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SAMENVATTING

Tsunamis worden gedefinieerd als bestaande uit lange lopende golven, opgewekt door een
impulsieve verstoring van de watermassa van de zee of de oceaan.
Op open zee (diep water) worden ze gekarakteriseerd door een golflengte die varieert van
enige tientallen tot honderden kilometers en een amplitude die zelden groter is dan 1 m .
Hieruit kan afgeleid worden dat de ondiepwater- of lange golfbenadering op de golfverge-
lijkingen toegepast mag worden.

Vanuit hun ontstaansgebied verspreiden de tsunami-golven zich in alle richtingen, waarbij ze
zich over grote afstanden practisch ongedempt voortplanten en vervolgens op ver uiteen
liggende kusten grote schade (kunnen) veroorzaken . Alleen al in deze eeuw zijn er tot nu toe
op zijn minst 10000 mensen omgekomen t.g .v . het tsunami-geweld, terwijl de materiële
schade gemiddeld miljoenen guldens per jaar bedraagt .

In 1990 werd in een artikel van D . Smith en A. Dawson [14], op basis van geologisch
bewijsmateriaal, de veronderstelling geuit dat lang geleden ook in het Noordzeegebied
tsunami-golven van aanzienlijke omvang voorgekomen zijn. Mede hierdoor ontstond de vraag
wat nu de kans is dat dit type golven in het Noordzeegebied zal voorkomen en wat in dat
geval de gevolgen zijn voor de waterstand aan de Nederlandse kust .

Uit onderzoek naar de mogelijke oorzaken van het ontstaan van een tsunami bleek als
belangrijkste oorzaak een (onderzeese) aardbeving aangewezen te kunnen worden. Echter niet
door alle onderzeese aardbevingen wordt een tsunami opgewekt. M .b .v . empirische Japanse
formules kan worden afgeleid, dat voor het opwekken van een aan de kust merkbare tsunami
minimaal een aardbevingssterkte M=6,0 à 6,3 vereist is . Bovendien dient de waterdiepte in
het epicentrum van de aardbeving voldoende groot te zijn, terwijl ook de breukverschuiving
in de haard een voldoende grote verticale component dient te bezitten .
De kans dat in het Noordzeegebied een dergelijke aardbeving zal optreden is echter zeer
gering .

In het Noordzeegebied kunnen ook tsunami-golven voorkomen die opgewekt zijn door een
aardbeving buiten dit gebied . Met name het zeegebied ten noorden en noordwesten van het
Noordzeegebied is in dit verband van belang .
In dit noordelijk zeegebied is de kans op een tsunami-opwekkende aardbeving aanmerkelijk
groter dan in het Noordzeegebied . M.b.t . de exacte kans dient nog nader onderzoek plaats
te vinden .
De maximale aardbevingssterkte waarmee in dit gebied rekening gehouden dient te worden
bedraagt M=7,5, wat op diep water resulteert in tsunami-galven met periode T=180 min.
en amplitude r=1 m. In het Noordzeegebied kan echter, volgens een grove schatting op basis
van empirische Japanse formules, de waarde van deze amplitude oplopen tot 3 à 4 m .

De beïnvloeding van de waterstand aan de Nederlandse kust door bovengenoemde tsunami-
golven die vanuit het noorden of noordwesten het Noordzeegebied binnenlopen, wordt
bepaald m.b.v . het Continental Shelf Model (CSM-model) . Dit model beslaat een groot deel
van het continentale plat van Noordwest-Europa (figuur 6.1) en is gebaseerd op het
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WAQUA-programmapakket, waarmee de beweging van oppervlaktewater in twee horizontale
dimensies kan worden berekend .

Allereerst zijn echter een aantal 1-dimensionale experimenten uitgevoerd om meer inzicht in
het gedrag van tsunami-golven te verkrijgen . De gebruikte tsunami-golfrandvoorwaarde is
afgeleid van de tsunami-golven die in het zeegebied ten noorden van het Noordzeegebied
ontstaan zijn . Slechts het positieve deel van 1 sinusvormige tsunami-golf is als
randvoorwaarde ingevoerd (figuur 5 .2) . Uit deze experimenten blijkt o .a . dat

- voor een goede beschrijving van bovengenoemde tsunami-golf minimaal 16 roosterpunten
per (halve) golflengte nodig zijn .

- voor bovengenoemde tsunami-golf de optimale waarde van het 1-dimensionale Courant-
getal maximaal 2 is .

- kleinere tsunami-golfperioden leiden tot een drastische toename van de rekentijd en een
toenemende invloed van de bodemwrijving (amplitude-demping) .

- een toename van de bodemwrijving een afname van de amplitude van de tsunami-golf tot
gevolg heeft, terwijl de fase niet wordt beïnvloed .

- de invloed van het getij alleen invloed heeft op de amplitude van de tsunami-golf en
afhankelijk is van de positie van de tsunami-golf t.o.v . het getij .

- scherpe gradiënten in de waterstand ongewenste fluctuaties van de waterstand tot gevolg
hebben .

Op basis van de kennis verkregen m .b .v . bovengenoemde experimenten zijn m .b.v . het
CSM-model enkele tsunami-golfberekeningen zonder getij uitgevoerd. Hieruit komt naar
voren dat een tsunami-golf die het Noordzeegebied vanuit het noorden binnenloopt, hogere
waterstanden aan de Nederlandse kust tot gevolg heeft dan een tsunami-golf uit het noord-
westen . In waterstand-meetstations aan de Nederlandse kust wordt, in geval van een tsunami-
golf uit het noorden, een maximale waterstandsverhoging van ongeveer 1,7 m geregistreerd .
Voor beide experimenten geldt dat de tsunami-golf t.g.v . de coriolis(kracht) als het ware
tegen de oostkust van het Verenigd Koninkrijk wordt aangedrukt en daar vooral in de grote
baaienlinhammen aanzienlijke water- standsverhogingen tot gevolg heeft.

Ter bepaling van de 'werkelijke' maximale waterstandsverhoging aan de Nederlandse kust
is vervolgens voor het ongunstigste geval, d.w.z . een tsunami-golf die het Noordzeegebied
vanuit het noorden binnenloopt, de invloed van het getij in de berekening betrokken . Als
gevolg hiervan treedt in de waterstand-meetstations aan de Nederlandse kust een reductie van
de amplitude op van gemiddeld 0,3 m. De voortplantingsrichting van de tsunami-golf wordt
niet door het getij beïnvloed. De maximale verhoging van de waterstand ter plaatse van de
Nederlandse kust, a.g.v . deze voor het Noordzeegebied realistische tsunami-golf, is in dat
geval 1,4 m.
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING

In dit hoofdstuk zal, gezien het feit dat het verschijnsel tsunami voor velen een zekere onbe-
kendheid heeft, een algemene beschrijving van dit fenomeen worden gegeven.

1 .1 Historische beschrijving

In een legende van de Makah-indianen van Cape Flattery, State of Washington, wordt verteld
dat het peil van de Pacifische Oceaan binnen enkele dagen verschillende malen rees en daalde .
Eerst steeg het water zo hoog dat de kaap van het vaste land werd gescheiden, daarna trok de
zee zich zover terug dat de Neah Bay geheel droog viel .
Vier dagen later begon het water weer te stijgen tot de kaap zelf en al het land onder water
stond, behalve de bergtoppen . Ieder die een kano bezat stouwde hem vol met zijn bezittingen
en liet zich meevoeren met de sterke stroom . Veel mensen verloren echter het leven .
Weer vier dagen later keerde de zee terug tot zijn normale peil . Een deel van de stam spoelde
ver noordwaarts aan de kust aan . Afstammelingen van de overlevenden leven nog steeds op
deze plaatsen .

Een andere legende met betrekking tot een grote vloed uit zee komt voor bij de Araucanië-
indianen van Zuid-Chili . Hierin wordt verhaald dat de vloed uit zee veroorzaakt werd door
twee grote slangen die elkaar uitdaagden wie de grootste magische kracht bezat .
De vloed kwam na een sterke aardbeving en ging gepaard met een vulcanische uitbarsting . De
mensen vluchtten de bergen in. De bergen dreven echter op het stijgende water naar boven,
tot dichtbij de zon .
Als gevolg van deze ervaring vluchten de Araucaniërs bij een beving altijd de bergen in,
waarbij ze schalen meenemen om hun hoofd te beschermen tegen hitte van de zon.

In de Hindu-traditie is het de man Manu die op een dag een kleine vis vond in het water dat
hem gebracht werd om zich te wassen . "Bescherm mij" zei de vis tot hem, "dan zal ik je
redden, want er komt een grote vloed die alle schepselen zal vernietigen" . Manu vroeg: "Hoe
kan ik je dan beschermen?" De vis antwoordde: "Stop me in een kruik tot ik groter ben.
Graaf dan een vijver voor me en als ik ook daarvoor te groot ben geworden, zet me dan terug
in de zee . Dan zal ik zo groot zijn dat ik niet meer door andere vissen opgegeten zal wor-
den" .
Manu deed zoals hem gezegd was. Op advies van de vis bouwde hij een schip en toen de
overstroming kwam scheepte hij zich in . Van alle schepselen op de aarde werd alleen hij
gered. Het menselijk ras werd opnieuw opgewekt door een vrouw die door de Goden gemo-
delleerd was uit het offer dat door Manu bij zijn redding aan hen had opgedragen .

Ook in het uit de Bijbel bekende verhaal van de zondvloed, waarin alleen Noach en zijn
familieleden gered worden, komen vloedgolven voor als middel om de aarde te verwoesten .

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van overleveringen waarin een grote vloedgolf uit zee, die
soms een einde maakte aan een bestaande cultuur, een rol speelt .
Ze komen overal voor bij de oorspronkelijke bewoners van de kustgebieden van de Pacific,
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maar ook bij de volkeren van het Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied . Opvallend
is dat ze ontbreken bij de volkeren van Noord- en West-Europa en van Afrika .
De verspreiding van deze legenden en mythen geeft hiermee een getrouw beeld van het optre-
den van tsunamis in de tegenwoordige tijd [12] .

Toch hebben zich ook in Noord- en West-Europa enkele tsunamis voorgedaan. De meest be-
kende is de tsunami t.g .v . de aardbeving van Lissabon (1755) . Het epicentrum van deze
aardbeving lag 375 km WZW van Lissabon . Een groot deel van de stad werd verwoest door
een dagen durende brand en de door de aardbeving opgewekte tsunami.
Bij Lissabon traden ten minste 3 en bij Cadiz 6 grote tsunami-golven op met maximale hoog-
ten (top-dal) van 15 resp . 18 m. De tsunami-golven bereikten niet alleen Zuid-Engeland, maar
troffen ook de Canarische eilanden, de Azoren en zelfs het Caribisch gebied . Verder deden ze
zich ook voor in het westelijk deel van de Middellandse Zee en kwamen in heel West-Europa
seismische seiches voor [10] .

Ook in de Noordzee zelf heeft zich waarschijnlijk een tsunami voorgedaan . De grond voor
deze veronderstelling is de vondst van een laag zeezand, ingebed in veen, aan de oostkust van
Schotland [14] .
Verondersteld wordt nu dat deze zandlaag het gevolg is van een tsunami die is veroorzaakt
door een onderzeese aardverschuiving ter plaatse van de helling van het continentale plat in
het Storegga gebied (Noorwegen) .
Onderzoek wijst ook uit dat de op basis van het geologisch bewijsmateriaal berekende tsuna-
mi-golfhoogten sterk overeenkomen met golfhoogten die verkregen zijn m.b .v . van modelbe-
rekeningen op basis van de eerder genoemde onderzeese aardverschuiving [S] .

1 .2-Geografische verspreiding

Uit de historie van geregistreerde tsunamis blijkt dat er ook nu nog elk jaar enkele tsunamis
met meetbare golfhoogten plaatsvinden .

In Japan bijvoorbeeld komt gemiddeld
eenmaal per jaar een tsunami voor met
een amplitude groter dan 0,5 m ; 10
bereikt een hoogte van 8 m of meer. In
Hawaii wordt eenmaal in de twee jaar
een tsunami waargenomen ; 10% brengt
zware schade toe aan de kust . In Zuid-
Amerika treedt eenmaal in de drie jaar
een tsunami op en in Indonesië komt
eenmaal in de 25 jaar een tsunami voor
die zware schade veroorzaakt .
In de Indische en Atlantische Oceaan
komen aanmerkelijk minder tsunamis
voor dan in de Pacific . Ze zijn vooral
geconcentreerd langs de Indonesische figuur 1 .1 Geografische verspreiding van tsunamis .
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kusten, de Arabische Zee en de Perzische Golf. In de Middellandse Zee komen ze vooral
voor in het oosten met als centrum de Griekse Archipel, de kusten van Klein-Azië tot in
Egypte en ook langs de Dalmatische kust van de Adriatische Zee . In de Atlantische Oceaan
zijn het vooral de kusten van Noord-Afrika, Portugal en de Azoren-eilanden die, hoewel niet
vaak, door tsunamis getroffen worden [12] .

1 .3 Algemene beschrijving

Tsunamis kunnen worden gedefinieerd als bestaande uit lange lopende golven, opgewekt door
een impulsieve verstoring van de watermassa van de zee of de oceaan [12] . Hieruit volgt dat
golven opgewekt door atmosferische invloeden en getijdekrachten geen tsunami(golven) zijn .

In meer dan 95 % van de gevallen kan een onderzeese aardbeving als oorzaak van een tsunami
aangewezen worden [12] . In het algemeen verspreiden de door een aardbeving opgewekte
tsunami-galven zich in alle richtingen, waarbij ze zich dan over grote afstanden practisch
ongedempt voortplanten . De snelheid waarmee dat gebeurt is afhankelijk van de diepte van
het water h en van de golflengte L. Omdat de golflengte echter varieert van enige tientallen
tot honderden kilometers is de verhouding golflengtelwaterdiepte meestal zodanig groot dat de
ondiepwater- of lange golfbenadering op de algemene golfvergelijkingen toegepast mag wor-
den. In deze benadering wordt de voortplantingssnelheid van de golven beschreven met de
relatie :

waarbij c = de voortplantingssnelheid [mls]
g = de versnelling van de zwaartekracht [mls2]
h = de waterdiepte [m]

De voortplantingssnelheid is dus onafhankelijk van de periode van de tsunami-golven, d.w .z .
de golven vertonen geen dispersie . De componenten waaruit de golven zijn opgebouwd zullen
zich dus met dezelfde snelheid voortplanten, wat de oorzaak is van de relatief scherpe inzet
van tsunami-golven, ook als zij grote afstanden doorlopen hebben [12] .
Wanneer echter de golflengte van de ontstane tsunami-golven zodanig afneemt dat voor een
deel van de golfcomponenten de lange golf- of ondiepwaterbenadering niet meer van toepas-
sing is, zal dit toch enige dispersie veroorzaken .

De amplitude van tsunami-golven is op open zee zelden groter dan 1 m, meestal slechts een
tiental centimeters . Omdat de golflengte varieert van enige tientallen tot honderden kilometers
worden ze op schepen op volle zee niet eens waargenomen . Bij het naderen van de kust neemt
de amplitude echter sterk toe door de geringere voortplantingssnelheid in ondiep water (shoa-
ling) en door opstuwing in baaien en inhammen . Het effect van het ondiepere water op de
amplitude is omgekeerd evenredig met de wortel uit de voortplantingssnelheid :

Inleiding

	

pagina 3



waarbij r l = de amplitude op diep water [m]
r2 = de amplitude op ondiep water [m]
cl = de voortplantingssnelheid op diep water [mls]
c2 = de voortplantingssnelheid op ondiep water [mls]
hl = de grootste waterdiepte [m]
h2 = de kleinste waterdiepte [m]

De overgang van 4 km diep water naar een diepte van 200 m geeft dus een amplitude-verho-
ging met een factor 2,1 ; naar een diepte van 10 m met een factor 4,5 . Het effect van golfbre-
king in baaien en van diffractie langs topografische ruggen op de zeebodem kan een veelvoud
hiervan zijn, met als gevolg dat de amplitude aan de kust dus tot grote waarde kan oplopen .
Aan de andere kant worden de tsunami-golven maar weinig beinvloed door eilanden of kapen,
mits de onderzeese hellingen steil genoeg zijn [12] .

Resonantie in baaien en inhammen van de kust kan ook een probleem vormen . Elke baanin-
ham heeft zijn eigen periode, die afhankelijk is van de lengte en de gemiddelde waterdiepte
van de baaninham. Er geldt de volgende relatie :

Tb
- 4Lb

	

(1 .3)
ghb

waarbij Tb= de eigen-periode van de baailinham [s]
Lb = de lengte van de baailinham [m]
hb = de gemiddelde waterdiepte van de baaninham [m]

Meestal zijn deze perioden in de orde 30-180 min . [12] . De perioden van de op de kust inval-
lende tsunami-golven liggen vaak in dezelfde grootte-orde . Het gevaar is dus aanwezig dat
deze golven het water in de baailinham in resonantie brengen, waardoor het tot grote hoogte
kan worden opgeslingerd .

Een tsunami-golf op de kust wordt meestal afgebeeld als een buitensporig grote brekende golf.
In werkelijkheid komt de vloed meestal aan als een watermuur (trechtervormige baaien) of als
een snel rijzend getij .
Bovendien is het niet altijd de eerste tsunami-golf die de grootste verhoging van de waterstand
tot gevolg heeft. Het kan ook een van de volgende toppen van de tsunami-golftrein zijn .

Aan de kust begint een tsunami vaak met een algehele terugtrekking van het water als bij een
extreem lage eb . Soms vallen kilometers brede zones langs de kust droog .
Na enige tijd, dat kan na vijf minuten maar ook pas na een half uur of meer zijn, volgt een
snelle instroom van water, waarbij vooral in smalle baaien met glooiende bodem door het
water grote hoogten bereikt kan worden . Het gedocumenteerde record staat op 70 m, op de
kust van Zuid-Kamsjatka bij de aardbeving van ( oktober 1737 [12] .
Het patroon van opeenvolgende eb- en vloedstanden herhaalt zich enkele keren en loopt daar-
na uit in meer onregelmatige schommelingen van kleiner amplitude .
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1 .4 Gevolgen

Uit de hoogten die tsunami-golven aan de kust kunnen bereiken volgt dat tsunamis potentieel
tot de meest ernstige gevolgen van aardbevingen gerekend moeten worden. De waterdruk
bijvoorbeeld kan bij een 10 m hoge op de kust overslaande golf oplopen tot 50 ton/MI [12] .
Vaak is de ebstroom, waardoor alles wat los en vast staat mee teruggesleurd wordt naar zee,
nog desastreuser dan de inkomende vloedgolf.

Naast grote materiële schade vallen er ook grote aantallen slachtoffers t.g .v . het tsunami-
geweld . In de 18e eeuw zijn naar schatting 20.000 mensen a.g.v . hiervan omgekomen, in de
19e eeuw zeker 70.000 en in de 20e eeuw tot nu toe minstens 10 .000 doden [12] .

Vaak vallen de slachtoffers op ver uiteen liggende plaatsen . Bij de zware aardbevingen van
mei 1960 in Chili bijvoorbeeld vielen er 2000 slachtoffers door de opgewekte tsunami-golven .
Deze golven veroorzaakten een halve dag later in Hilo op Hawaii 61 doden en weer acht uur
later nog eens 204 doden in Japan [12] .
Op zulke grote afstanden wordt de oorzaak van de tsunami natuurlijk niet meer gevoeld . De
tsunami komt dan als een volkomen onverwachte vloedgolf uit de zee op.
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HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING EN AANPAK

In dit hoofdstuk zal middels een probleemstelling een motivering worden gegeven voor het
onderzoek naar de kans van optreden van tsunami-golven in het Noordzeegebied en naar de
verhoging van de waterstand die, a.g.v . deze golven, ter plaatse van de Nederlandse kust zou
kunnen optreden . Vervolgens zal beschreven worden hoe het onderzoek is opgezet .

