Tsunami
Op 26 december 2004 werd Zuidoost-Azië getroffen door een tsunami. Een
tsunami is één heel lange golf die bij de kust heel hoog wordt. De tsunami had
rampzalige gevolgen voor een aantal kustgebieden. Dit kwam door de enorme
hoeveelheid water die door deze tsunami werd meegevoerd.
In onderstaande figuur is een schematisch overzicht te zien van het verloop van
een tsunami. Boven elke genoemde waterdiepte is steeds de bijbehorende
snelheid weergegeven.
figuur

diepte (meter)

snelheid (km/uur)

snelheid in km/uur bij verschillende waterdiepten

940

710

520

160

80

?

?

35

10

2000
4000
7000

In de figuur is bijvoorbeeld te zien dat een tsunami bij een diepte van
4000 meter zich met een snelheid van 710 km/uur verplaatst.
Voor de snelheid van een tsunami geldt bij benadering de volgende formule:

v  11,3 d
Hierin is v de snelheid in km/uur en d de waterdiepte in meter.
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In de figuur ontbreken twee waarden voor de waterdiepte. Zij zijn aangegeven
met een vraagteken.
Bereken met behulp van bovenstaande formule en de gegevens uit de figuur
deze twee ontbrekende waarden.
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De tsunami van december 2004 werd veroorzaakt door een aardbeving onder
zee, 150 km uit de kust van het Indonesische eiland Sumatra.
De tsunami plantte zich voort door de Golf van Bengalen, waar de zee ongeveer
3 km diep is.
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Bereken hoeveel minuten een tsunami nodig heeft om een afstand van 150 km
af te leggen in water van 3 km diep.
In de figuur is ook te zien dat in de buurt van de kust, waar de waterdiepte niet
zo groot is, de golfhoogte van een tsunami groter wordt. Op volle zee, waar de
waterdiepte groot is, is de golfhoogte niet zo hoog.
Bij tsunami’s is het volgende verband gevonden tussen waterdieptes en
golfhoogtes:
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Hierin is h1 de golfhoogte bij waterdiepte d1 en h 2 de golfhoogte bij waterdiepte

d 2 ; h1 , d1 , h 2 en d 2 zijn in meters.
De tsunami van 26 december 2004 ontstond in een gebied met waterdiepte 1 km

d 
en golfhoogte 60 cm. Met deze gegevens en de formule h 2   1 
 d2 
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kunnen we voor het verdere verloop van deze tsunami het verband tussen de
waterdiepte d en de golfhoogte h beschrijven met de formule:

h  3,37  d  0,25
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Toon dit aan.
Naarmate een golf dichter bij de kust komt, neemt de waterdiepte steeds verder
af. Dit is in de figuur te zien. In de figuur kun je ook zien dat de golfhoogte
toeneemt als de golf dichter bij de kust komt.
Met behulp van de afgeleide van h kun je onderzoeken of de toename van de
golfhoogte groter of kleiner wordt naarmate de golf dichter bij de kust komt.
Onderzoek met behulp van een schets van de afgeleide van h of deze toename
groter of kleiner wordt naarmate de golf dichter bij de kust komt.
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