zijn geweest voor verticale bewegingen van 0.00m tot ongeveer 2.60m,
waarna het kanscriterium alsnog bepalend zou zijn geworden. Deze verandering zou de toegankelijkheid
van de geul onder relatief gunstige omstandigheden aanmerkelijk beperkt hebben.
Voor de Euro-/Maasgeul worden op dit moment criterium 1 en 3 gebruikt. De meerwaarde van criterium
2 met het gekozen dUKC-criterium lijkt beperkt. Wanneer de omstandigheden minder gunstig worden en
het risico navenant groter, is een goed vastgesteld kanscriterium van eminent belang voor de (verticale)
veiligheid in de geul.
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UKC-policies aan boord van schepen
In 1998 werd de ISM-code van kracht en werd invoering van een goedgekeurd Safety Management
systeem aan boord van een schip door IMO verplicht gesteld. Onderdeel van een dergelijk systeem zijn
richtlijnen die gehanteerd worden bij het voorbereiden en plannen van een reis. Hier hoort een UKCpolicy bij.

Bovenstaande afbeelding is een willeurig voorbeeld van een UKC-policy aan boord van een groot
containerschip (333m x 48m) waarvan de diepgang in de praktijk tussen de 10m en de zomerdiepgang
(geschat) 15m zal liggen. Wanneer de waterdiepte minder dan 5 maal de diepgang is, maar meer dan 2
maal de diepgang, zeg tussen 75m en 30m, wordt een UKC van 20% van de ‘dynamische diepgang’ vereist
bij het passeren van relatief ondiepere plaatsen (patches). De term ‘dynamische diepgang’ suggereert het
meewegen van squat, stampen, slingeren, dompen in de diepgang.
Aan boord van schepen wordt de squat vaak berekend met de formule van Barras (BARRAS 1,
vereenvoudigd voor begrensd vaarwater):

V2
met de snelheid V in knopen en Squat in
Squat=C b⋅
50

meters. Voor open water wordt de aldus berekende squat gehalveerd (in de formule niet delen door 50
maar door 100). In alle gevallen geeft deze formule een ruime, dus veilige, overschatting van de squat.
Inzicht in de verwachte verticale bewegingen heeft men aan boord tijdens het plannen van een reis niet en
tijdens de uitvoering van de reis nauwelijks. De diepgangsvermeerdering door dompen is alleen met zeer
nauwkeurige en aan boord niet voorhanden zijnde apparatuur te meten. De diepgangsvermeerdering door
stampen en slingeren is aan boord enkel ruw te schatten met gebruik van een clinometer en een trimindicator (langsscheepse clinometer, indien voorhanden) of het inschatten aan de hand van de beweging
van bijvoorbeeld de voormast over de horizon.
Aan boord zijn normaal gesproken geen middelen voorhanden die voor het betreffende schip een bepaalde
sea-state koppelen aan een indicatieve diepgangsvermeerdering door verticale bewegingen. Dit betekent
dat de term ‘dynamische diepgang’ in de praktijk een loze kreet is.
De hier getoonde UKC-policy wordt nog interessanter op het moment dat het schip in relatief ondiep
water vaart (hier gesteld op minder dan 2 maal de actuele diepgang, in dit geval minder dan 30m). Dit is

106

naar men blijkbaar veronderstelt het geval bij het naderen van een haven. De ‘dynamische UKC’ behoeft
dan nog maar 10% te bedragen.
De regels 1 tot en met 3 in onderhavige policy hebben alles te maken met het zeegebied waarin het schip
verkeert en de (on-)mogelijkheid om om relatieve ondieptes (patches) heen te varen. Regel 1 is voor open
zee en oceanen waar het schip gedurende langere tijd zal vertoeven en waarbij alle hydro-/meteoomstandigheden getrotseerd zullen moeten worden. Hierbij bestaat (bijna) altijd de mogelijkheid om de
route over diep water te plannen en ondieptes te vermijden. Regel 2 is bedoeld voor ondiepere en meestal
meer beschutte wateren waarbij nog wel de mogelijkheid bestaat om een route te kiezen die niet over
ondiepere delen gaat. Regel 3 is bedoeld voor ondiep water waarbij een haven aangelopen moet worden en
vaak niet meer om een relatieve ondiepte gevaren kan worden.
De meeste policies hanteren uitzonderingsregels waarbij lokale gebruiken, advies van havenauthoriteiten en
loodsen prevaleren boven de generieke policy van de rederij.
Omdat de dynamische diepgang aan boord nauwelijks ingeschat kan worden, zou de policy aan boord van
een schip beter geformuleerd kunnen worden met een generieke bruto-UKC eis van bijvoorbeeld 50% in
relatief beschutte wateren en bijvoorbeeld 200% in open zee. Voor inland-navigation zou een netto-UKC
van 1m voorgeschreven kunnen worden. Gezond verstand zou altijd behoren te prevaleren boven het blind
toepassen van regels.
UKC-policies zijn vaak op verschillende manieren te interpreteren en munten meestal uit in vaagheid,
waardoor regelmatig discussie aan boord ontstaat over de door Protide uitgegeven tijpoort.
Marges zijn altijd nodig om onzekerheden in de werkelijke UKC tijdens een reis te ondervangen en
zodoende altijd water onder de kiel te houden. Protide kan met grote zekerheid de werkelijke UKC
tijdens een geulreis voorspellen, waardoor de marges veel kleiner genomen kunnen worden en een geul
optimaal gebruikt kan worden.
Zolang er geen certificatie en dus geen internationale erkenning bestaat voor probabilistische
tijpoortregelingen zoals Protide, zullen de discussies aan boord en met rederijen blijven bestaan.
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