2 .1 Probleemstelling onderzoek

In paragraaf 1 .4 is kort weergegeven wat de verschrikkelijke gevolgen (kunnen) zijn van op
de kust invallende tsunami-golven . Eerder werd in paragraaf 1 .1 aangegeven dat het zeer
waarschijnlijk is dat ook in het Noordzeegebied eens tsunami-golven van aanzienlijke omvang
zijn voorgekomen t.g.v . een onderzeese aardverschuiving in het Storegga gebied .

Combinatie van het bovenstaande geeft eigenlijk de motivering voor het onderzoek weer.
Enerzijds de (mogelijke) vreselijke gevolgen van tsunami-golven, zowel materieel als immate-
rieel, en anderzijds de veronderstelling dat lang geleden tsunami-golven van enige omvang in
het Noordzeegebied voorgekomen zijn ; m .a.w . de kans op dit type golven lijkt dus reëel.

Bovenstaande motivering geeft aan dat voor dit onderzoek de volgende 2 vragen van belang
zijn :

- Wat is de kans dat tsunami-golven van enige omvang in het Noordzeegebied zullen optre-
den?

- Wat zal in dat geval de maximale verhoging van de waterstand aan de Nederlandse kust
zijn?

2.2 Aanpak onderzoek

Allereerst zal onderzocht worden wat de kans is dat tsunami-golven van enige omvang in het
Noordzeegebied zullen optreden .
Om hierover een uitspraak te kunnen doen zal inzicht verworven worden in de oorzaken van
en voorwaarden voor het ontstaan van een tsunami (ontstaansmechanismen) .
Vervolgens zal voor ieder ontstaansmechanisme de kans van optreden bepaald worden, waar-
na een schatting van de uiteindelijke kans gemaakt kan worden. Opgemerkt zij dat voor de
bepaling van deze kans behalve het Noordzeegebied ook de aangrenzende Atlantische Oceaan
van belang is . Tsunami-golven kunnen zich immers over grote afstanden uitbreiden en op ver
uiteen liggende kusten grote schade veroorzaken .

Het tweede deel van het onderzoek zal zich richten op de vraag wat de maximale verhoging
van de waterstand aan de Nederlandse kust zal zijn a.g.v . voor het Noordzeegebied realis-
tische tsunami-galven .
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Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal gebruik gemaakt dienen te worden van een com-
puter-model, waarmee de waterbeweging t.g.v . tsunami-golven in het Noordzeegebied gesi-
muleerd kan worden .
Voor de totstandkoming van dit model zal de volgende werkwijze gehanteerd worden:

Onderzoek naar het type vergelijkingen waarmee de tsunami-golven beschreven kunnen
worden en op basis hiervan de keuze van het programma-pakket waarop het computer-
model gebaseerd zal worden .
Vervolgens zal onderzocht worden wat de orde van grootte is van de kenmerkende para-
meters van de tsunami-golven.
Daarna zal op basis van het gekozen programma-pakket een eenvoudig 1-dimensionaal
model opgezet worden, met behulp waarvan een gevoeligheidsonderzoek zal worden uitge-
voerd. Doel van dit gevoeligheidsonderzoek is om inzicht te verwerven m.b.t. de invloed
van o.a . de tijdstap, roosterafstand, periode van de tsunami-golven, het getij, e.d .
Op basis van de resultaten van het gevoeligheidsonderzoek zal vervolgens een keuze wor-
den gemaakt uit de volgende twee mogelijkheden:
- Opzetten van een geheel nieuw model van het Noordzeegebied, op basis van het eerder
gekozen programma-pakket .

- Aanpassen van een bestaand model (indien beschikbaar), wat gebaseerd is op het eerder
gekozen programma-pakket .

M .b .v . het op deze wijze verkregen model zullen vervolgens enkele maatgevende situaties
doorgerekend worden ter bepaling van de maximale verhoging van de waterstand aan de
Nederlandse kust, veroorzaakt door tsunami-golven.
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HOOFDSTUK 3 KANS OP TSUNAMI-GOLVEN IN HET NOORDZEEGEBIED

In dit hoofdstuk zal onderzocht worden wat de kans is dat tsunami-golven van enige omvang
in het Noordzeegebied zullen optreden .
Paragraaf 3 .1 zal een beschrijving geven van de oorzaken waardoor een tsunami optreedt en
de eventuele voorwaarden die hieraan verbonden zijn . Vervolgens zal in paragraaf 3 .2, aan de
hand van de in paragraaf 3 .1 beschreven oorzaken en voorwaarden, een schatting gemaakt
worden van de kans dat tsunami-golven van enige omvang in het Noordzeegebied zullen op-
treden .

3 .1 Ontstaansmechanismen van tsunami- olven

In paragraaf 1 .3 is een tsunami gedefinieerd als bestaande uit een aantal lange lopende golven,
opgewekt door een impulsieve verstoring van de watermassa van de zee of de oceaan . Deze
verstoring kan verschillende oorzaken hebben . In de hierna volgende paragrafen zullen deze
oorzaken besproken worden.

3 .1 .1 Onderzeese aardbeving

In meer dan 95 % van de gevallen kan als oorzaak van een tsunami een onderzeese aardbeving
aangewezen worden . Echter niet door alle onderzeese aardbevingen wordt een tsunami opge-
wekt . Dat is afhankelijk van een aantal factoren, te weten:

a) De sterkte of magnitude van een aardbeving M

Voor de karakterisering van een aardbeving worden twee verschillende benaderingswijzen
(schalen) toegepast, namelijk één voor de seismische intensiteit I en één voor de magnitu-
de M.
De seismische intensiteit I is een maat voor de waargenomen uitwerking van een aardbe-
ving op een bepaalde plaats aan het aardoppervlak . Voor de bepaling van de intensiteits-
graad worden de onmiddellijke gevolgen van een aardbeving op bouwwerken, mensen,
dieren en het landschap beschouwd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de MSK-intensi-
teitenschaal . De grootste vastgestelde intensiteitswaarde wordt epicentrale intensiteit I0 ge-
noemd.
De magnitude M is een maat voor de energie die in de haard van een aardbeving vrij-
komt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de schaal van Richter .

waarbij

	

E

	

= de in de haard van een aardbeving vrijgekomen hoeveelheid energie [J]
M = de magnitude van een aardbeving
I o

	

= de epicentrale intensiteit van een aardbeving
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Er gelden nu de volgende empirische betrekkingen [6],[10] :

log E = 4,8 + 1,5M (3 .1)

M = 0,6710 + 2,31og d - 2,0 (3 .2)



d

	

= de diepte van de haard van een aardbeving [km]

Uit (3 .2) volgt een toenemende epicentrale intensiteit Io bij gelijk blijvende haarddiepte d
en toenemende magnitude M. De kans op het ontstaan van een belangrijke tsunami is, bij
gelijke haarddiepte d, voor een zware beving dus duidelijk groter dan voor een lichte
beving .

b) De haarddiepte d

De haard van een aardbeving ligt veelal op een diepte die varieert van 10 tot 700 km [10] .
De energie in de haard wordt meestal in 1 punt verondersteld, het hypocentrum . De plaats
van dit hypocentrum ligt meestal niet ondubbelzinnig vast, omdat de haard zich in het
algemeen over een vrij grote en langgerekte zone uitstrekt . De afstand van het aardopper-
vlak tot het hypocentrum wordt de haarddiepte d genoemd .
Uit (3 .2) kan afgeleid worden dat de epicentrale intensiteit 1~ toeneemt bij gelijke magnitu-
de M en afnemende haarddiepte d. Hieruit volgt dus dat de kans op het ontstaan van een
belangrijke tsunami, bij gelijke aardbevings-magnitude M, voor een ondiepe aardbeving
groter is dan voor een aardbeving met een veel grotere haarddiepte .

c) De waterdiepte h ter plaatse van het epicentrum

Het punt aan het aardoppervlak recht boven het hypocentrum wordt het epicentrum van
een aardbeving genoemd . De waterdiepte h ter plaatse van dit punt is mede bepalend voor
de sterkte van een (eventueel) door een aardbeving opgewekte tsunami [10] .

d) Het type breukverschuiving in de haard van een aardbeving

Een aardbeving is meestal het gevolg van een plotselinge verschuiving langs een breukvlak
in of onder de aardkorst in een bepaald gebied, zie ook paragraaf 3.2 .2 . Zo'n verschui-
ving heeft in het algemeen een horizontale en een verticale component. Voor het ontstaan
van een tsunami is het noodzakelijk dat de breukverschuiving aan de zeebodem een be-
langrijke verticale component heeft [10] . Horizontale verschuivingen van de zeebodem
oefenen immers nauwelijks invloed uit op de erboven liggende watermassa .
Vanuit de haard van een aardbeving verspreiden zich ook verschillende soorten trillingen
in alle mogelijke richtingen . Men onderscheidt [61,[10] :

- de primaire golf of P-golf; een longitudinale trilling
- de secundaire golf of S-golf ; een transversale trilling
- de oppervlakte golven of L-golven

De P- en S-golven kunnen dwars door het aardlichaam lopen ; de L-golven planten zich
langs het aardoppervlak en de dunne aardkorst voort .
Deze P-, S- en L-golven kunnen ook van invloed zijn op het gedrag van het wateropper-
vlak . Onder gunstige omstandigheden kunnen ze in een oppervlaktewater een resonan-
tieslingering (seismische seiche) opwekken. Voorwaarde hiervoor is dat ze daarbij vol-
doende energie aan het water overdragen [10] . Hoe groter de betrokken hoeveelheid wa-
ter, hoe groter de benodigde hoeveelheid energie .
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In Japan, waar zich erg veel tsunarms voordoen,
zijn m .b .t . het ontstaan van een tsunami een aantal
empirische betrekkingen opgesteld en is een mag-
nitude-schaal ontwikkeld om de sterkte van een
tsunami te kunnen beschrijven [1],[9] . Deze schaal
is afhankelijk van de maximaal door de tsunami-
golven te bereiken amplitude aan de kust r en
loopt van tsunami-magnitude mt =5 voor r>32 m
tot m,=-2 voor r<30 cm (Tabel 3 .1) .

Voor een tsunami met magnitude mt ~:-1, d.w.z.
een maximale amplitude van de tsunami-golven
aan de kust van minstens 50-75 cm, is de volgen-
de empirische relatie tussen de magnitude M en de
haarddiepte d gevonden:

M = 6,3 + 0,005d

	

(3.3)

Een aardbeving op 10 km diepte moet dus mini
maal een magnitude M=6,35 hebben om een tsunami van het type mt z-1 te kunnen veroor-
zaken. Voor een zwaardere tsunami met magnitude m,2t2, d.w.z . een maximale amplitude
van de tsunami-golven aan de kust van minstens 4-6 m, geldt de volgende empirische relatie :

M = 7,7 + 0.009d

	

(3.4)

Opgemerkt zij dat voor bovenstaande betrekkingen (3 .3) en (3.4) is verondersteld dat de
waterdiepte h ter plaatse van het epicentrum voldoende groot is in relatie tot de magnitude mt
van de op te wekken tsunami en tevens dat de breukverschuiving aan de zeebodem een be-
langrijke verticale component heeft.

Voor de waterdiepte h ter plaatse van het epicentrum waarbij nog net een tsunami met mag-
nitude m, kan worden opgewekt is empirisch de volgende betrekking bepaald :

mt = 1,71og h - 1,7

	

(3.5)

waarbij mt = de magnitude van een tsunami

M.b.t . de breukverschuiving aan de zeebodem wordt gesteld dat deze een belangrijke verticale
component dient te bezitten . Deze factor is er, samen met de haardiepte d en de waterdiepte h
in het epicentrum, de oorzaak van dat de tsunami-magnitude mt niet altijd correspondeert met
de aardbevings-magnitude M. Het empirisch gevonden verband tussen beide grootheden heeft
dan ook ruime marges van onzekerheid :

mt = (2,6 t 0,2)M - (18,4 ± 0,5)

	

(3.6)

Niet alleen het ontstaan van een tsunami is afhankelijk van de aardbevings-magnitude M, ook
de dominante periode T van de tsunami-golven is afhankelijk van de magnitude M . Het ver-
band is echter indirect en loopt via de grootte van het oppervlak van de zeebodem dat door

Kans op tsunami-golven in het Noordzeegebied

	

pagina 10

Tsunami-magnitude
me

1 Max. amplitude aan
de kust r [ml

5,0 32 <
4,5 24-32
4,0 16-24
3,5 12-16
3,0 8-12
2,5 6-8
2,0 4-6
1,5 3-4
1,0 2-3
0,5 1,50-2,00
0,0 1,00-1,50
-0,s 0,75-1,00
-1,0 0,50-0,75
-1,5 0,30-0,50
-2,0 0,30 >



een aardbeving verstoord wordt.

Tot slot van deze paragraaf dient opgemerkt te worden dat bovenstaande betrekkingen alle-
maal empirisch bepaald zijn, d.w .z . opgesteld op basis van gegevens die ontleend zijn aan de
Japanse situatie . Ze kunnen dus beïnvloed zijn door geografische of andere omstandigheden
zoals kust- en bodemeigenschappen, waardoor niet zonder meer vaststaat dat ze toepasbaar
zijn op het Noordzeegebied . Ze zijn immers bepaald op basis van waarnemingen uit een
gebied dat een totaal andere bodemgeometrie heeft dan het Noordzeegebied, namelijk diep
water tot vlak bij de kust .
Zolang er echter geen duidelijke aanvullende informatie m.b.t . het Noordzeegebied beschik-
baar komt zal, vanwege het ontbreken van alternatieve formuleringen, van bovenstaande
betrekkingen gebruik gemaakt moeten worden.

3 .1 .2 Andere oorzaken van het ontstaan van een tsunami

Een verstoring van het zeeoppervlak hoeft niet per se te zijn
ontstaan door een onderzeese aardbeving. Ook onderzeese
aardverschuivingen of inzakking van delen van een onderzeese
helling, al dan niet veroorzaakt door een aardbeving, kunnen er
de oorzaak van zijn dat een tsunami ontstaat [12] .
Het laatste verschijnsel begint gewoonlijk met het loslaten van
brokken bodemmateriaal langs een onderzeese helling . Het losse
materiaal (rots of sediment) schuift naar beneden en verzamelt
zich aan de teen van de helling . Omdat de zeebodem en dus ook
de waterspiegel ter plaatse van de helling door het loslaten van
het bodemmateriaal is gedaald, zal water van de omliggende zee
toestromen om het oorspronkelijke waterniveau te herstellen .
Deze toestroming van water is zo sterk dat de waterspiegel ter
plaatse van de inzakking 'opzwelt' . Hierdoor zullen t.g.v . de
zwaartekracht tsunami-golven (kunnen) ontstaan . In figuur 3 .1
is één en ander schematisch weergegeven . De grootte en rich-
ting van de ontstane tsunami-golven is afhankelijk van de hoe-
veelheid verplaatst materiaal, de snelheid waarmee het bodem-
materiaal zich verplaatst en de topografie van de zeebodem
[14] .
Voor een tsunami t.g.v . een onderzeese aardverschuiving is het
ontstaansmechanisme nagenoeg identiek aan het hierboven be-
schreven mechanisme [3] .

Een andere ontstaansmogelijkheid van een tsunami is dat door
een aardbeving of door zware regenval plotseling een grote
aardmassa of rotsgedeelte kan losraken en in zee storten [12] .
Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld in een nauw
begrensde baai, kan dit een vloedgolf veroorzaken .

figuur 3 .1

	

Ontstaan van een tsu-
nami t.g .v . inzakking
van een onderzeese
helling .

Als laatste belangrijke ontstaansmogelijkheid van een tsunami dient een vulkanische eruptie te
worden genoemd en meer speciaal het plotseling inzakken van een vulkaantop bij de vorming
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van een onderzeese caldera [12] .

De gevolgen van de bovengenoemde verschijnselen zijn volgens [7] echter zeer locaal en de
verstoringen van de waterspiegel in het algemeen veel zwakker dan in geval van een onder-
zeese aardbeving .
Een uitzondering wordt gevormd door de in hoofdstuk 1 besproken en door sommigen weer-
sproken theorie dat zich duizenden jaren geleden een enorme onderzeese aardverschuiving aan
de Noorse kust heeft voorgedaan, met zo'n grote vloedgolf tot gevolg dat deze aan de oost-
kust van Schotland zijn sporen (sedimentafzettingen) zou hebben nagelaten.

3 .2 Kans op tsunami-golven

Uit de voorgaande paragraaf volgt dat een onderzeese aardbeving veruit als belangrijkste
oorzaak van een tsunami aangemerkt kan worden ; 95% van de geregistreerde tsunamis werd
immers veroorzaakt door een onderzeese aardbeving .
De overige 5 % werd dus veroorzaakt door vulkanische erupties, onderzeese aardverschuivin-
gen, inzakking van delen van onderzeese hellingen of afstorting van grote aardmassa's in zee .
Gezien dit kleine percentage (5%) en het feit dat in het algemeen voor laatstgenoemde oor-
zaken geldt dat de verstoringen van de waterspiegel relatief zwak en de gevolgen slechts
locaal merkbaar zijn, zullen deze, voor de bepaling van de kans dat tsunami-golven van
omvang in het Noordzeegebied zullen voorkomen, buiten beschouwing gelaten worden .

In de volgende paragrafen zal een
schatting gemaakt worden van de kans
dat tsunami-golven in het Noordzeege-
bied zullen optreden t.g .v . een onder-
zeese aardbeving . Er zal onderscheid
gemaakt worden tussen 2 gebieden, zie
paragraaf 2 .2, te weten het Noordzee-
gebied en het voor dit onderzoek gecre-
ëerde Gebied Noord . In figuur 3 .2 zijn
deze, voor dit onderzoek van belang
zijnde, gebieden nader weergegeven .

figuur 3 .2 Weergave van het Noordzeegebied en Gebied
Noord.

enige

In deze paragraaf zal voor zowel het
Noordzeegebied als Gebied Noord met
behulp van de gegevens uit paragraaf
3 .1 een aantal grenscondities m.b.t . het
ontstaan van een tsunami. worden be-
paald . Daarna zal per gebied een schat-
ting gemaakt worden van de kans op
een aardbeving met magnitude M. Op basis van de verkregen grenscondities en kansen
vervolgens voor elk gebied de kans op een tsunami met magnitude mE bepaald worden, waar-
na als laatste op basis van deze kansen een schatting gemaakt zal worden van de kans op
tsunami-golven in het Noordzeegebied .
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3 .2.1 Grenswaarden

3 .2 .2 Kans op een aardbeving met magnitude M

In paragraaf 3 .1 .1 zijn m .b.t . de relatie tussen de aardbevings-magnitude M, met daaraan
gerelateerd de haarddiepte d, en de tsunami-magnitude mt een aantal Japanse betrekkingen
besproken .
Hieruit kan afgeleid worden dat voor de opwekking van een tsunami met magnitude mt 2~-1
theoretisch minimaal een onderzeese aardbeving met magnitude M=6,3 vereist is . Voor de
opwekking van een nog zwakkere tsunami is in de literatuur geen formule be-
schikbaar . Vergelijking 3 .6 beschrijft echter het onzekere verband tussen tsunami-magnitude
m, en aardbevings-magnitude M. Hieruit volgt dat in het 'ongunstigste' geval al bij een aard-
bevings-magnitude M=5,8 een tsunami met magnitude mt =-2 kan worden opgewekt .
Verder kan m.b.t . de grensmagnitude nog opgemerkt worden dat, in gebieden die regelmatig
door tsunami-golven getroffen worden, tsunami-waarschuwingsdiensten zijn opgericht . De
grenswaarde voor de aardbevings-magnitude M waarvoor een tsunami-waarschuwing uitgaat
varieert echter per instantie van M=6,0 tot M=7,5 .

