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Nederlandse samenvatting 
 
Het modelleren van stromingsgeïnduceerde trillingen van schuiven in 
waterbouwkundige constructies 
 
Het dynamische gedrag van schuiven in waterbouwkundige constructies veroorzaakt door 
de passerende stroming is een mogelijk gevaar voor de waterveiligheid. Complexe 
interacties tussen de turbulente stroming en het schuiflichaam kunnen ongewenste 
trillingen opwekken. Dit werk draagt bij aan een beter begrip en voorkoming van 
schuiftrillingen door verschillende numerieke technieken aan te wenden. Simulaties met 
de eindige-elementenmethode zijn gebruikt voor de analyse van de water-schuifinteractie 
van een nieuw onderstroomd schuiftype dat lekstroming toepast om de excitatie te 
onderdrukken. Een fysisch schaalmodelexperiment van dezelfde configuratie bevestigt dit 
gunstige effect voor een bredere verzameling condities. Voorts wordt een opzet voor een 
regelsysteem gegeven dat is gebaseerd op data van versnellingssensoren bevestigd op 
de schuiven. Er wordt aangetoond hoe dit systeem getraind kan worden om toekomstige 
toestanden te classificeren en zodoende operationele beslissingen te ondersteunen ter 
omzeiling van kritische trillingen. Verder is het gebruik van evolutionaire rekentechnieken 
onderzocht als systeemidentificatiemiddel voor dynamische systemen. Het differentiële-
evolutiealgoritme is toegepast om de coëfficiënten van verscheidene niet-lineaire 
bewegingsvergelijkingen van zelf-excitatieoscillaties uit tijdsignalen te herleiden. De 
resultaten van deze verschillende benaderingen dragen bij aan het uitroeien van 
problemen gerelateerd aan stromingsgeïnduceerde trillingen en daarmee aan een hogere 
waterveiligheid. 
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