Op grond van bovenstaande overwegingen kan geconcludeerd worden dat het weinig aanneme-
lijk is dat door een onderzeese aardbeving met magnitude M<5,8 een tsunami opgewekt zal
worden.

De grensdiepte waarvoor nog net een tsunami met magnitude mt kan worden opgewekt, wordt
bepaald m.b.v . (3 .5) .
De waterdiepte in het Noordzeegebied varieert van gemiddeld 50 tot 200 m op het continen-
tale plat, tot ongeveer 1500 m in de aangrenzende gedeelten van de Atlantische Oceaan. Voor
Gebied Noord wordt een gemiddelde waterdiepte van 2000 m aangehouden (zeer grove schat-
ting) . Hieruit volgt voor het Noordzeegebied dat op grond van de beschikbare waterdiepte op
het continentale plat een tsunami kan ontstaan met maximale magnitude m.� -1,2 à 2,2 en in
de aangrenzende Atlantische Oceaan met rn.R - 3,7 . Voor Gebied Noord volgt m.. � = 3,9 .

Uit de voorwaarde dat de breukverschuiving aan de zeebodem een belangrijke verticale com-
ponent dient te bezitten, is het niet mogelijk gebleken een grenscriterium te ontwikkelen . In
paragraaf 3 .2.3 zal hiervoor op grond van waarnemingen een reductie-factor worden inge-
voerd.
In paragraaf 3 .1 .1 is aangegeven dat trillingen, die zich vanuit de haard van een (onderzeese)
aardbeving verspreiden, ook een verstoring van de waterspiegel kunnen veroorzaken . Voor-
waarde hiervoor is echter wel dat voldoende energie aan het water overgedragen wordt; hoe
groter de betrokken hoeveelheid water, hoe groter uiteraard de benodigde hoeveelheid ener-
gie . Voor het Noordzeegebied en Gebied Noord kan vanwege de grote betrokken hoeveelheid
water keet optreden van dit verschijnsel uitgesloten worden geacht [10] .

Verschillende personen hebben onderzocht wat de kans is dat een aardbeving met zekere
magnitude M in het Noordzeegebied zal voorkomen .

P.W . Burton et al . [13] kwamen voor het zeeoppervlak van het Noordzeegebied m.b .v . een
statistische analyse, gebaseerd op de Gumbel-III verdeling, op de resultaten ais weergegeven
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in Tabel 3.2 .

F . Ringdal [13] concludeerde voor het hele
Noordzeegebied dat de zwaarst bekende aard-
beving een magnitude 14=6,0 à 6,5 heeft ge-
had en dat voor dit gebied, hoewel de kans
uiterst klein moet worden geacht, rekening
gehouden dient te worden met een maximale
aardbevings-magnitude Mmax =7,0 à 7,5 .

Volgens A.R. Ritsema [13] dient voor de Noordzee, tot de lijn 'Trondheim-Shetland eilan-
den', rekening gehouden te worden met een maximale aardbevings-magnitude Mmax =6,5 .

De schatting van de maximale aardbevings-magnitude M.. � volgens A.R. Ritsema komt dus
overeen met de resultaten van P.W. Burton et al . en met de zwaarst bekende aardbevings-
magnitude volgens F. Ringdal .
A.R . Ritsema en ook P.W. Burton et al . spreken echter tegen dat rekening gehouden dient te
worden met een maximale aardbevings-magnitude M.�� =7,0 á 7,5 . Deze vrij hoge schatting
is gebaseerd op een vergelijking van de maximaal voorkomende aardbevings-magnitudes in
het Noordzeegebied en die in het oostelijk deel van Noord-Amerika . De geologische structuur
van deze gebieden komt namelijk sterk overeen, waardoor bovengenoemde vergelijking zinvol
lijkt (F . Ringdal) . A.R. Ritsema en P.W . Burton et al . oordelen echter dat, hoewel de geolo-
gische structuur van de genoemde gebieden inderdaad grote overeenkomsten vertoont, deze
gebieden niet met elkaar vergeleken mogen worden vanwege het feit dat in de afgelopen 300
jaar de seismische activiteit in het oostelijk deel van Noord-Amerika veel groter is gebleken
dan in het Noordzeegebied.

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt voor het Noordzeegebied geconcludeerd dat
de kans op een aardbeving met magnitude M>6,5 zeer klein, zo niet verwaarloosbaar is .
M.b.t . de kans op een aardbeving met magnitude MS6,5 is de publicatie van P.W. Burton et
al . de enige waarin hierover gedetailleerd melding wordt gemaakt . Voor de bepaling van de
kans op een tsunami met magnitude m, zie paragraaf 3 .2 .3, zal dan ook van de resultaten van
dat onderzoek gebruik worden gemaakt (Tabel 3 .2) .

Eerder is al aangeduid dat m.b .t . de kans dat tsunami-golven van enige omvang in het Noord-
zeegebied zullen optreden, ook rekening gehouden dient te worden met tsunami-golven die dit
gebied vanuit het noorden/noordwesten binnenlopen t.g .v . een onderzeese aardbeving in Ge-
bied Noord. Op de kans dat tsunami-golven het Noordzeegebied vanuit het zuiden (Nauw van
Calais) zullen binnenlopen t.g .v . van een onderzeese aardbeving in de Atlantische Oceaan
(Midden Atlantische Rug) of het westelijk deel van de Mediterrane Gordel, zal hier niet wor-
den ingegaan . Wel zal in hoofdstuk 6 onderzocht worden of de veronderstelling dat tsunami-
golven deze 'hindernis' niet kunnen nemen en dus slechts geringe schommelingen van de
waterstand aan de Nederlandse kust zullen veroorzaken [10], juist is .

Over de kans op een aardbeving met magnitude M in Gebied Noord is in de literatuur weinig
informatie beschikbaar . Wel is duidelijk dat deze kans niet gelijk zal zijn aan de hierboven
beschreven kans voor het Noordzeegebied volgens P .W . Burton et al. (Tabel 3 .2) . De reden
voor deze veronderstelling is gelegen in het verschil in geologische bodemstructuur van deze
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twee gebieden en kan als volgt aannemelijk gemaakt worden .

Aardbevingen zijn plotselinge bewegingen in de vaste aarde, die ontstaan wanneer langzaam
opgehoopte spanningen in de aardkorst zich in korte tijd ontladen bij het overschrijden van de
elasticiteitsgrens van het gesteente [6] . De spanningstoestanden in de aarde ontstaan doordat
grote delen van de aardkorst met het bovenste deel van de aardmantel als grote platen of
schollen t.o.v . elkaar bewegen onder invloed van langzaam stromende bewegingen in de
diepere aardmantel. De belangrijkste seismische verschijnselen treden op in gebieden waar de
platen/schollen tegen of naast eikaar liggen ; de zogenaamde seismische gordels (figuur 3.3) .
Uit deze figuur volgt dat zich in Gebied Noord een seismische gordel bevindt, de Midden At-
lantische Rug, die vanuit het zuiden van de Atlantische Oceaan doorloopt tot in de Noordelij-
ke IJszee . Het Noordzeegebied bevindt zich juist volledig 'in' een aardschol.

figuur 3 .3 De verdeling van de aardkorst in een aantal platen/schollen die
t.o .v . elkaar in beweging zijn .

Uit [13] volgt dat aardbevingen in bovengenoemde seismische gordels behoren tot het type
'interplate' ; aardbevingen die 'in' de aardschollen ontstaan behoren tot het type 'intraplate' .
Dit laatste type aardbevingen komt veel minder frequent voor en wordt in het algemeen ge-
kenmerkt door kleinere magnitudes M dan in geval van de 'interplate' aardbevingen in de
seismische gordels .

Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de kans op een aardbeving met
magnitude M in Gebied Noord groter zal zijn dan in het Noordzeegebied, terwijl ook de
maximaal voorkomende aardbevings-magnitude M., in dit gebied groter zal zijn .

Bovenstaande uitspraak wordt bevestigd door onderzoek van Gutenberg en Richter [8] . Zij
concludeerden op basis van waarnemingen gedurende de periode 1904-1952 dat de aarde ver-
deeld kan worden in 51 aardbevingsgebieden, waarbij per gebied de gemiddelde seismische
activiteit uitgedrukt kan worden in de gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid vrijgekomen energie
Ej .
Voor dit onderzoek zijn alleen het noordelijk deel van gebied 32, het westelijk deel van ge-
bied 36 en het zuidwestelijk deel van gebied 40 van belang, zie figuur 3 .4 .
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figuur 3 .4

	

Aardbevingsregio's volgens [8].

Gebied 32 (Atlantische Oceaan) heeft een gemiddelde seismische activiteit van Py =5,66.10'4
Jljaar, gebied 36 (Noordwest-Europa) van 0,02 . 1014 Jljaar en gebied 40 (Noordelijke IJszee)
van 0,64 . 1014 Jljaar .
Hieruit kan afgeleid worden dat de seismische activiteit van het Noordzeegebied ruwweg een
factor 150 lager is dan van Gebied Noord. Deze factor heeft betrekking op zowel de kans van
optreden als op de maximaal voorkomende magnitude M � ,� van een aardbeving [81 .

M.b.t . de maximale aardbevings-magnitude Mma, in Gebied Noord zijn in Tabel 3 .3, voor
deze eeuw, de belangrijkste aardbevingen weergegeven .

Op basis van de bovenstaande gegevens en Tabel 3 .3 kan geconcludeerd worden dat de kans
op het ontstaan van een aardbeving met magnitude M voor Gebied Noord een orde groter zal
zijn dan voor het Noordzeegebied . De maximaal voorkomende magnitude M.�,r waarmee
rekening gehouden dient te worden wordt, op basis van Tabel 3.3, gekozen op M.�,=7,5 .

Met nadruk zij echter gesteld dat bovenstaande conclusie gebaseerd is op een zeer grove sim-
plificatie van de werkelijkheid en dus met de grootste voorzichtigheid gebruikt dient te wor-
den. Vandaar ook dat gekozen is om in deze conclusie geen exacte kansen weer te geven .
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22-01-1910 ten noorden van IJsland 7,2
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3 .2.3 Kans op een tsunami met magnitude int

Voor het Noordzeegebied is in de vorige paragrafen het volgende afgeleid :

- Voor het opwekken van een tsunami is een minimale aardbevings-magnitude M=5,8 ver-
eist .

- In het gebied kan op grond van de gemiddelde waterdiepte een tsunami ontstaan met een
maximale magnitude m..= 1,2 à 2,2 (continentale plat) of m.---' 3,7 (aangrenzende At-
lantische Ocaan).

- In het gebied kunnen zich aardbevingen voordoen met magnituden tot M��,=6,5 .

M.b.v. (3 .3) en (3 .4) kan een schatting worden gemaakt van de kenmerken van een tsunami
die in beginsel mogelijk is als gevolg van een onderzeese aardbeving met magnitude M en
haarddiepte d. Hiertoe wordt de tsunami-magnitude mt, bij constante haarddiepte d, rechtlijnig
geinterpoleerd en geëxtrapoleerd tussen de waarden volgens (3.3) en (3 .4) en wel tot tsunami-
magnituden mt z 2. In Tabel 3 .4 worden de uitkomsten hiervan weergegeven.

Uit Tabel 3.4 volgt dat op grond van het feit dat M.56,5 een ¬sunami opgewekt kan wor-
den met maximale magnitude m.=-0,5.

Hoewel gemiddeld gezien de beschikbare waterdiepte dus zeker voldoende is, wordt voor dit
gebied toch aangenomen dat slechts 213 deel van de aardbevin4gen zich in voldoende mate
onderzees afspeelt [10] .

M.b .t. de kans dat een aardbeving een voldoende grote verticale component heeft wordt aan-
genomen dat deze vertaald kan worden in het aantal tsunamis dat werkelijk ontstaat, gedeeld
door het aantal tsunams dat op grond van de aardbevingssterkte zou 'moeten' ontstaan [10] .
Uit figuur 3.5 (volgende pagina) blijkt dat voor 5,8 sM:r. 6,5 slechts in 9 % van de gevallen
een tsunami opgewekt wordt, uitsluitend voor haarddiepten dS 40 km. Voor dit gebied is de
kans op een voldoende grote verticale component dus 0,09 jaar' .

Op grond van het feit dat slechts 213 deel van de aardbevingen zich in voldoende mate onder-
zees afspeelt en slechts 9 % van de aardbevingen een voldoende grote verticale component
heeft, kan een reductiefactor rf voor de overschrijdingsfrequentie f in Tabel 3 .1 berekend wor-
den : rf =0,06.
Gezien het feit dat een haarddiepte d :Eg 1 km voor het beschouwde gebied niet erg realistisch
is vanwege de vrijwel overal aanwezige dikke, grotendeels versteende sedimentafzettingen
boven de oude breuklagen, zal voor een haardiepte d :51 km een reductiefactor 1/erf aange-
houden worden [10] .
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Verband tussen aardbevings-magnitude M, haarddiepte
d en tsunami-magnitude nn, .

Op basis van de gegevens en schattingen, verkregen in zowel deze als de voorgaande paragra-
fen, is Tabei 3 .5 opgesteld, waarin voor het Noordzeegebied de kans op een tsunami-opwek-
kende aardbeving en de kenmerken van de 'bijbehorende' tsunami zijn weergegeven .

e .tt tint

	

~ti

Voor Gebied Noord is in de vorige paragrafen het volgende afgeleid :

- Voor het opwekken van een tsunami is een minimale aardbevings-magnitude M=5,8 ver-
eist .

- In het gebied kan op grond van de gemiddelde waterdiepte een tsunami ontstaan met een
maximale magnitude mn.= 3,9 .

- In het gebied kunnen zich aardbevingen voordoen met magnituden tot Mm.,=7,5 .

Uit Tabel 3 .4 volgt dat, op grond van het feit dat M.. �S 7,5, een tsunami opgewekt kan wor-
den met maximale magnitude m..� =1,5 . Hiervoor is, zie (3 .5), een waterdiepte h=80 m
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5,8 < 1 z -2,0 < 0,30 1,8 .10-3
< 35 à 40

6,0 < 1 z -1,5 0,30-0,50 0,9 .10' 3
< 35 à 40 z -2,0 < 0,30 1,8 .14-3

6,3 <1 -1,0 0,50-0,75 2,3 .10' °
< 35 à 40 z -1,5 0,30-0,50 4,5 .10-

6,5 < 1 -0,5 0,75-1,00 0,9 . 10
< 35 à 40 z -1,0 0,50-0,75 1,8.10



vereist . Gezien de voorkomende waterdiepte in Gebied Noord zal deze eis dus geen beperken-
de factor vormen .

M.b.t . de kans dat een aardbeving een voldoende grote verticale component heeft kan uit
figuur 3 .5 afgeleid worden dat voor 5, 8 :!~M :s~7,5 in 36% van de gevallen een tsunami opge-
wekt wordt, uitsluitend voor haarddiepten d :540 km. Voor Gebied Noord is de kans op een
voldoende grote verticale component dus 0,36 .

De reductiefactor rF voor de overschrijdingsfrequentie f is dus ook 0,36 ; ongeveer 6 maal zo
groot als voor het Noordzeegebied.

Concluderend kan voor Gebied Noord, op basis van de gegevens en schattingen in deze en de
voorgaande paragrafen, gesteld worden dat de kans op het ontstaan van een tsunami met
magnitude m, a .g.v . een aardbeving met magnitude M, veel groter is dan voor het Noordzee-
gebied . In dit gebied dient rekening gehouden te worden met een maximale tsunami-magnitu-
den m � ax = 1,5 .

3 .2 .4 Kans op tsunami-golven in het Noordzeegebied

Voor het Noordzeegebied volgt uit Tabel 3 .5 dat de kans dat een tsunami met magnitude
mt ?-0,5 ontstaat nihil is, omdat waarden van de overschrijdingsfrequentie fc 10' practisch
gesproken zinloos zijn . Hieruit volgt dus dat de amplitude van tsunami-golven aan de kust
a .g .v . een tsunami die in het Noordzeegebied zelf is opgewekt, hoogstens 50 à 75 cm zal
bedragen . De bijbehorende overschrijdingsfrequentie f is van de orde 2.10' plj .

Voor Gebied Noord is geconcludeerd dat de kans op het ontstaan van een tsunami met een be-
paalde magnitude m, t.g.v . een aardbeving met magnitude M, veel groter is dan voor het
Noordzeegebied. Bovendien volgt uit paragraaf 3 .2.2 dat de kans op een dergelijke aardbe-
ving in dit gebied ook veel groter is .
De maximale tsunami-magnitude waarmee rekening gehouden dient te worden bedraagt in dit
gebied minex =1,5, m .a.w. de maximale amplitude van tsunami-golven aan de kust a.g.v . een
tsunami die in Gebied Noord is ontstaan ligt in de orde 3 à 4 m .

M.b.t . bovenstaande conclusies dienen de volgende opmerkingen in beschouwing te worden
genomen:

Voor de bepaling van de kans op een aardbeving met magnitude M in het Noordzeegebied
(P.W. Burton et al.) is gebruik gemaakt van waarnemingen uit de periode 1900-1980 . Het
is echter niet bekend of deze periode voor dit gebied voldoende representatief is, zeker
gezien de lage overschrijdingsfrequenties .
De grove schatting dat in het Noordzeegebied slechts 213 deel van de aardbevingen met
magnitude Mz 5,8 zich in voldoende mate onderzees afspeelt is waarschijnlijk wat te hoog
[10], wat tot gevolg heeft dat ook de waarde van de reductiefactor r, wat aan de hoge kant
zal zijn . De schatting van de overschrijdingsfrequentie f is dus aan de veilige kant .
Voor de bepaling van de kans dat een aardbeving een voldoende grote verticale component
heeft is gebruik gemaakt van figuur 3.4 . Deze figuur heeft echter betrekking op ervarin-
gen/waarnemingen in de Stille Oceaan en het is niet duidelijk of deze representatief zijn
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voor het Noordzeegebied en Gebied Noord. Bovendien is deze kans slechts bepaald voor
haarddiepten d~ 40 km.
Bij het gebruik van de empirische Japanse formules zijn in paragraaf 3 .1 .1 al enige kant-
tekeningen geplaatst . Vervolgens is echter voor de samenstelling van Tabel 3.4 nog eens
rechtlijnig geïnterpoleerdl geëxtrapoleerd tussen 2 formules!
Voor het Noordzeegebied is voor haarddiepten d :51 km een reductiefactor 1/zrf aangeno-
men i.p.v . een reductiefactor rf . De reden voor deze extra reductie is in paragraaf 3 .2 .3
aannemelijk gemaakt; de grootte van deze factor is echter willekeurig gekozen [1Q] .
Voor Gebied Noord is m.b.t . de maximaal mogelijke aardbevings-magnitude M.., uitge-
gaan van de grootste waarde die ooit in dit gebied is opgetreden . Er is niet onderzocht of
er een (zinvolle) kans bestaat op nog zwaardere aardbevingen .
M.b .t . Gebied Noord zijn in de literatuur erg weinig gegevens/waarnemingen beschikbaar,
zodat is volstaan met een vergelijking van dit gebied met het Noordzeegebied . Een nauw-
keurige bepaling van de kans op tsunami-golven in het Noordzeegebied t.g.v . een aardbe-
ving in Gebied Noord bleek niet mogelijk en zinvol te zijn .
Voor heel dit hoofdstuk geldt trouwens dat het slechts een poging is tot een nadere kwan-
tificering van de kans op tsunami-golven in het Noordzeegebied. Gezien de grove schattin-
gen en aannamen die gemaakt zijn is het ook niet zinvol om een exacte uitspraak m.b.t . de
bovengenoemde kans te doen. Daarbij komt nog dat de overige oorzaken van een tsunami,
zie paragraaf 3 .1 .2, niet in de beschouwing zijn betrokken . De reden hiervoor is beschre-
ven in de inleiding van paragraaf 3 .2 .
Voor tsunami-golven die in Gebied Noord zijn ontstaan is verondersteld dat deze golven
zich in de richting van het Noordzeegebied zullen voortplanten . Onderzocht zal dienen te
worden wat de kans is dat deze golven inderdaad het Noordzeegebied zullen binnenlopen .

Resulterend kan gesteld worden dat in het Noordzeegebied tsunami-golven van enige omvang
kunnen voorkomen a.g .v . een aardbeving in dit gebied zelf, maar dat vergeleken met tsunami-
golven t.g.v . een aardbeving in Gebied Noord zowel de amplitude als de kans van optreden
van deze golven klein, zo niet te verwaarlozen is.
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HOOFDSTUK 4 VERGELIJKINGEN

4 .1 Lange golfvergelijkingen

4.1 .1 Toepasbaarheid

Voor alle practische toepassingen in de waterloopkunde kan aangenomen worden dat de Na-
vier-Stokes vergelijkingen een afdoende beschrijving van de vloeistofstroming geven [19] . Uit
deze 3-dimensionale vergelijkingen kunnen 2-dimensionale vergelijkingen afgeleid worden ; de
zogenaamde lange golf of ondiepwatervergelijkingen, zie Bijlage A [11] . Deze afleiding is
gebaseerd op een aantal aannamen/veronderstellingen, die van belang zijn voor de toepasbaar-
heid van de verkregen vergelijkingen [2],[11] :

(a) De vloeistof is onsamendrukbaar, m.a.w . de meebewegende afgeleide van de massadicht-
heid D p IDt is nul .

(b) De massadichtheid p en de viscositeit v van de vloeistof zijn constant.

(c) De oppervlaktespanning in het grensvlak lucht-vloeistof is verwaarloosbaar en er vindt
geen wisselwerking plaats tussen lucht en vloeistof.

(d) De variatie van de bodem in de tijd is verwaarloosbaar klein.

(e) De bodem is ondoorlatend .

(f) De tijdschaal van het te bestuderen verschijnsel is zodanig dat een tijd-middeling op de
Navier-Stokes vergelijkingen mag worden toegepast .

Het zwaartekrachtveld is homogeen, m .a.w . de versnelling van de zwaartekracht g is
constant .

(h) De coriolis-coëfficiënt f,. is constant .

De ruimtelijke variatie van de atmosferische druk is verwaarloosbaar t.o.v . de drukvari-
atie t.g.v . de vloeistofbeweging .

De horizontale karakteristieke lengteschalen van het te bestuderen verschijnsel zijn veel
groter dan de verticale karakteristieke lengteschaal .

In het vervolg van deze paragraaf zullen bovenstaande aannamen in relatie tot de voortplan-
ting van tsunami-golven in het Noordzeegebied besproken worden.

Zoals elke theorie is ook de theorie voor lange golven een model van de werkelijkheid, ge-
richt op enkele belangrijk geachte aspecten . Die worden daartoe in geïdealiseerde vorm weer-
gegeven, terwijl de overige aspecten buiten beschouwing worden gelaten .
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Bovenstaande aannamen (a) t/m (e) zijn gangbare idealiseringen van in de waterloopkunde be-
langrijk geachte aspecten en worden dus ook voor dit onderzoek van toepassing verklaard .

De periode van een tsunami-golf varieert in het algemeen tussen de 30 en 180 min, zie para-
graaf 1 .3, waardoor ook aanname (f) van toepassing is .

Het Noordzeegebied is een relatief klein gebied, waardoor de versnelling van de zwaarte-
kracht en de coriolis-coëfficiënt constant kunnen worden verondersteld (aannamen (g) en (h)) .

In het algemeen kan gesteld worden dat de ruimtelijk variatie van de atmosferische druk
verwaarloosbaar is t.o.v . de drukvariatie t.g.v . de vloeistofbeweging . Slechts in extreme
situaties, zoals bij zware storm, zal deze term van invloed zijn . In dit onderzoek worden deze
situaties echter buiten beschouwing gelaten, zodat ook aanname (i) van toepassing is .

De waterdiepte in het Noordzeegebied varieert op het continentale plat van gemiddeld 50 tot
200 m . Wanneer voor een tsunami-golf een minimale golfperiode T=30 min. wordt veron-
dersteld, resulteert dit m.b.v . de relaties c=(gh)112 en L=cT in een minimale golflengte L van
ongeveer 40 km . Hieruit volgt onmiddelijk dat ruimschoots voldaan is aan aanname (j) .

Uit bovenstaande uiteenzetting volgt direct dat de voortplanting van tsunami-golven in het
Noordzeegebied beschreven kan worden m.b .v . de in Bijlage A afgeleide lange golfvergelij-
kingen :
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4.1 .2 Fysische coëfficiënten
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de afstand van de waterspiegel tot een referentievlak [m]
de afstand van de bodem tot een referentievlak [m]
de afstand van de bodem tot de waterspiegel [m]
de dieptegemiddelde snelheid in de x-richting [mls]
de dieptegemiddelde snelheid in de y-richting [mls]
de componenten van de windschuifspanning in x-
de coriolis-coëfficiënt [s' 1]
de viscositeits-coëfficiënt [m21s]
de bodemwrijvings-coëfficiënt [m"Zls]

= 0

	

(4.2)
(h+~)

= 0

	

(4.3)

en y-richting [NIm2]

Bovenstaande vergelijkingen bevatten een drietal fysische coëfficiënten waarover het volgende
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opgemerkt kan worden [16]

Coriolis-coëfficiënt :

De waarde van deze coëfficiënt wordt gegeven door f =2w sino , waarin w de hoeksnelheid
van de aarde is en 0 de breedte-graad .

Uit bovenstaande uitdrukking voor de Coriolis-coëfficiënt f, volgt dat, wanneer het interes-
segebied relatief klein is, deze coëfficiënt constant mag worden verondersteld . Hoewel voor
het Noordzeegebied de waarde van deze term relatief klein is, f,= 1,16.10` s', kan deze
term niet zo maar verwaarloost worden.
Stel bijvoorbeeld dat in de bewegingsvergelijking de verhangterm en de Coriolis-term even-
wicht maken . In dat geval veroorzaakt een stroomsnelheid van 1 mls in een 5 km breed
estuarium een waterstandsverschil Ah --r 6.10-2 m tussen de beide oevers, waardoor een stro-
ming loodrecht op de oorspronkelijke stromingsrichting zal ontstaan .
In het algemeen kan gesteld worden dat de Coriolis-term aanleiding geeft tot dwarsstromen
of dwarsgradiënten . Op het noordelijk halfrond zullen de waterdeeltjes als gevolg hiervan
de neiging hebben af te buigen naar rechts, in de richting van de stroming gezien [16] .

Bodemwrijvings-coëfficiënt :

De bodemwrijvings-coëfficiënt C kan op verschillende manieren worden verkregen, te
weten:

- Door schatting, op grond van ervaring, als constante waarde uit de range C= 40 m`~Is tot
C - 85 m'/s.

- M.b.v . de formule van White-Colebrook C=181og hlk� w
ruwheid is .

- M.b.v . de formule van Manning C=h"bln, waarin n een coëfficiënt is die in het alge-
meen een waarde heeft in de range nM ~ 0,020 slm"3 tot nM~ 0,028 slm'!3 .

Omdat de bodemruwheid een energie-dissiperende term in de bewegingsvergelijking is,
heeft deze voornamelijk invloed op de amplitude van het golfverschijnsel en veel minder op
de fase . In paragraaf 5 .3.5 wordt hier nader op teruggekomen .

Viscositeits-coëfficiënt :

De viscositeits-coëfficiënt bevat in het algemeen drie effecten :

k$ een equivalente rand-

De laatste twee formuleringen bevatten de waterdiepte h, die tijd- en plaatsafhankelijk is,
zodat C ook tijd- en plaatsafhankelijk is .

- De laminaire schuifspanning, die in het algemeen klein is t.o.v . de volgende twee ;
v, = 10-6 M 2/s .

- De turbulente schuifspanning PT, waarvoor de schattingen variëren van 10-2 tot 10° m2/s .
- De dispersieve schuifspanning vp , waarmee wordt bedoeld de ruimtelijke herverdeling
van impuls t . g.v . sterke niet-uniformiteiten van het snelheidsprofiel over de verticaal . De
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dispersieve schuifspanning vD kan waarden verkrijgen tot 10 1 mzls .

4 .2 Het WA UA- ro ramma akket

4 .2 .1 Beschrijving en acceptatie

WAQUA is een programmapakket waarmee de beweging van oppervlaktewater in twee hori-
zontale dimensies kan worden berekend . Het pakket wordt ondermeer gebruikt voor getijbe-
rekeningen in zeeën en estuaria, voor hoogwaterberekeningen op rivieren, opwaaiingsbere-
keningen op meren en voor de berekening van gedetailleerde stroombeelden in gebieden van
beperkte afmeting . Verder wordt het pakket ook gebruikt voor het berekenen van stoftran-
sport .
De vergelijkingen die in het programmapakket worden opgelost zijn gelijk aan (4.1) t/m (4.3) ;
de lange golf- of ondiepwatervergelijkingen . Dit bij Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren,
beschikbare programmapakket is dus in potentie geschikt voor de beoogde tsunami-golfbereke-
ningen en zal dan ook gebruikt worden voor de numerieke simulatie van de voortplanting van
tsunami-golven in het Noordzeegebied .
Voor een nadere beschrijving van het programmapakket wordt verwezen naar [16],[20] .

4 .2.2 Numerieke aspecten

Het WAQUA-programmapakket is een rekensysteem dat gebaseerd is op de numerieke bena-
dering van differentiaalvergelijkingen . Naast fysisch inzicht is het voor de interpretatie van
rekenresultaten nuttig ook over enig inzicht in de rekenmethode van het systeem te beschik-
ken.

Voor de numerieke benadering van (4 .1) tlm (4.3) dient een
rooster gedetineerd te worden . In het WAQUA-pakket wordt
gebruik gemaakt van een volledig 'staggered' rooster, zie
figuur 4.1 . De voordelen van het gebruik van een dergelijk
rooster worden beschreven in [15] .
Het rekenschema dat voor de benadering van de vergelij-
kingen wordt toegepast is een combinatie van de Trapezium-
regel en 2e orde centrale differenties (met uitzondering van
de dwars-advectie termen) . Dit schema heeft een afbreekfout
E=O(át')+O(ax') en is onvoorwaardelijk stabiel . De maxi-
male waarde van de tijdstap At wordt dus alleen beperkt
door de nauwkeurigheid .

n+112

n

u

m.1 1.112 m m+1rz m+1

figuur 4 .1 Volledig 'staggered' rooster

Toepassing van dit rekenschema op (4.1) t/m (4.3) resulteert echter in een oplossingsmatrix
waarvan de structuur zodanig complex is dat deze matrix niet efficiënt oplosbaar is .
Om dit probleem te vermijden wordt ADI (Alternating Direction Implicit) toegepast waardoor
een eenvoudig oplosbare tri-diagonale matrix resulteert, terwijl het schema onvoorwaardelijk
stabiel blijft . Wel kan er sprake zijn van het zogenaamde ADI-effect wat tot een beperking
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van de tijdstap ©t kan leiden . Voor een nadere uiteenzetting zie [16] .

De ADI-methode bestaat eigenlijk uit 2 stappen . Tijdens de eerste stap worden in de oplos-
singsmatrix de koppelingen in de x--richting opgeheven, zodat er alleen nog in de y-richting
koppelingen resulteren . Tijdens de tweede stap vindt juist het tegenovergestelde plaats .

Stel bijvoorbeeld de bewegingsvergelijkingen (4.2) en (4.3) voor als

at

	

+ g
ÓX

-
0

	

(4.4)

át + gá~ = °

	

(4.5)

Gebruikmakend van het rooster volgens figuur 4.1 en het bovengenoemde rekenschema kun-
nen deze vergelijkingen geschreven worden als

s+1 s

	

s+1 rs+1

	

s

	

s
Um+i,n - Um+3,n + 1 Zm+í,n _ Sm,n

	

1 ~m+1,n - ~m,n = V

s+1

	

s
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waarin s =
m ---
n =
At --
Ax =
Dy -

Door toepassing van de ADI-methode wordt hetzelfde resultaat verkregen ;
kingen dat per stap opgelost dient te worden is echter veel eenvoudiger :

Stap 1 :
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de parameter voor het tijds-niveau
de parameter voor de roosterpunten in x-richting
de parameter voor de roosterpunten in y-richting
de tijdstap [s]
de roosterafstand in x-richting [m]
de roosterafstand in y-richting [m]

4.6

(4.7)

het stelsel vergelij-

{4.8}

(4 .9)
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Stap 2 :

8+~ 8+2
um+Z,n - u.+7'1 ,.

r$+l zs+l
g Sm+l,n

	

- Sra,n

	

W
0

s+1 s+~ zs+~` s+3
+g

	

-

(4.10)

Het gebruik van centrale differenties wordt op alle termen van (4 .1) t/m (4.3) toegepast,
behalve op de dwars-advectie termen . De reden hiervoor is dat, met name in nogal gecompli-
ceerde stroming, al vrij snel zogenaamde 'wiggles' in de stroming ontstaan wanneer op elke
term in de vergelijkingen centrale differenties wordt toegepast . Dit probleem blijkt goed
oplosbaar door voor de advectieve termen in dwars-richting geen centrale differenties in de
ruimte toe te passen, maar een hogere orde upwind-schema . Door gebruik te maken van
upwind-differenties in de dwars-advectie termen wordt enige numerieke dissipatie gegene-
reerd, waardoor de vorming van bovengenoemde 'wiggles' wordt tegengewerkt .
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HOOFDSTUK 5 EXPERIMENTEN

In paragraaf 4.1 .1 is afgeleid dat het gedrag van tsunami-golven kan worden beschreven
m .b .v . van de lange golfvergelijkingen . Vervolgens is in paragraaf 4.2 .1 de keuze gemaakt
om voor de beoogde tsunami-golfberekeningen gebruik te maken van het WAQUA-program-
mapakket, waarin deze 2-dimensionale, over de diepte gemiddelde vergelijkingen opgelost
worden .

In dit hoofdstuk zal m.b.v . een eenvoudig 1-dimensionaal model, gebaseerd op het WAQUA-
programmapakket, het gedrag van tsunami-golven zowel fysisch als numeriek nader geanaly-
seerd worden. Het vormt als het ware de basis voor het volgende hoofdstuk, waarin een
model gepresenteerd zal worden waarmee het gedrag van tsunami-golven in het Noordzeege-
bied kan worden gesimuleerd .

5.1 Werkwil

De analyse van het gedrag van een tsunami-golven zal voornamelijk gericht zijn op de volgen-
de onderwerpen :

- De periode van tsunami-golven is relatief kort vergeleken met de verschijnselen die gewoon-
lijk met het WAQUA-programmapakket berekend worden. Onderzocht zal dienen te worden
welk effect een relatief kleine golfperiode heeft op de te gebruiken roosterafstand, tijdstap,
maximale amplitude van de golf, e.d .

- Het inzicht verwerven in het gedrag van voortplantende tsunami-golven, met name omdat de
bodemgeometrie van het Noordzeegebied zo verschillend is van de bodemgeometrie van
gebieden waar tsunami-golven regelmatig voorkomen . Nagegaan dient te worden wat de
invloed is van bijvoorbeeld de bodemligging, bodemwrijving, het getij, e.d . op de amplitude
en fase van tsunami-golven .

M.b.v . 1-dimensionale experimenten zal getracht worden meer inzicht te verkrijgen in het
hierboven gestelde . Hierbij wordt de volgende werkwijze gehandteerd :

- Opzet van een 1-dimensionaal model op basis van het WAQUA-programmapakket . De simu-
latie-resultaten van dit op basis van ervaring en enkele theoretische overwegingen opgezette
model, zullen dienen als vergelijkingskader voor de vervolg-experimenten .

- Roosterafstand-variatie, met als doel te komen tot een uitspraak aangaande het gewenste
aantal roosterpunten per tsunami-golflengte .

- Tijdstap-variatie, ter bepaling van de optimale tijdstap At .

- Periode-variatie, om na te gaan wat de invloed is van de tsunami-golfperiode op de amplitu-
de en fase van een zich voortplantende tsunami-golf.
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- Bodemruwheid-variatie, ter bepaling van de invloed van de bodemwrijving op kenmerkende
parameters van een tsunami-golf.

- Bodemhelling-variatie, ter bepaling van de invloed van een bodemgradiënt op de tsunami-
golfbeweging .

- Getij-invloed : Bepaling van de invloed van het getij op de amplitude en fase van een tsuna-
mi-golf, waarbij tevens de invloed van de stand van het getij tijdens het ont-
staan van de tsunami onderzocht zal worden .

5 .2

	

zet van het 1-dimensionale model

5 .2.1 De geometrie van het model

Het in paragraaf 3.2 nader aangeduide Noordzeegebied (figuur 3 .2) wordt geschematiseerd tot
een rechthoek die aan 'oceaan-zijde' open is . De afmetingen van deze rechthoek bedragen in
lengte-richting 2000 km en in dwars-richting 50 km (figuur 5 . la, bovenaanzicht) .

Opgemerkt zij dat qua afmeting het model eigenlijk 2-dimensionaal is. Toch wordt gesproken
van een 1-dimensionaal model vanwege het 1-dimensionale karakter van de stroming in het
model, zoals volgt uit paragraaf 5 .3 .1 .

Het bodemprofiel wordt in dwarsrichting van het model constant verondersteld en in lengte-
richting afgeleid aan de hand van een bestaande bodemfile van het gebied .
In figuur 5.1b is weergegeven langs welke raai de schematisatie van het bodemprofiel is
uitgevoerd, terwijl in figuur 5 . la (dwarsdoorsnede) is weergegeven hoe de bodemligging is
geschematiseerd, namelijk :

- Op de oceaan over een afstand van 800 km een constante waterdiepte van 1500 m . Dit ge-
deelte van het model wordt in het vervolg 'de oceaan' genoemd . Er is bewust gekozen om
een vrij groot stuk oceaan te modelleren. De gedachte hierachter wordt in paragraaf 5.2.3
beschreven.

- De helling van het continentale plat is 0,38° ; de waterdiepte varieert lineair van 1500 m op
de oceaan naar 150 m op de rand van het continentale plat, over een horizontale afstand van
200 km .

- Op de Noordzee over een afstand van 1000 km een lineair verlopende diepte van 150 m ter
plaatse van de helling van het continentale plat tot 20 m vlak voor de gesloten rand van het
model. Dit gedeelte van het model wordt in het vervolg 'de Noordzee' genoemd .
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Bovenaanzicht
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figuur 5 . la Bovenaanzicht van het rechthoekig model met bij-

	

figuur 5 .ib Raai waarlangs de bodemligging

behorende geschematiseerde bodemligging .

	

is geschematiseerd .

5 .2 .2 De randvoorwaarde

Op basis van de conclusies uit hoofdstuk 3 wordt m .b .t . de randvoorwaarde verondersteld dat
in Gebied Noord een tsunami is ontstaan a.g.v . een aardbeving met magnitude M=7,5 en dat
de hierdoor opgewekte tsunami-golven zich o .a . in de richting van het Noordzeegebied voort-
planten . Voor het 1-dimensionale model betekent dit dat ter plaatse van de open rand een
tsunami-golfrandvoorwaarde opgesteld dient te worden. Deze wordt als volgt afgeleid :

Tsunamis worden opgewekt door verplaatsing van water boven het gebied waarin de zeebo-
dem een verplaatsing met een voldoende grote verticale component ondergaat. Een omhoog
bewegende bodem bijvoorbeeld zal het omhoog bewegen van de bovenliggende watermassa
veroorzaken.
Bij benadering kan gesteld worden dat de verplaatsing van de zeebodem gelijk is aan de ver-
plaatsing van de bovenliggende waterspiegel . De potentiële energie van het verplaatste water
E. kan dan volgens [3] bepaald worden met

II

	

= EpgnA,H . H~

	

(5.1)
i--1

	

1 1 2
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waarin F~, = de potentiële energie van het verplaatste water [J]
A; = het (deel)oppervlak i van het totale verplaatste wateroppervlak A [m']
H; = de verticale verplaatsing van (deel)oppervlak i [m]
ik = het totaal aantal (deel)oppervlakken .
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p

	

= de massadichtheid van het water [kg/m']

Wanneer alle (deel)oppervlakken A; gelijk zijn, d .w .z . A1=A2= . . . .=A� , kan (5 .1) herschre-
ven worden als

n, H2
E = pgnAi Ei

	

(5.2)
i=1 2n

Vervolgens kan (5.2) weer herschreven worden m.b.v.

A = ntA ; (5 .3)

HZ

	

_

	

Hi-MHZ . . . . . +H�

i--12n t 2nt
(H
2

waarin

	

A

	

= het totale verstoorde oppervlak [m2]

H = de gemiddelde waarde van het kwadraat van de verticale verplaatsingen van
de (deel)oppervlakken [m2]

Dit geeft het volgende resultaat :

(5 .4)

Ep = pgA ~)

	

(5.5)

Aangenomen wordt nu dat (H -0,5 m2 een realistische waarde is voor het gemiddelde van
het kwadraat van de verticale verplaatsingen van de waterspiegel in het ontstaansgebied van
een tsunami . Vervolgens wordt verondersteld dat Ep - 4,5 .1015 J, wat overeenkomt met de
energie die in de haard van een aardbeving met magnitude M=7,5 vrijkomt, zie (3 .1) .
Uit (5 .5) volgt dan op basis van bovenstaande veronderstellingen dat het totale oppervlak van
het ontstaansgebied ongeveer 1,83 .10' km' zal bedragen . Wanneer dit gebied vierkant wordt
verondersteld, resulteert dit in een ontstaansgebied met globale afmetingen 1350 x 1350 km.

Uitgaande van het bovenstaande wordt vervolgens verondersteld dat de verhoging van de
waterspiegel in het ontstaansgebied van een tsunami overgaat in een reeks (lange) golven,
waarbij de maximaal voorkomende golflengte L=1350 km en de maximaal voorkomende am-
plitude r=1 m .

Gekozen wordt nu om een sinusvormige randvoorwaarde toe te passen met amplitude r=1 m
en golflengte L=1350 km . Ter plaatse van de open rand van het model bedraagt de water-
diepte 1500 m, zodat m.b .v . de relaties c = (gh)" en L=cT een golfperiode resulteert van
T=180 min.

Zoals eerder beschreven bestaat een tsunami-golf in werkelijkheid uit een aantal in grootte en
periode variërende sinusvormige golven . Dit gegeven wordt echter verwaarloosd om reden dat
hierdoor de analyse van de simulatie-resultaten sterk wordt bemoeilijkt, met name ter plaatse
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van de gesloten rand van het model.

Gekozen wordt om het positieve deel van 1 sinusvormige tsunami-golf als (waterstands)rand-
voorwaarde in te voeren, zie figuur 5 .2 .

5 .2.3 Numerieke parameters

figuur 5.2 Tsunami-golfrandvoorwaarde .

Op de open rand van het model bedraagt de voortplantingssnelheid 121 mls. De randvoor-
waarde heeft ter plaatse van deze rand dus een tsunami-golflengte L~..i =670 km. Vlak voor
de gesloten rand bedraagt de voortplantingssnelheid slechts 14 mls en de tsunami-golflengte
T,~.; is hier dus nog slechts 76 km.

Een vuistregel voor een eerste schatting van de roosterafstand ax geeft aan dat per golflengte
L minimaal 10 roosterpunten nodig zijn om een golf goed te kunnen beschrijven . Hierbij dient
opgemerkt te worden dat in

dit
geval '-kansmi=0,5L . Van deze regel wordt echter geen gebruik

gemaakt omdat de in de vorige paragraaf beschreven randvoorwaarde niet continu sinusvor-
mig is . Verwacht wordt dan ook dat er veel meer roosterpunten nodig zullen zijn om de
tsunami-golf goed te beschrijven .
Gekozen wordt voor een roosterafstand dx=5 km, wat neerkomt op minimaal 32 roosterpun-
ten per golflengte L ofwel minimaal 16 roosterpunten per tsunami-golflengte Laan.; .

De tsunami-golflengte ter plaatse van de open rand vormt tevens de verklaring voor het vrij
lange oceaangedeelte van het model. Verwacht wordt namelijk dat een deel van de tsunami-
golf op de helling in het model zal reflecteren en zich vervolgens in tegengestelde richting zal
voortplanten . Aangekomen op de open rand zal dit op de helling gereflecteerde deel vervol-
gens 'negatief gereflecteerd' worden, waardoor een zich in positieve richting, naar de helling
toe, voortplantende golf zal ontstaan met een negatieve amplitude .
Voor een goede analyse van de tsunami-golf dient deze (primaire) golf echter niet verstoord te
worden door de (ongewenste) secundaire golven die ter plaatse van de open rand ontstaan .
Vandaar dat de lengte van het oceaangedeelte van dezelfde grootte-orde gekozen is als de
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tsunami-golflengte ter plaatse van deze rand, zodat de eerste secundaire golf zeker gescheiden
zal zijn van de (primaire) tsunami-golf .

Bij de keuze van de tijdstap At is de maatgevende parameter feitelijk niet de tijdstap, maar het
Courant-getal C, :

waarin C, = het 1-dimensionale Courant-getal

(5 .6)

Vanuit stabiliteitsoverwegingen is er vrijwel geen beperking aan deze parameter, maar nauw-
keurigheids-eisen beperken de grootte . Voor grootschalige problemen wordt aanbevolen om
het 1-dimensionale Courant-getal Cr niet groter te kiezen dan 2 [16] . Voor het standaard-
experiment resulteert dit in een tijdstap At van maximaal 80 s. Gekozen is om in eerste in-
stantie At= 1 min. te gebruiken .
Opgemerkt zij dat ook hier verondersteld wordt dat de stroming in het model volledig 1-di-
mensionaal is .

De tijdsduur TeId van de simulatie wordt grofweg als volgt bepaald :

- De voortplantingssnelheid op de oceaan is ongeveer 121 mls . De lengte van dit modelge-
deelte is 800 km, dus de looptijd van de tsunami-golf zal 2 uur bedragen .

- Ter plaatse van de helling is, bij een gemiddelde diepte van 850 m, de voortplantingssnel-
heid 90 mls. Het modelgedeelte heeft een lengte van 200 km, dus de looptijd van de tsuna-
mi-golf zal ongeveer 1 uur zijn .

- Op de Noordzee is de diepte gemiddeld 110 m, dus de voortplantingssnelheid is gemiddeld
32 mls. De lengte van dit modelgedeelte is 1000 km, waardoor de looptijd van de tsunami-
golf ongeveer 10 uur zal bedragen .

Sommatie van bovenstaande bijdragen levert een totale looptijd van ± 13 uur . Vanwege de
toegepaste middelingen wordt echter gekozen om in eerste instantie T.ad =17 uur toe te pas-
sen .

5 .2 .4 Fysische parameters

- Coriolis-coëfficiënt

	

: De coriolis-coëfficiënt f� wordt uitgeschakeld om geen dwars-
verhangen in het model te creëren, zie paragraaf 4.1 .2 .

- Bodemwrijvings-coëfficiënt : Vlak voor de gesloten rand van het model, dus in het meest
ondiepe deel, wordt de Chézy-waarde C=65 m''Is veronder-
steld . Voor de in het WAQUA-pakket gebruikte Manning-
coëfficiënt resulteert dit in n=0,026 slm"3 .

-- Viscositeits-coëfficiënt

	

: Verondersteld wordt dat deze coëfficiënt voor ieder punt in
het model dezelfde waarde heeft. Deze coëfficiënt is samenge-
steld uit bijdragen van de moleculaire, turbulente en dispersie
ve viscositeit, wat resulteert in een waarde j, _ 10 n12/S, zie
paragraaf 4.1 .2 .
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5 .2 .5 Waterstand-meetstations

De analyse van de simulatie-resultaten zal voornamelijk plaatsvinden aan de hand van water~
standstijdreeksen die op bepaalde plaatsen (waterstand-meetstations) in het model aangemaakt
worden . In figuur 5 .3 is in bovenaanzicht de positie van deze waterstand-meetstations grafisch
weergegeven . De exacte positie van elk station (coordinaten) wordt beschreven in Bijlage B
(binnen het kader) .
Waar nodig zal echter ook gebruik gemaakt worden van andere uitvoermogelijkheden die het
WAQUA-programmapakket biedt, zoals bijvoorbeeld tijdreeksen van snelheden, veldinfor-
matie op een bepaald tijdstip, e . d .
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figuur 5 .3 Positie van de waterstand-meetstations .

5 .2 .6 De IDP

In het WAQUA-programmapakket wordt het gehele pakket invoergegevens m .b.v . het pro-
gramma IDP (Input Data Processor) uitgebreid gecontroleerd op volgorde en formats. Dit
pakket invoergegevens wordt ook wel de IDP genoemd en de structuur van deze invoerfile
wordt uitvoerig beschreven in [201 .
De IDP, gebaseerd op het in de vorige paragrafen opgezette 1-dimensionale model, wordt in
Bijlage B weergegeven .

5 .3 Experimenten

5 .3 .1 Standaard-experiment

In deze paragraaf worden resultaten gepresenteerd en geanalyseerd van een simulatie op basis
van het in paragraaf 5.2 opgezette model. De IDP van dit model wordt beschouwd als de
standaard- of referentie-IDP en de simulatie-resultaten zullen dienen als vergelijkingskader
voor de experimenten die in de hierna volgende paragrafen besproken zullen worden.

In de hierna volgende figuren wordt voor alle waterstand-meetstations het verloop van de
waterstand in de tijd weergegeven . Iedere figuur bevat 4 opeenvolgende waterstand-meetstati-
ons . Het eerste meetstation (1) bevindt zich op de open rand van het model, het laatste (20)
op de gesloten rand (zie figuur 5.3) .
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Op de oceaan (diep water) plant de tsunami-golf zich zoals verwacht ongestoord voort ; de am-
plitude blijft 1 m (figuur 5.4a) .

figuur 5 .4a Het verloop van de waterstand in de tijd voor meetstation 1 t/m 4 .

Nadat de tsunami-golf een waterstand-meetstation gepasseerd is wordt vervolgens een tweede
(positieve) golf met een kleinere amplitude (0,4 m) geregistreerd . De verklaring voor het
optreden van deze golf ligt in het feit dat een deel van de zich in positieve richting voortplan-
tende tsunami-golf op de helling in het model wordt gereflecteerd, waardoor een zich in nega-
tieve richting voortplantende golf met kleinere amplitude ontstaat . Vervolgens wordt een
derde (negatieve) golf waargenomen, die is ontstaan door negatieve reflectie van de hierboven
besproken tweede golf op de open rand van het model. In werkelijkheid zal deze negatieve
reflectie echter nooit optreden en zal de golf ongestoord de oceaan oplopen . Hierna volgen
nog enkele slingeringen rond de middenstand van het model waarvoor eenzelfde verklaring,
nl. positieve en negatieve reflectie op de helling resp . open rand, gegeven kan worden.
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figuur 5.4b Het verloop van de waterstand in de tijd voor meetstation 5 t/m 8 .

Experimenten

	

pagina 34



Waterstand-meetstations op de oceaan in de buurt van de helling (figuur 5.4b) geven een in
eerste instantie onverwachte toename van de amplitude van de tsunami-golf te zien .
De verklaring hiervoor is dat ter plaatse van deze stations het op de helling gereflecteerde
deel van het front van de tsunami-golf opgeteld wordt bij het signaal van de tsunami-golf zelf.

Figuur 5.4c laat de toename van de amplitude van de tsunami-golf op de helling zelf zien .
Hieruit kan worden afgeleid dat het shoalingseffect veel sterker is dan het energieverlies t.g.v .
de reflectie van de tsunami-golf op de helling en de toenemende invloed van de bodemwrij-
ving . De bodemwrijvings-coëfficiënt C is immers afhankelijk van de plaatselijke waterdiepte :
C=h"óln . Afname van de waterdiepte h heeft dus afname van de bodemwrijvings-coëfficiënt
tot gevolg, wat een grotere invloed van de bodemwrijving op de vloeistofstroming betekent
(ruwere bodem) .
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figuur 5.4e Verloop van de waterstand in de tijd voor meetstation 9 t/m 12 .

in de Noordzee (ondiep gedeelte van het model) treedt in eerste instantie nog een lichte groei
van de amplitude op t.g .v . het shoalingseffect (figuur 5 .4d en 5 .4e) .
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figuur 5.4d Verloop van de waterstand in de tijd voor meetstation 13 t/m 16 .
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Bovengenoemd shoaling-effect is blijkbaar voldoende groot om de toenemende invloed van de
bodemwrijving op te heffen. Uit figuur 5 .4e valt echter af te leiden dat, als gevolg van de
afnemende waterdiepte h, deze groei afneemt en zelfs verdwijnt in de richting van de gesloten
rand van het model (waterstand-meetstations 18 en 19) .
In het modelgedeelte waar de waterdiepte h gering is, wordt de top van de tsunami-golf 'ge-
piekt' en treden 'slingeringen' op in 'het gebied' achter de tsunami-golf. Een mogelijke ver-
klaring voor deze verschijnselen wordt in paragraaf 5.3.8 gegeven.

Uit figuur 5 .4e kan verder afgeleid worden dat de maximale hoogte van de tsunami-golf
wordt bereikt ter plaatse van de gesloten rand van het model en ongeveer 3,8 m bedraagt .
Deze waarde komt goed overeen met de in paragraaf 3 .2 .4, op basis van empirische Japanse
formules, geschatte waarde . In deze paragraaf werd immers voor het Noordzeegebied gecon-
cludeerd dat de maximale amplitude van tsunami-golven aan de kust, t.g.v . een tsunami die in
Gebied Noord a .g .v . een aardbeving met magnitude M=7,5 is ontstaan, ongeveer 3 à 4 m zal
bedragen .
Tevens volgt uit figuur 5 .4e dat de in paragraaf 5 .2 .3 geschatte waarde voor Ted redelijk
nauwkeurig was.

figuur 5.4e Verloop van de waterstand in de tijd voor meetstation 17 t/m 20 .

De in deze paragraaf besproken simulatie is vervolgens nog gebruikt om de afwezigheid van
dwarsverhangen en wandwrijving in het model aannemelijk te maken en ook om het l-dimen-
sionale karakter van de stroming in het model aan te tonen .

Dwarsverhangen :

De afwezigheid van dwarsverhangen in het model is gecontroleerd door in een aantal dwars-
doorsnedes, op willekeurige tijdstippen, de waterstand grafisch weer te geven. Deze figuren
gaven allemaal hetzelfde beeld te zien : een horizontale waterspiegel in dwarsrichting van het
model.

Het 1-dimensionale karakter van de stroming :

In de hierna volgende figuur 5 .5 zijn op een willekeurig gekozen tijdstip de snelheden in
langs- en dwarsrichting weergeven . Uit deze figuur volgt onmiddelijk het 1-dimensionaal zijn
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van de stroming .

Wandwrijving :

5 .3.2 Roosterafstand-variatie

Uit deze vergelijking blijkt het volgende :
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figuur 5.5 Snelheden in langs- en dwarsrichting.

Uit figuur 5 .5 blijkt tevens dat in dwarsrichting van het model de snelheden in langsrichting
constant zijn : de wanden van het model hebben geen invloed op het stroombeeld .

Uit de drie bovenstaande experimenten kan worden geconcludeerd dat de breedte van het
model geen invloed heeft op de simulatie-resultaten. In de hierna beschreven experimenten zal
dan ook, ter reductie van de rekentijd, een veel kleinere modelbreedte worden toegepast ;
zodanig dat in de dwars-richting van het model slechts 3 roosterpunten resulteren: 2 voor de
modelranden in lengte-richting en 1 in het midden voor de berekening van de parameters van
de vloeistofbeweging .

Om een indruk te verkrijgen van het optimaal aantal roosterpunten per tsunami-golflengte
zijn de volgende experimenten uitgevoerd :

a) Standaard-experiment, maar nu met roosterafstand 4x=1 km i.p.v . áx=5 km . Dit bete-
kent ter plaatse van de gesloten rand van het model 76 roosterpunten per tsunami-golf-
lengte

b) Standaard-experiment, maar nu met roosterafstand ax=2,5 km i.p.v . ax=5 km . Dit bete-
kent ter plaatse van de gesloten rand van het model 31 roosterpunten per tsunami-golf-
lengte L.un..j .

c) Standaard-experiment, maar nu met roosterafstand ax=10 km i.p.v . áx=5 km. Dit bete-
kent ter plaatse van de gesloten rand van het model 8 roosterpunten per tsunami-golflengte

Per waterstand-meetstation kunnen nu de simulatie-resultaten van bovenstaande experimenten
en van het standaard-experiment onderling vergeleken worden, zie Bijlage Cl .

Experimenten

	

pagina 37



- Op de oceaan en de helling zijn geen verschillen tussen de verschillende experimenten te
constateren . Verschillen zijn alleen waarneembaar in de Noordzee (ondiep gedeelte van het
model) .

- Het experiment met roosterafstand áx =10 km vergeleken met de overige experimenten
geeft in de Noordzee amplitude-verschillen van maximaal 0,5 m te zien, terwijl bovendien
ook de vorm/fase afwijkend is ; de golf loopt achter.

- Het standaard-experiment met roosterafstand ax=5 km vergeleken met áx=2,5 km of
Ax =1 km geeft in de Noordzee ook enige verschillen te zien, voornamelijk ter plaatse van
de al eerder genoemde slingeringen ter plaatse van o.a . de top van tsunami-golf. Ook in dit
geval is de fase van de tsunami-golf nog iets verschillend .

- Het experiment met roosterafstand íáx=2,5 km vergeleken met ax=1 km geeft ook in de
Noordzee nauwelijks verschillen te zien . Alleen ter plaatse van de top van de tsunami-golf
is nog miniem verschil te constateren .

Resulterend kan gesteld worden dat een roosterafstand van áx=2,5 km een nauwkeurige be-
schrijving van de voortplanting van de in paragraaf 5 .2 beschreven tsunami-golf geeft .
Het blijkt echter dat ook met een roosterafstand ax=5 km sen goed resultaat wordt verkre-
gen, te meer daar de doelstelling van dit onderzoek niet vereist om een tsunami-golf tot op de
centimeter nauwkeurig te beschrijven . In dit laatste geval, ax=5 km, bedraagt het aantal
roosterpunten per tsunami-golflengte L�unrtttu minimaal 16 .
Dit op deze wijze verkregen aantal roosterpunten is geverifieerd m .b.v . experimenten waarbij
t.o .v . het standaard-experiment een roosterafstand ax=10 km werd gekozen en waarbij te-
vens de tijdstap At werd verkleind van 1 min. tot 0,1 min :

a) Standaard-experiment, maar nu met roosterafstand áx=10 km i.p .v . ax=5 km . Dit bete-
kent ter plaatse van de gesloten rand van het model 8 roosterpunten per tsunami-golflengte
Ltsueami

b) Als experiment a, maar nu met tijdstap at=0,5 min .
c) Als experiment a, maar nu met tijdstap At=0,25 min .
d) Als experiment a, maar nu met tijdstap at=0,1 min.

Uit vergelijking van de simulatie-resultaten van
deze experimenten met het standaard-experiment,
zie Bijlage C2 , blijkt dat deze met name in het
ondiepe deel van het model niet 'convergeren' naar
dezelfde vorm van de tsunami-golf als in geval van
het standaard-experiment . Blijkbaar is het aantal
roosterpunten per tsunami-golflengte in geval van
een roosterafstand ax=10 km te klein. Dit gegeven
vormt tevens de verklaring voor het enigzins 'ach-
terlopen' van de tsunami-golf in geval Ox=10 km;
zie bijvoorbeeld Bijlage C2 waterstand-meetstation
17. Het gebruik van centrale differenties veroor-
zaakt immers een 'achterliggende' fasefout wanneer
het aantal roosterpunten per golflengte te klein
wordt [17], zie figuur 5.6 .

Experimenten

10 14 is 22 28 30

points per weveiength

-~ lat oreer upwlnd

	

+end oreer tentral
2nd order upwlnd

	

3rd order upwlnd

figuur 5.6 Relatieve voortplantingssnelheid als
functie van het aantal roosterpunten
per golflengte .

pagina 3 8



5 .3 .3 Tijdstap-variatie

Met betrekking tot de tijdstap zijn de volgende experimenten uitgevoerd :

a) Standaard-experiment, maar nu met tijdstap At=0,5 min.
b) Standaard-experiment, maar nu met tijdstap at=2,5 min.
c) Standaard-experiment, maar nu met tijdstap dt=5 min .
d) Standaard-experiment, maar nu met tijdstap At=10 min.

Per waterstand-meetstation kunnen de simulatie-resultaten van bovenstaande experimenten en
het standaard-experiment onderling vergeleken worden, zie Bijlage D .

Uit deze vergelijking blijkt het volgende :

- Er is nauwelijks verschil tussen de experimenten met tijdstap At=0,5 min . en tijdstap
At=1 min . (standaard-experiment) .

- Het experiment met tijdstap At=2,5 min. vergeleken met het standaard-experiment geeft
alleen verschillen te zien in de Noordzee. Deze verschillen hebben voornamelijk betrekking
op de top (amplitude) van de tsunami-golf.

- De experimenten met tijdstap at=5 min. en met tijdstap at=10 min. vergeleken met het
standaard-experiment geven verschillen te zien op zowel de oceaan als de Noordzee. Deze
verschillen hebben betrekking op zowel de top (amplitude) als de vorm (fase) van de tsuna-
mi-golf.

Uit bovenstaande vergelijking volgt duidelijk dat de grootte-orde van de maximaal te gebrui-
ken tijdstap 1 min. is, wat een bevestiging is van de in paragraaf 5.2 .3 gemaakte schatting
van deze parameter op basis van het Courant-getal C, .
Opgemerkt zij dat het 'gladde' verloop van de waterstandstijdreeksen in geval At=5 min . en
at=10 min . wordt veroorzaakt door het grotere tijdsinterval, namelijk 5 en 10 min . i.p.v . 1
min, waarmee de waterstanden in deze experimenten 'weggeschreven' zijn . Hierdoor worden
de kleinere fluctuaties van de waterstand als het ware weggefilterd .

5.3.4 Periode-variatie .

In deze paragraaf zal worden onderzocht welke invloed de periode van de tsunami-golf heeft
op de te gebruiken invoerparameters als tijd- en ruimtestap als wel op de simulatie-resultaten
zelf (amplitudelfase) .

In paragraaf 5 .3 .2 en 5 .3 .3 bleek dat een roosterafstand Ax=5 km en een tijdstap at=1 min .
voor het standaard-experiment voldoende zijn voor een goede beschrijving van de voorplan-
ting van de tsunami-golf in het model .
Ter plaatse van de gesloten rand van het model betekent dit 16 roosterpunten per tsunami-
golflengte Voor de hierna beschreven experimenten zal dit gegeven gebruikt worden
om per experiment de roosterafstand dx te bepalen . Daarna zal per experiment onderzocht
worden wat de optimale tijdstap át is, waarna vervolgens dit experiment met het standaard-
experiment vergeleken zal worden.

a0) Standaard-experiment, maar nu met golfperiode T=90 min . Ook nu wordt slechts het
positieve deel, dus een halve golfperiode, als randvoorwaarde ingevoerd . De tsunami-
golflengte ter plaatse van de gesloten rand van het model is dan 38 km . Uitgaande van 16
punten per tsunami-golflengte resulteert dit in een roosterafstand áx=2,5 km.
Ter bepaling van de optimale tijdstap át worden de volgende experimenten uitgevoerd :
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a1) Als experiment a0, maar nu met tijdstap At=0,5 min.
a2) Als experiment a0, maar nu met tijdstap At=0,25 min .

b0) Standaard-experiment, maar nu met golfperiode T=46 min . Ook in dit experiment wordt
slechts het positieve deel van de golf als randvoorwaarde ingevoerd . De tsunami-golfleng-
te ter plaatse van de gesloten rand van het model is dan 19 km . Uitgaande van 16 rooster
punten per tsunami-golflengte resulteert dit in een roosterafstand Ax=1 km . Om de opti-
male tijdstap At te bepalen worden de volgende experimenten uitgevoerd :

bl) Als experiment b, maar nu met tijdstap at=0,5 min.
b2) Als experiment b, maar nu met tijdstap ©t=0,25 min .
b3) Als experiment b, maar nu met tijdstap At =0,1 min.

Per waterstand-meetstation kunnen de resultaten van bovenstaande experimenten en het stan-
daard-experiment onderling vergeleken worden, zie bijlage E.

Experiment a0 t/m a2 :

Op de oceaan (diep water) is geen verschil waar te nemen tussen de verschillende experi-
menten. De amplitude van de tsunami-golf is in dit deel van het model onveranderd 1 m,
wat ook verwacht mag worden van een lange golf die zich in constant diep water voort-
plant.
Voor waterstand-meetstations op de helling vertoont experiment a0, ter plaatse van de slin-
geringen in het gebied achter de tsunami-golf, een iets afwijkende waterstandscurve t.o.v .
de overige experimenten .
Op de Noordzee wordt het afwijkend gedrag van experiment a0 duidelijker zichtbaar ; hier
treden ook ter plaatse van de top van de tsunami-golf amplitude-verschillen op .
De waterstandscurves van experiment al stemmen voor het gehele model goed overeen met
die van experiment a2, zodat op basis van het bovenstaande at=0,5 min. als optimale
tijdstap wordt gekozen (experiment al) .

Experiment b0 t/m b3 :

Tussen de experimenten b0 en bl zijn zowel op de oceaan (diep water) als ter plaatse van
de helling in het model duidelijk verschillen waarneembaar. Op de oceaan voornamelijk in
het gebied achter de tsunami-golf, ter plaatse van de helling zowel in de top van de tsuna-
mi-golf (amplitude) als in het gebied achter de tsunami-golf.
Op de Noordzee wordt het verschil tussen de experimenten b0 en bl nog duidelijker zicht-
baar . Ter plaatse van de top van de tsunami-golf treden amplitude-verschillen op van maxi-
maal 0,5 m, terwijl ook in het gebied achter de golf grote verschillen waarneembaar zijn .
Vooral experiment b0 vertoont in dit gebied grote 'slingeringen' .
Tussen de experimenten b1 en b2 is, zowel op de oceaan als ter plaatse van de helling in
het model, een gering verschil waarneembaar voor het gebied achter de tsunami-golf. Op de
Noordzee treden dezelfde verschillen op als tussen de experimenten b0 en bl, waarbij opge-
merkt zij dat in dit geval de optredende verschillen veel minder extreem zijn .
Op de oceaan en ter plaatse van de helling is geen verschil waarneembaar tussen de experi-
menten b2 en b3. In het ondiepe deel van het model wijkt liet simulatie-resultaat van experi-
ment b2 echter enigzins af van experiment b3. Deze afwijking is relatief gering vergeleken
met de hiervoor besproken afwijkingen .
Op basis van het bovenstaande wordt dan ook als optimale tijdstap gekozen at=0,25 min .
(experiment b2) .
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Experimenten al, b2 en het standaard-experiment :

Vergelijking van het amplitude-verloop van de tsunami-golf in de Noordzee voor de ver-
schillende experimenten laat zien dat de groei van de amplitude afneemt en in geval van
experiment a1 en b2 zelfs negatief wordt in de richting van de gesloten rand van het model;
hoe kleiner de golfperiode, hoe eerder de groei van de amplitude begint af te nemen.
De oorzaak hiervoor wordt gevonden in de toenemende invloed van de bodemwrijving op
de waterbeweging bij afnemende tsunami-golflengte . De bodemwrijving is immers evenre-
dig met (het kwadraat van) de snelheden, dus hoe groter de snelheden, hoe groter de bo-
demwrijving . In figuur 5 .7 zijn, voor een willekeurig gekozen punt in de Noordzee, de
snelheden weergegeven voor een tsunami-golf met T=180, 90 en 46 min.
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figuur 5.7 Snelheden ter plaatse van het waterstand-meetstation 16 voor een tsunami-
golf met periode T=180, 90 en 46 min .

Een afname van de tsunami-golflengte heeft een toename van de waterstandsslingeringen in
het gebied achter de tsunami-golf tot gevolg . Een verklaring hiervoor wordt in paragraaf
5 .3 .8 gegeven.
De maximale amplitude van de tsunami-golf ter plaatse van de gesloten rand bedraagt voor
het standaard-experiment ongeveer 3,8 m. Voor experiment al en experiment b2 is deze
waarde aanzienlijk lager; ongeveer 3 m. Bij deze waarden zij echter opgemerkt dat ter
plaatse van de gesloten rand van het model de waterstanden sterk worden beinvloed door de
reflectie van de tsunami-golf op de rand . Het kan dus voorkomen dat in het ene geval be-
paalde bijdragen aan de waterstand bij elkaar opgeteld worden, terwijl in het andere geval,
bijvoorbeeld vanwege een andere golflengte van de tsunami-golf ter plaatse van de rand,
deze bijdragen elkaar juist opheffen .

Concluderend kan gesteld worden dat een afnemende tsunami-golfperiode tot gevolg heeft dat :

- de invloed van de bodemwrijving op de waterbeweging (amplitude) toeneemt .
- de slingeringen van de waterstand in het gebied achter de tsunami-golf toenemen .
- de roosterafstand ax en tijdstap At zodanig klein gekozen dienen te worden dat de rekentijd
van het model (te) groot wordt . Vandaar dat in deze paragraaf de golfperiode niet verder is
verkleind .

oteneeere-exparlmant
V
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Bovendien kan uit de optimale tijdstap voor de experimenten a en b afgeleid worden dat de
optimale waarde van het 1-dimensionale Courant-getal maximaal 2 is, wat een bevestiging is
van de eerdere conclusie dienaangaande uit paragraaf 5.3 .3 .

5 .3 .5 Bodemruwheid-variatie

In het WAQUA-programmapakket dient als maat voor de bodemruwheid de Manning-coëffi-
ciënt n te worden ingevoerd . De relatie van deze coëfficiënt met de Chézy-coëfficiënt C wordt
gegeven door C=h"61n . Deze relatie bevat de waterdiepte h, die tijd- en plaatsafhankelijk is .
Het gevolg is dat ook C tijd- en plaatsafhankelijk is .

Voor de hierna volgende experimenten wordt ter plaatse van de gesloten rand van het model
de Manning-coëfficiënt berekend uit een gewenste Chézy waarde. Deze Chézy waarde is de
kleinste waarde die in het model voorkomt, omdat de waterdiepte h ter plaatse van de geslo-
ten rand de kleinste waarde heeft. De bodemwrijving heeft hier dus de grootste invloed op de
waterbeweging .
In het standaard-experiment wordt als waarde voor de Manning-coëfficiënt n=0,026 slm"3
verondersteld, zie paragraaf 5.2.4 . Dit betekent ter plaatse van de gesloten rand een Chézy-
waarde C=65 m"2/s .

De volgende experimenten zijn uitgevoerd :

a) Standaard-experiment, maar nu met een Manning-coëffciënt n=0,020 slmvs . Dit houdt ter
plaatse van de gesloten rand een Chézy-waarde van 82 m''/s in (gladde bodem) .

b) Standaard-experiment, maar nu met een Manning-coëfficiënt n=0,035 slm"' . Dit houdt ter
plaatse van de gesloten rand een Chézy-waarde van 47 m''4/s in (ruwe bodem) .

Per waterstand-meetstation kunnen de resultaten van bovenstaande experimenten en het stan-
daard-experiment onderling vergeleken worden, zie Bijlage F .

Uit deze vergelijking blijkt het volgende :

Op de oceaan en de helling in het model zijn de simulatie-resultaten van de verschillende
experimenten gelijk . De verschillen treden op in het ondiepe deel (Noordzee) van het mo-
del .
Een verklaring voor het feit dat de bodemwrijving alleen in het ondiepe deel van het model
invloed op de waterbeweging uitoefent, wordt verkregen m.b.v. snelheden . De bodemwrij-
ving is immers evenredig met (het kwadraat) van de snelheid en oefent dus op de oceaan,
waar de snelheden erg klein zijn, geen merkbare invloed uit op de waterbeweging .
De tsunami-golf wordt sterker gedempt naarmate de Chézy-waarde C afneemt en de bodem-
ruwheid dus toeneemt .
Voor alle experimenten geldt dat de amplitude van de tsunami-golf over de gehele lengte
van het Noordzeegebied blijft toenemen . Het shoalingseffect is dus ook bij grote ruwheden
sterker dan het bodemwrijvingseffect . In paragraaf 5.3.1 bleek echter voor het standaard-
experiment dat vlak voor de gesloten rand van het model beide effecten ongeveer gelijk
waren (waterstand-meetstations 18 en 19) . De verwachting is dan ook dat dit zeker voor
experiment b ook het geval zal zijn .
De variatie van de bodemruwheid heeft alleen merkbaar invloed op de amplitude van de
tsunami-golf, de fase wordt niet beinvloed. M.b.v . een 1-dimensionaal model is dit als volgt
te verklaren :

Voor een recht kanaal met een vlakke bodem en verticale wanden geldt bij benadering [16] :
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Bij afwezigheid van viskeuze krachten kan (5 .11) worden geschreven als

Het eerste deel geeft een demping in de tijd van de vorm e -(n) , waarin p=21vk2 . Het
tweede deel geeft een wat gewijzigde voortplantingssnelheid .

Invullen van relevante grootheden voor een golf met een vrij lange periode laat zien dat
de viskeuze krachten voor dit type problemen meestal niet erg belangrijk zijn .

co12 = icc '

	

f k gh - (Cw12k 2	(5 .13)

Eenvoudig is na te gaan dat in veel situaties Cw >Pk', zodat demping van de amplitude
door de bodemwrijving een belangrijke factor kan zijn . De invloed op de fase is echter
ook hier nog steeds erg gering, tenzij de waterdiepte h erg klein wordt.

Uit bovenstaande experimenten volgt dus dat de invloed van de bodemwrijving alleen merk-
baar is in het ondiepe deel van het model en hier variaties in amplitude van maximaal 0,5 m
te zien geeft.

5 .3 .6 Helling-variatie

Om na te gaan wat de invloed van de helling in het model is op de reflectie en de maximale
amplitude van de tsunami-golf zijn een tweetal experimenten uitgevoerd .

a) Standaard-experiment, maar nu met een helling van 0,19 ° in plaats van 0,39 ° .
b) Standaard-experiment, maar nu met een helling van 0,13 ° in plaats van 0,39' .
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ak au+ h = 0
at ax

(5 .7)

au
+cU +gaf -v au =0 (5 .8)

at ax ax2

Veronderstel vervolgens harmonische oplossingen in de tijd :

u = Ae (iwt+ikx)
(5 .9)

t = Be (iwt+ikx) (5 .10)

waarin A,B = constanten
w = de hoeksnelheid [s-1 1
k = het golfgetal [w1]

invullen van (5 .9) en (5 .10) in (5.7) en (5 .8) geeft de dispersie-relatie :

iw (iw + C + pk 2)
+ ghk2 = 0 (5.11)

- Bij afwezigheid van bodemwrijving kan (5 .11) worden geschreven als

w1 = -1ivk2 ± k gh - v2k 2i`4 (5.12)
,2



In figuur 5 .8 is grafisch weergegeven hoe het bodemprofiel van deze experimenten zich ver-
houdt t.o .v . het bodemprofiel van het standaard-experiment .

Per waterstand-meetstation kunnen de resultaten van bovenstaande experimenten en het stan-
daard-experiment onderling vergeleken worden, zie Bijlage G.

5 .3 .7 Getij-invloed

figuur 5.8 Weergave van tiet bodemprofiel van experiment a en b in relatie tot
het bodemprofiel van het standaard-experiment .

Uit deze vergelijking blijkt het volgende :

- Wanneer de helling in het model kleiner wordt neemt de amplitude van de op de helling
gereflecteerde, in negatieve richting lopende, tweede (secundaire) golf af. Omdat tevens de
lengte van het oceaangedeelte korter is, zie figuur 5 .8, wordt deze tweede golf steeds snel-
ler na de inkomende (primaire) tsunami-golf in een waterstand-meetstation geregisteerd .
Een ander gevolg van een korter oceaangedeelte is dat in waterstand-meetstations op de
helling en in de Noorzee de tsunami-golf later wordt geregistreerd, vanwege het feit dat de
tsunami-golf zich nu niet over een afstand van 800 km met de maximum voortplantings-
snelheid kan voortplanten .

- De maximale amplitude van de tsunami-golf in het ondiepe deel van het model neemt toe
naarmate de helling minder steil wordt . De oorzaak ligt in het feit dat in geval van een
minder steile helling ook minder energie wordt gereflecteerd en de oorspronkelijke tsunami-
golf in het ondiepe deel van het model (Noordzee) dus meer energie overhoudt, wat resul-
teert in een grotere amplitude .

In de voorgaande experimenten werd uitgegaan van een beginsituatie waarbij de watermassa
in het model in rust was met een voor het gehele model gelijke (evenwichts)stand . De analyse
van het verschijnsel tsunami-golf werd hierdoor eenvoudiger . In werkelijkheid zal deze situa-
tie nooit optreden, er zal altijd getij-invloed zijn .
In deze paragraaf zal nagegaan worden wat de invloed van het getij is op een zich in het
model voortplantende tsunami-golf .

Uitgegaan is van een tweemaal daags, sinusvormig getij met op de oceaan een amplitude van
0,5 m. Voor het in paragraaf 5 .2 opgezette model, maar nu met deze getij-golf i.p.v . de
tsunami-golf als randvoorwaarde ter plaatse van de open rand, bleek dit getij na 4 dagen
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voldoende ingespeeld te zijn .

Vervolgens zijn een drietal experimenten uitgevoerd (figuur 5.9) :

a) De tsunami-golf loopt het model binnen op 'het dal' van het ingespeelde getij .
b) De tsunami-golf loopt het model binnen op 'de top' van het ingespeelde getij .
c) De tsunami-golf loopt het model binnen op 'de middenstand' van het ingespeelde getij .

figuur 5.9 Ontstaan van de tsunami-golf in 'dal','middenstand' of 'top'
van het getij .

Om de simulatie-resultaten van bovenstaande experimenten goed te kunnen vergelijken met
die van het standaard-experiment wordt de getij-invloed geëlimineerd uit de simulatie-resulta-
ten van de experimenten a t/m c, zodat alleen de door het getij beïnvloedde tsunami-golf over-
blijft .

Per waterstand-meetstation kunnen de resultaten van bovenstaande experimenten
daard-experiment onderling vergeleken worden, zie Bijlage H.

Uit deze vergelijking blijkt het volgende :

- Voor alle waterstand-meetstations in de Noordzee geldt dat de amplitude van de tsunami-
golf in het standaard-experiment kleiner is dan die in experiment a.

- Voor alle waterstand-meetstations in de Noordzee geldt dat de amplitude van de tsunami-
golf in het standaard-experiment groter is dan die in experiment b.

- Voor alle waterstand-meetstations in de Noordzee geldt dat de amplitude van de tsunami-
golf in het standaard-experiment iets groter is dan die in experiment c .

Bovenstaande amplitude-verschillen kunnen als volgt worden verklaard :

en het stan-

Op de oceaan en de helling in het model is geen verschil tussen de experimenten met getij
en het standaard-experiment te constateren . Alleen op de Noordzee zijn amplitude-verschil-
len waar te nemen .
Onderlinge vergelijking van de experimenten met getij-invloed iaat zien dat de maximale
amplitude van de tsunami-golf in het model afneemt, wanneer deze golf 'hoger' op het getij
het model binnenloopt . Wanneer het standaard-experiment ook in deze vergelijking wordt
betrokken blijkt het volgende :
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Voor een tsunami-golf die het model op 'het dal' van het getij binnenloopt zijn de maximaal
optredende snelheden kleiner dan de snelheden in het standaard-experiment en de overige
experimenten . Oorzaak is het feit dat de snelheden t.g.v . het getij in dat geval tegengesteld
zijn aan de snelheden t.g .v . de tsunami-golf, zie figuur 5 .10 . Omdat de invloed van de
bodemwrijving evenredig is met (het kwadraat van) de snelheid zal de tsunami-golf dus
minder gedempt worden .
In geval van een tsunami-golf die het model op 'de top' van het getij binnenloopt zijn de
maximaal optredende snelheden groter dan de snelheden in het standaard-experiment en de
overige experimenten . In dit geval worden de snelheden t.g.v . de tsunami-golf juist ver-
sterkt met de snelheden van het getij (figuur 5 .10) .
Voor een golf die het model op 'de middenstand' van het getij binnenloopt kan eenzelfde
verklaring worden gevonden .

5.3 .8 Ongewenste effecten

figuur 5 .10 Snelheden ter plaatse van waterstand-meetstation 16 t.g .v . het getij en de
tsunami-golf.

Zoals gesignaleerd in paragraaf 5 .3 .1 treden in het ondiepe deel van het model slingeringen
op in de top van de tsunami-golf en in het gebied achter deze golf. In deze paragraaf zal hier-
voor een verklaring worden gezocht en zal geprobeerd worden deze ongewenste fluctuaties
van de waterstand te verminderen .

De tsunami-golf wordt in het model ingevoerd als een continue sinusvormige golf, die na een
halve golfperiode als het ware wordt afgebroken . Op twee plaatsen is er dus sprake van een
vrij abrupte overgang, namelijk aan het begin en eind van het randvoorwaardesignaal .
Om dit signaal te construeren zijn echter een groot aantal frequenties nodig. Denk bijvoor-
beeld aan een stapfuntie die uit oneindig veel frequenties opgebouwd gedacht kan worden. De
tsunami-golf dient dus opgebouwd gedacht te worden uit een groot aantal componenten en
niet, zoals in geval van een volledig continu sinusvormig signaal, uit 1 component.
Wanneer de tsunami-golf nu in ondieper water (Noordzee) komt, zal de golflengte van deze
componenten afnemen a.g.v . het afnemen van de voortplantingssnelheid c .
Een mogelijke verklaring voor het ontstaan van de genoemde slingeringen is dat in het ondie-
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pe deel van het het model de golflengte van de hoog-frequente componenten dusdanig afneemt
dat het aantal roosterpunten per golflengte te klein wordt . Dit betekent o.a . dat de voortplan-
tingssnelheid van deze componenten zal gaan afwijken, zie figuur 5.6 ; deze componenten
zullen 'achter gaan lopen' . Vandaar dat in het ondiepe deel van het model plotseling hoogfre-
quente slingeringen waargenomen worden .

In het vervolg van deze paragraaf zal m.b.v . de viscositeits-coëfficiënt v en de reflectie-co-
efficiënt a getracht worden bovengenoemde ongewenste effecten te verminderen .

Viscositeit :

Uit de analyse in paragraaf 5 .3 .5 volgt dat de viscositeit slechts invloed op de waterbeweging
uitoefent wanneer de viscositeits-coëfficiënt zeer groot gekozen wordt, zie vergelijking 5 .12 .

Om na te gaan wat de invloed van de viscositeits-coëfficiënt is op de simulatie-resultaten van
het standaard-experiment en meer in het bijzonder op de ongewenste slingeringen, zijn de
volgende 3 experimenten uitgevoerd :

a) Standaard-experiment, maar nu met viscositeits-coëfficiënt t' =2000 M,/s .
b) Standaard-experiment, maar nu met viscositeits-coëfficiënt v =4000 m21s .
c) Standaard-experiment, maar nu met viscositeits-coëfficiënt v =5000 m'/s .

Per waterstand-meetstation kunnen de resultaten van bovenstaande experimenten en het stan-
daard-experiment onderling vergeleken worden, zie Bijlage I .

Hieruit blijkt het volgende :

- Op de oceaan en ter plaatse van de helling in het model zijn geen verschillen waar te nemen
tussen bovengenoemde experimenten en het standaard-experiment .

- Op de Noordzee treden er wel verschillen op met het standaard-experiment, waarbij voor de
experimenten a t/m c geldt dat de slingeringen in de top van de tsunami-golf en in het
gebied achter de golf nagenoeg verdwenen en in ieder geval sterk gedempt zijn . Alleen in
geval van experiment c zijn deze fluctuaties volledig verdwenen.
In dit deel van het model treedt bovendien een demping van de amplitude van de tsunami-
golf op ; hoe groter de viscositeits-coëfficiënt, hoe sterker de demping van de amplitude .

M.b.v . de viscositeit is het dus mogelijk de ongewenste slingeringen 'op te heffen' ; de waarde
van de viscositeits-coëfficiënt dient hiervoor echter onrealistisch groot gekozen te worden .
Een optredend (ongewenst) neveneffect is echter de forse demping van de amplitude van de
tsunami-golf.

Zwak-reflecterende randvoorwaarde :

Dit type randvoorwaarde wordt in het WAQUA-programmapakket geactiveerd m.b.v . de
reflectie-coëfficiënt rx [201 . Het gebruik van deze coëfficiënt heeft echter een aantal gevolgen
voor de ingevoerde randvoorwaarde.
In Bijlage Jl wordt afgeleid wat de consequenties van het gebruik van dit type randvoorwaarde
is . De conclusie hieruit is dat door het gebruik van dit type randvoorwaarde de gewenste (in-
voer) amplitude gedempt wordt en dat tevens een fase-verschuiving optreedt; de tsunami-golf
'loopt achter' t .o .v . de gewenste randfunctie .

In de hierna volgende 2 experimenten zal de invloed van het gebruik van bovengenoemd type
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randvoorwaarde worden nagegaan op de in paragraaf 5 .2 .2 afgeleide tsunami-golfrandvoor-
waarde, waarbij tevens getracht zal worden de eerder beschreven ongewenste slingeringen op
te heffen . Hierbij zij opgemerkt dat tussen de simulatie-resultaten van experimenten met
reflectie-coëfficiënt a=0(10000) en het standaard-experiment (a =0) nauwelijks verschillen
waar te nemen zijn .

a) Standaard-experiment, maar nu met rx =20000
b) Standaard-experiment, maar nu met a =30000

Uit onderlinge vergelijking van de simulatie-resultaten van deze experimenten en het stan-
daard-experiment, zie Bijlage á2 , blijkt het volgende :

- Hoe groter de reflectie-coëfficiënt a, hoe sterker de amplitude van de tsunami-golf ter
plaatse van de waterstandsrand gedempt wordt.

- Hoe groter de reflectie-coëfficiënt a, hoe groter de periode van de tsunami-golf ter plaatse
van de waterstandsrand wordt; het profiel van de tsunami-golf verloopt steeds geleidelijker
en het maximum treedt steeds later op .

- De sterkste gradiënten in de waterstand zijn a.g.v . het gebruik van de reflectie-coëfficiënt«
afgevlakt . Op basis hiervan kan gesteld worden dat t .o.v . het standaard-experiment het
aantal hoog-frequente componenten afgenomen zal zijn, zodanig dat de ongewenste slinge-
ringen in zowel de top van de tsunami-golf als in het gebied achter de golf, verdwenen zijn .

- De reflectie ter plaatse van de open rand van de op de helling gereflecteerde tweede (secun-
daire) golf is veel geringer dan in geval van een niet-reflecterende randvoorwaarde (stan-
daard-experiment) .
De verklaring hiervoor is dat een deel van deze tweede golf, namelijk het hoog-frequente
deel (zie Bijlage J,), ter plaatse van deze open rand gedissipeerd wordt . Anders gezegd : een
deel van deze tweede (secundaire) golf zal ter plaatse van de open rand van het model
ongestoord verder de oceaan oplopen .

M.b .v . een zwak-reflecterende randvoorwaarde is het dus mogelijk om de ongewenste slinge-
ringen op te heffen . De waarde van de reflectie-coëfficiënt dient hiertoe zeer groot gekozen te
worden. Een ongewenst neveneffect is echter dat met betrekking tot de gewenste vorm van de
randfunctie zowel de amplitude als de fase zeer sterk beïnvloed (vervormd) wordt.
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HOOFDSTUK 6 SIMULATIE VAN EEN TSUNAMI-GOLF IN HET NOORDZEEGEBIED

In dit hoofdstuk zal, mede op basis van de simulatie-resultaten van de in hoofdstuk 5 bespro-
ken experimenten, een model van het Noordzeegebied opgezet c .q . gebruikt worden waarmee
de voortplanting van een tsunami-golf in dit gebied kan worden gesimuleerd . Tevens zal
m.b.v . dit model de maximale verhoging van de waterstand aan de Nederlandse kust a.g .v .
deze golf berekend worden .

6 .1 Het Continental Shelf Model

Op basis van het WAQUA-programmapakket is door Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren,
in samenwerking met het Waterloopkundig Laboratorium het Continental Shelf Model (CSM-
model) opgezet . Doel van dit model was het berekenen van storm-opzetten met een stan-
daardafwijking van maximaal 25 cm aan de Nederlandse kust, het uitvoeren van waterkwa-
liteitsberekeningen in de gehele Noordzee en het leveren van randvoorwaarden voor kleinere
modellen [18] .

Het modelgebied beslaat een groot deel van het continentale plat van Noordwest-Europa, zie
figuur 6.1 . De randen van het model liggen op 48°N, 62°30'N, 12 °W en 13°O. De driehoek
ten noorden van de lijn (12°W,57°45'N - 5°7'30"W,62°20'N) is niet gemodelleerd.

figuur 6.1 Modelgebied van het CSM-model.

Vanwege de (relatief) grote afmetingen van het gemodelleerde gebied wordt voor dit model
een bolcoórdinaten-versie van het WAQUA-programmapakket gebruikt . In deze versie worden
de viscositeits-termen in de lange golf- of ondiepwatervergelijkingen verwaarloosd .
De roosterafstand is in x-richting ax=118 ° en in y-richting Dy -=1112 ° , wat resulteert in ruim
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20000 actieve roosterpunten . Het rooster is dus niet constant van afmeting, maar is in x-rich-
ting afhankelijk van de breedte-graad . In het algemeen wordt echter zowel voor de x- als y-
richting gesproken van een gemiddelde roosterafstand van 8 km, vandaar dat ook wel gespro-
ken wordt van CSM8-model.
Ter plaatse van de open randen van het model is de waterstand als functie van de tijd voor-
geschreven d.m.v. een groot aantal harmonische getij-componenten . Deze randen zijn in 23
secties verdeeld, zodat een goede reproductie wordt verkregen van het verloop van de harmo-
nische componenten langs de rand .
Een uitgebreide beschrijving van het CSM-model wordt gegeven in (18] .

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat het CSM-model uitstekend geschikt is voor de
beoogde tsunami-golfberekeningen, omdat:

- Het modelgebied het totale interessegebied (Noordzeegebied) omvat.
- De open randen van het model zich op diep water bevinden, voorbij het continentale plat .
Hierdoor kunnen m.b.t . de tsunami-golfrandvoorwaarde de parameters voor diep water
toegepast worden, zodat een realistisch beeld verkregen wordt van een tsunami-golf die het
Noordzeegebied binnenloopt .

- Het model is direct beschikbaar bij Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren .
- De verwaarlozing van de viscositeits-termen in de bewegingsvergelijkingen van de bolcodr-

dinaten-versie van het WAQUA-programmapakket is aanvaardbaar, omdat deze termen nau-
welijks invloed uitoefenen op de simulatie-resultaten, zie paragraaf 5 .3 .8 .

Een negatieve aspect van het model voor de beoogde tsunami-golfberekeningen is de vrij
grote roosterafstand in zowel x- als y-richting . Uit paragraaf 5 .3 .2 volgt immers dat een
roosterafstand van 5 km het meest optimaal is in geval van een tsunami-golfrandvoorwaarde
als gegeven in paragraaf 5 .2.2 .
Gezien het feit dat de standaardafwijking van dit model voor waterstanden aan de Nederlandse
kust gemiddeld ongeveer 25 cm is en het feit dat de doelstelling van dit rapport niet vereist
dat een tsunami-golf tot op de centimeter nauwkeurig beschreven dient te worden, wordt een
roosterafstand van gemiddeld 8 km, in zowel x- als y-richting, toch aanvaardbaar geacht. Bo-
vendien is het maar de vraag of de simulatie-resultaten nauwkeuriger worden wanneer bij-
voorbeeld het bestaande rooster wordt verfijnd middels een (eenvoudige) interpolatie tussen de
bestaande roosterpunten . Een en ander betekend echter wel een forse toename van het aantal
actieve punten van het model en dus een flinke toename van de rekentijd .

Een tsunami-golf, opgewekt in Gebied Noord, zal echter in het algemeen het Noordzeegebied
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6.2 Model-opzet

6.2 .1 Structuur

Het CSM-model heeft 3 open randen, zie figuur 6.1 : - de Noordrand.
- de Noordwestrand .
- de Westrand .



via de Noordrand of de Noordwestrand binnenlopen . Vandaar dat de situatie dat een tsunami-
golf het model via de Westrand binnenloopt niet zo uitgebreid onderzocht zal worden als
bovengenoemde 2 situaties .
Voor deze situaties zal m.b.v . de hierna volgende experimenten de voortplanting van een
tsunami-golf in het gemodelleerde gebied onderzocht worden en zal in een aantal waterstand-
meetstations aan de Nederlandse kust het verloop van de waterstand worden geregistreerd .

Experiment A : Een tsunami-golf loopt het model via de Noordrand binnen . De initiële wa-
terstand in het model is overal gelijk ; m.a.w. de getij-invloed wordt ver-
waarloosd .

Experiment B : Een tsunami-golf loopt het model via de Noordwestrand binnen . Ook in dit
experiment wordt de getij-invloed verwaarloosd .

Op basis van de simulatie-resultaten van deze experimenten wordt vervolgens experiment C
opgesteld . In dit experiment zal voor het ongunstigste experiment (hoogste waterstanden aan
de Nederlandse kust) onderzocht worden wat de getij-invloed is op de voortplanting en ampli-
tude van de tsunami-golf. Hierdoor wordt tevens een indicatie verkregen wordt van de te
verwachten verhoging van de waterstand aan de Nederlandse kust a.g.v . een voor het Noord-
zeegebied meest waarschijnlijke tsunami .

Experiment C : Een tsunami-golf loopt het model via de Noordrand of de Noordwestrand
binnen, waarbij in het model m.b.t . de waterstand sprake is van een volledig
ingespeeld getij .

Als laatste zal worden nagegaan wat de invloed op de waterstand aan de Nederlandse kust is
van een tsunami-golf die het Noordzeegebied via de Westrand van het model binnenloopt .

Experiment D : Een tsunami-golf loopt het model via de Westrand binnen . De initiële water-
stand in het model is overal gelijk ; de getij-invloed wordt dus verwaarloosd .

6.2 .2 De randvoorwaarde

De open randen van het model bevinden zich, voorbij het continentale plat, op diep water. Dit
opent de mogelijkheid om eenzelfde type tsunami-golfrandvoorwaarde te gebruiken als voor
het 1-dimensionale model is afgeleid in paragraaf 5 .2 .2 .
Uitgaande van een onderzeese aardbeving met magnitude M=7,5, wat een realistische waarde
is voor de sterkte van een aardbeving in Gebied Noord, werd afgeleid dat hierdoor tsunami-
golven kunnen ontstaan met een maximale golflengte L=1350 km en amplitude r=1 m.
De waterdiepte h ter plaatse van de open randen van het CSM-model bedraagt gemiddeld
ongeveer 1500 m, zodat dezelfde golfperiode (T=180 min.) kan worden afgeleid . Wanneer
nu, net als in paragraaf 5.2.2, gekozen wordt om slechts het positieve deel van 1 sinusvormi-
ge tsunami-golf als waterstandsrandvoorwaarde te gebruiken, resulteert één en ander in een
sinusvormige waterstandsrandvoorwaarde met amplitude r=1 m en periode 0,ST=90 min.
(zie figuur 5.2) .

In experiment A wordt de waterstandsrandvoorwaarde op de Noordrand ingevoerd . In princi-
pe kan dit maximaal over de gehele lengte van de Noordrand plaatsvinden . Als minimum kan
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gesteld worden dat de lengte van de tsunami-golf kleiner dient te zijn dat de 'breedte' . In
experiment A is gekozen voor een randvoorwaarde in breedte-richting als weergegeven in
figuur 6.2. Hierbij zij opgemerkt dat de lineaire interpolatie aan de uiteinden van de tsunami-
golf is toegepast om grote gradiënten in de waterstand te vermijden . In de andere experimen-
ten wordt bovengenoemde randvoorwaarde op dezelfde wijze ingevoerd op de Noordwest- of
Westrand van het model.

6 .2 .3 De IDP
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figuur 6 .2 Waterstandsrandvoorwaarde in breedte-richting voor experi-
ment A.

De bestaande IDP van het CSM-model dient voor de beoogde experimenten slechts op een
gering aantal punten aangepast te worden, te weten :

- De tijdstap At wordt op basis van de resultaten van de in paragraaf 5.3 .3 uitgevoerde expe-
rimenten gekozen op At= 1 min .

- De tijdsduur T�~a van de simulatie wordt in eerste instantie gekozen op T,;nd=24 uur. Per
experiment zal echter nagegaan worden of deze simulatie-periode voldoende groot is .
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figuur 6 .3 Weergave van de waterstand-meetstations voor de Nederlandse kust .

De analyse van de simulatie-resultaten van de genoemde experimenten vindt gedeeltelijk
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plaats aan de hand van waterstandstijdreeksen die op bepaalde plaatsen in het model (water-
stand-meetstations) aangemaakt worden. Deze tijdreeksen zullen gebruikt worden om de
maximale verhoging van de waterstand aan de Nederlandse kust te kunnen bepalen . In
figuur 6 .3 wordt voor de in paragraaf 6 .2 .2 beschreven experimenten de positie van de be-
langrijke waterstand-meetstations grafisch weergegeven . De exacte positie wordt beschreven
in de IDP van het CSM-model.
De overige parameters in de IDP behouden hun oorspronkelijke waarde.

6 .3 Animaties

De fluctuatie van de waterstand aan de Nederlandse kust wordt dus bepaald uit waterstands-
tijdreeksen, die in waterstand-meetstations zijn aangemaakt.
De voortplanting van een tsunami-golf in het Noordzeegebied wordt niet geanalyseerd m .b.v .
waterstandstijdreeksen . Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het programma 'ANIMATE
presentatie-generator' . Dit programma maakt het mogelijk om een aantal rekenresultaten van
2-dimensionale wiskundige modellen, zoals bijvoorbeeld het WAQUA-programmapakket, in 2
dimensies grafisch weer te geven. Daarnaast is het mogelijk om een animatie te maken van de
gepresenteerde gegevens, waardoor het mogelijk wordt om de gegevens van verschillende
tijdstappen vloeiend achter elkaar te presenteren .
De volgende gegevens kunnen m .b .v . dit programma gepresenteerd worden:

- Rechtlijnige en kromlijnige modellen met 'land-contouren' .
- Tijdstappen met de absolute grootte van waterstanden, snelheden of opgeloste stoffen .

Voor een verdere beschrijving van het programma zie [4] .

6.4 Simulatie-resultaten

6.4.1 Analyse van de voortplanting van de tsunami-golf in experiment A

De analyse van de voortplanting van de tsunami-golf vindt plaats tn .b .v . het programma
'ANIMATE presentatie-generator' . In Bijlage K, worden de simulatie-resultaten van experi-
ment A, verkregen m.b.v . dit programma, grafisch weergegeven . Opgemerkt zij dat alleen de
positieve waterstanden weergegeven zijn . Hierdoor wordt het mogelijk om vrij kleine 'kleur-
intervallen' te gebruiken, waardoor een beter beeld verkregen wordt van de zich voortplanten-
de tsunami-golf. Uit deze Bijlage kan het volgende worden afgeleid :

- De tsunami--golf plant zich vanaf de Noordrand in zuidelijke richting voort . Duidelijk waar-
neembaar is de grotere voortplantingssnelheid in diepere delen van het model, zoals de trog
voor de kust van Noorwegen en het gebied ten noord(west)en van Schotland. Ook is waar-
neembaar dat de amplitude van de tsunami-golf toeneemt tot maximaal 1,2 m a.g.v . shoa-
ling op de helling van het continentale plat .
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T.g.v . de invloed van de coriolis(kracht) wordt de tsunami-golf naar rechts afgebogen (in
voortplantingsrichting gezien) en gaat als het ware 'aanliggen' tegen de oostkust van het
Verenigd Koninkrijk . In baaien/inhammen van deze kust treden als gevolg hiervan water-
standen op tot maximaal 1,6 à 1,8 m . Verder is een afnemende voortplantingssnelheid in de
richting van de kust waar te nemen t.g.v . de afnemende waterdiepte .
Halverwege de oostkust van het Verenigd Koninkrijk (tijdstip t=8 à 9 uur) 'ontstaat' een
tweede belangrijke tsunami-golf . Een mogelijke verklaring voor het ontstaan van deze golf
is reflectie van een deel van de eerste tsunami-golf op de oostkust van het Verenigd Konink-
rijk, ter plaatse van de baai/inham bij Edinburgh . Ook deze tweede tsunami-golf wordt naar
rechts afgebogen door de coriolis(kracht) en komt vervolgens precies op de Noordneder-
landse kust 'terecht' .
De eerste (oorspronkelijke) tsunami-golf veroorzaakt slechts een geringe verhoging van de
waterstand aan de Nederlandse kust ; maximaal 0,6 à 0,8 m. Belangrijke waterstandsverho-
gingen t.g .v . deze golf komen eigenlijk alleen voor aan de oostkust van het Verenigd Ko-
ninkrijk . De tweede tsunami-golf, die de Nederlandse kust voornamelijk in het noorden
treft, heeft aanzienlijk meer invloed op de waterstand . Als gevolg van deze golf treden
waterstanden op van maximaal 1,0 à 1,2 m.
Opgemerkt zij dat de hier genoemde waarden slechts indicatief zijn ; bepaald op basis van
simulatie-resultaten met een tijd-interval van 1 uur en een 'kleur'-interval van 0,2 m . Van
de tussenliggende perioden en waterstanden is geen informatie beschikbaar .
Een nadere, meer nauwkeurige beschouwing van de optredende waterstanden aan de Neder-
landse kust t.g.v . de tsunami-golf, vindt in paragraaf 6.4.2 plaats .

6.4.2 Waterstands-fluctuaties aan de Nederlandse kust in experiment A

De waterstands-fluctuaties t .g .v . de tsunami-golf zijn bepaald in een aantal waterstand-meet-
stations aan de Nederlandse kust, zoals weergegeven in figuur 6.3 . Het resultaat is weergege-
ven in Bijlage K2. Hieruit volgt :

Voor alle waterstands-meetstations, behalve Vlissingen, is de tweede geregistreerde golf
groter is dan de eerste (oorspronkelijke) tsunami-golf .
Beide golven planten zich langs de Nederlandse kust voort van noord naar zuid . De eerste
golf bereikt de Nederlandse kust al na 7 à 8 uur, de tweede golf na 12 à 13 uur .
De maximale waterstand treedt op ter plaatse van waterstand-meetstation Scheveningen en
bedraagt 1,7 m.
Vooral aan de Noordnederlandse kust (Wadden-eilanden) en aan delen van de kust van
Noord- en Zuid-Holland wordt de waterstand sterk beïnvloed door de tsunami-golf, zie
bijvoorbeeld de waterstand-meetstations Scheveningen, IJmuiden, W-Terschelling en Hui-
bertgat . Ook in Bijlage Kl is bovengenoemd patroon duidelijk waarneembaar.

6 .4.3 Analyse van de voortplanting van de tsunami-golf in experiment B

In Bijlage L, worden de simulatie-resultaten van experiment B grafisch weergegeven . Hieruit
kan het volgende worden afgeleid :

- De tsunami-golf plant zich vanaf de Noordwestrand in zuidoostelijke richting voort . Duide-
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lijk waarneembaar is de relatief grote voortplantingssnelheid in de diepere delen in noorden
en westen van het model. Ook neemt de amplitude van de tsunami-golf toe tot maximaal 1,2
à 1,4 m a.g .v . shoaling op de helling van het continentale plat .
Een deel van de tsunami-golf treft vervolgens de noord(west)kust van Schotland, waar
tussen de eilandjes en in baaien de waterstand oploopt tot waarden boven de 1,8 m. Gedu-
rende de gehele simulatie-periode blijft dit gebied 'onrustig', waarschijnlijk vanwege het feit
dat er reflectie plaatsvindt op zowel de open randen van het model als op de beschouwde
kust .
Het andere deel van de tsunami-golf plant zich voort tussen de noordkust van Schotland en
de Shetland eilanden en gaat voor het grootste gedeelte, net als de tsunami-golf in experi-
ment A, t.g .v . de invloed van de coriolis(kracht) als het ware 'aanliggen' tegen de oostkust
van het Verenigd Koninkrijk . In baaien/inhammen van deze kust treden als gevolg hiervan
waterstanden op tot maximaal 1,6 à 1,8 m. Een klein deel van bovengenoemde golf loopt
echter de Moray Firth in het noorden van Schotland binnen en wordt vervolgens gereflec-
teerd op de kusten van deze baaninham (t=5 uur) .
Ook in dit experiment ontstaat halverwege de oostkust van het Verenigd Koninkrijk (t=8 à
9 uur) een tweede, voor de waterstand aan de Nederlandse kust, belangrijke tsunami-golf .
Hoogst waarschijnlijk is ook in dit geval de golf ontstaan uit reflectie van de eerste tsunami-
golf op de oostkust van het Verenigd Koninkrijk, ter plaatse van de baaninham bij Edin-
burgh. Deze tweede tsunami-golf plant zich op nagenoeg identieke wijze voort als de tweede
tsunami-golf in experiment A en komt dus precies op de Noordnederlandse kust 'terecht' .
Op t=11 uur is vervolgens een derde belangrijke tsunami-golf waar te nemen, die van in-
vloed is op de waterstand aan de Nederlandse kust . Onduidelijk is waardoor deze golf pre-
cies is ontstaan . Een mogelijke verklaring c.q . speculatie is dat deze tsunami-golf bestaat uit
een combinatie van op de Shetland eilanden en noordkust van Schotland gereflecteerde delen
van de eerste tsunami-golf en een tsunami-golf die ontstaan is door reflectie van de eerste
tsunami-golf op de kusten van de Moray Firth.
M .b .t . de waterstand aan de Nederlandse kust blijkt dat t.g.v . de eerste tsunami-golf een
waterstandsverhoging optreedt van maximaal 0,6 à 0,8 m, t.g.v . de tweede tsunami-golf
maximaal 1 à 1,2 m en t .g .v . de derde tsunami-golf maximaal 0,8 à 1,0 m. Ook in dit geval
geldt dat de genoemde waarden slechts indicatief zijn . Een nadere, meer nauwkeurige be-
schouwing van de optredende waterstand aan de Nederlandse kust t.g.v . deze tsunami-gol-
ven vindt in paragraaf 6.4.4 plaats .
Het algemene beeld is echter dat de tsunami-golf in dit experiment minder hoge waterstan-
den aan de Nederlandse kust tot gevolg heeft dan de tsunami-golf in experiment A. Een
verklaring hiervoor is dat t.o .v . experiment A een deel van de tsunami-golfenergie op de
noord(west)kust van Schotland en op kust van de Shetland-eilanden wordt gereflecteerd,
terwijl ook een deel 'verloren' gaat vanwege het feit dat een deel van de tsunami-golf zich,
in het zeegebied tussen de westkust van het Verenigd Koninkrijk en de Westrand van het
model, in zuidelijke richting voortplant .

6.4.4 Waterstands-fluctuaties aan de Nederlandse kust in experiment B

De waterstands-fluctuaties t.g.v . de tsunami-golf zijn bepaald in een aantal waterstand-meet-
stations aan de Nederlandse kust, zoals weergegeven in figuur 6 .3 . Het resultaat is weergege-
ven in Bijlage 1-z . Hieruit volgt :
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De tsunami-golven planten zich langs de Nederlandse kust voort van noord naar zuid . De
eerste golf bereikt de Nederlandse kust na ongeveer 10 uur, de tweede 13 uur en de derde
na 15 uur .
De waterstand-meetstations aan de Nederlandse kust vertonen een wisselend beeld :
- Ter plaatse van de waterstand-meetstations Vlissingen en Hoek van Holland is de eerste
tsunami-golf groter dan de tweede tsunami-golf .

- Ter plaatse van de waterstand-meetstations Vlissingen en Goeree wordt geen derde tsuna-
mi-golf waargenomen .

- Ter plaatse van de waterstand-meetstations Hoek van Holland, Scheveningen en W-Ter-
schelling wordt de maximale waterstand veroorzaakt door de derde tsunami-golf.

De maximale verhoging van de waterstand aan de Nederlandse kust treedt op ter plaatse van
waterstand-meetstation W-Terschelling en bedraagt 1,2 m.
De waterstandsverhoging a.g.v . de eerste tsunami-golf is voor elk waterstand-meetstation
ongeveer gelijk : gemiddeld 0,4 m .
M.b.t . de tweede en derde tsunami-golf kan globaal gesteld worden dat deze relatief weinig
invloed uitoefenen op de waterstand aan de Zeeuwse en Zuidhollandse kust : maximaal 0,4 à
0,5 m verhoging van de waterstand . Bovengenoemde golven concentreren zich meer op de
Nederlandse kust ten noorden van Scheveningen, zie de waterstand-meetstations Schevenin-
gen, IJmuiden, W-Terschelling en Huibertgat . Ook in Bijlage K, is bovengenoemd patroon
zichtbaar .

6.4.5 Analyse van de voortplanting van de tsunami-golf in experiment C

Op basis van de simulatie-resultaten van de voorgaande paragrafen kan worden geconcludeerd
dat een tsunami-golf op de Noordrand van het model de hoogste waterstand aan de Neder-
landse kust tot gevolg heeft . In deze paragraaf zal dan ook voor deze situatie nagegaan wor-
den wat nu de 'werkelijke' waterstandsverhoging aan de Nederlandse kust is .

Het volgende dient hierbij opgemerkt te worden :

Uit de simulatie-resultaten van experiment A (Bijlage KZ) blijkt dat na 20 uur geen belang-
rijke fluctuaties van de waterstand meer optreden, vandaar dat voor experiment C de tijds-
duur van de simulatie T~i,d wordt verkleind tot Teid=20 uur.
Om een goede analyse van de simulatie-resultaten van dit experiment en een goede vergelij-
king van deze resultaten met die van experiment A mogelijk te maken, wordt de invloed van
het getij uit de simulatie-resultaten van dit experiment geëlimineerd .
Verondersteld wordt dat de tsunami-golf het model op 'het dal' van het getij binnenloopt . In
paragraaf 5 .3 .7 bleek immers dat, in ieder geval voor het 1-dimensionale model, de meest
ongunstige situatie (grootste waterstandsverhoging) wordt bereikt wanneer de tsunami in 'het
dal' van het getij is ontstaan .

In Bijlage M, worden de simulatie-resultaten van experiment C grafisch weergegeven . Hierbij
kan het volgende opgemerkt worden:

- De voortplanting van de tsunami-golf verloopt nagenoeg identiek aan die in experiment A.
Alleen ter plaatse van de kust zijn af en toe minieme verschillen zichtbaar . Het 'overall-
beeld' is echter hetzelfde . Vandaar dat in Bijlage M, voor experiment C alleen de situatie
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aan de Nederlandse kust is weergegeven .
Opgemerkt zij dat met name aan de Nederlandse kust de tsunami-golven zich dus tegen de
voortplantingsrichting van het getij in voortplanten ; de voortplantingsrichting wordt dus niet
door het getij beïnvloed .

- Uit bovengenoemde Bijlage M1 volgt dat t.o .v . experiment A de optredende waterstanden in
het algemeen lager zijn . De eerste golf veroorzaakt slechts een maximale waterstandsverho-
ging van 0,4 à 0,6 m . De tweede tsunami-golf heeft ook in dit experiment aanzienlijk meer
invloed op de waterstand dan de eerste tsunami-golf. A .g .v . deze golf treden waterstanden
in het model op van maximaal 1,0 à 1,2 m. Evenals in de vorige paragrafen geldt ook hier
dat bovengenoemde waarden slechts indicatief zijn .
Opgemerkt zij dat dit effect van het getij juist tegengesteld is aan het in paragraaf 5 .3.7
gesignaleerde getij-effect . Een mogelijke verklaring wordt gevonden in het feit dat in het 2-
dimensionale experiment de voortplantingsrichting van het getij en van de tsunami-golven
niet meer overeenstemmen, waardoor in het model meer wrijving wordt geïntroduceerd .

Een nadere, meer nauwkeurige beschouwing van de optredende waterstanden aan de Neder-
landse kust vindt plaats in de volgende paragraaf .

6.4 .6 Waterstands-fluctuaties aan de Nederlandse kust in experiment C

De waterstands-fluctuaties t.g.v . de tsunami-golf zijn bepaald in een aantal waterstand-meet-
stations aan de Nederlandse kust, zoals weergegeven in figuur 6 .3 . Het resultaat is weergege-
ven in Bijlage M2. Hieruit volgt :

-- Voor alle waterstands-meetstations is de tweede geregistreerde tsunami-golf groter dan de
eerste tsunami-golf.

- Beide golven planten zich langs de Nederlandse kust voort van noord naar zuid . De eerste
golf bereikt de Nederlandse kust al na 7 à 8 uur, de tweede golf na 12 à 13 uur.

- De maximale waterstandsverhoging aan de Nederlandse kust treedt op ter plaatse van water-
stand-meetstation W-Terschelling en bedraagt bedraagt 1,4 m.

- Ook in dit experiment wordt de waterstand het sterkst beïnvloed aan de Noordnederlandse
kust (Wadden-eilanden) en aan delen van de kust van Noord- en Zuid-Holland, zie de wa-
terstand-meetstations Scheveningen, IJmuiden, W-Terschelling en Huibertgat . Dit algemene
beeld is ook zichtbaar in Bijlage MI .
Voor bijna elk waterstand-meetstation geldt echter dat de optredende waterstanden t.o.v .
experiment A lager zijn, zoals ook in Bijlage Ml bleek . Gemiddeld bedraagt deze 'verla-
ging' ongeveer 20 tot 40 cm .

6.4 .7 Waterstands-fluctuaties aan de Nederlandse kust in experiment D

In paragraaf 3 .2 .2 is de veronderstelling geuit dat een tsunami-golf die het Noordzeegebied
vanuit het zuiden binnenloopt, nauwelijks invloed zal uitoefenen op de waterstanden aan de
Nederlandse kust . In dit experiment wordt deze situatie gesimuleerd door op de Westrand van
het model, tussen de coordinaten (1,2) en (1,117), de in paragraaf 6 .2 .2 besproken tsunami-
golfrandvoorwaarde te situeren .
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De waterstanden, bepaald in een aantal waterstand-meetstations aan de Nederlandse kust, zie
figuur 6 .3, zijn weergegeven in Bijlage N. Hieruit volgt :

- Voor alle waterstand-meetstations volgt dat de derde geregistreerde tsunami-golf de hoogste
waterstand veroorzaakt .

- De tsunami-golven planten zich aan de Nederlandse kust voort van zuid naar noord. De
eerste golf bereikt de Nederlandse kust pas na ongeveer 12 uur .

- De waterstandsverhoging aan de Nederlandse kust is voor dit experiment maximaal 0,4 m.
en wel ter plaatse van waterstand-meetstation Vlissingen. Gemiddelde is er echter slechts
sprake van een waterstandsverhoging van ongeveer 0,2 m, waarmee de juistheid van boven-
staande veronderstelling is aangetoond . Het overgrote deel van de energie van de tsunami-
golf wordt immers vernietigd en/of gereflecteerd op de kusten van zowel Engeland als
Frankrijk .
Opgemerkt zij dat wanneer de invloed van het getij in de berekening wordt betrokken, bo-
venstaande bedragen nog lager zullen uitvallen .

6.4.8 Conclusies en opmerkingen

- Een tsunami-golf, die het Noordzeegebied vanuit het noorden binnenloopt, heeft een grotere
verhoging van de waterstand aan de Nederlandse kust tot gevolg dan een tsunami-golf uit
het noordwesten . De maximale waarde van deze verhoging treedt op ter plaatse van water-
stand-meetstation Scheveningen en bedraagt 1,7 m (geen getij-invloed) .

- De invloed van het getij komt tot uiting in een reductie van de optredende waterstandsverho-
ging aan de kust van ongeveer 0,2 à 0,4 m. De voortplantingsrichting van de tsunami-gol-
ven wordt echter niet door het getij beïnvloed .

- Een tsunami-golf, die het Noordzeegebied op 'het dal' van het getij vanuit het noorden
binnenloopt, veroorzaakt aan de Nederlandse kust gemiddeld een waterstandsverhoging van
1,0 à 1,2 m, met uitzondering van de Zeeuwse kust en het zuidelijk deel van de Zuidhol-
landse kust . De maximum verhoging van de waterstand treedt op ter plaatse van waterstand-
meetstation W-Terschelling en bedraagt 1,4 m (getij-invloed) .

- Een tsunami-golf die het Noordzeegebied vanuit het zuiden binnenloopt heeft nauwelijks
invloed op de waterstand aan de Nederlandse kust .

- In de voorgaande paragrafen traden er met betrekking tot de waterstanden aan de Neder-
landse kust aanzienlijke verschillen op tussen de resultaten zoals weergegeven m .b .v . het
programma ANIMATE en de waterstandstijdreeksen . De oorzaak is tweeledig :
- Het (relatief) grote tijdsinterval waarmee de ANIMATE-resultaten gepresenteerd zijn,
waardoor een deel van de in potentie beschikbareinformatie verloren gegaan is .

- Het (relatief) gering aantal waterstand-meetstations, waardoor ook bepaalde informatie
'gemist' wordt.

- De effecten van de reflectie van de tsunami-golf op de grillige kust van het Verenigd Ko-
ninkrijk met enkele grote baaien/inhammen, geven een moeilijk te analyseren patroon van
waterstanden in het model .

- De analyse m .b .t . de voortplanting van de tsunami-golven is soms wat speculatief. De
oorzaak is ook in dit geval het (relatief) grote tijdsinterval waarmee de ANIMATE-resulta-
ten weergegeven zijn .

- De tsunami-golven reflecteren op de open (waterstands)randen van het model, waardoor niet
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de mogelijkheid bestaat dat ze het model uitlopen . Er blijft dus meer tsunami-golfenergie in
het model dan fysisch realistisch is . Een mogelijke oplossing voor dit verschijnsel is het
gebruik van zwak-reflecterende randvoorwaarden . Het nadeel hiervan is echter dat zowel de
tsunami-golfrandvoorwaarde als het getij vervormd wordt, zie paragraaf 5 .3 .8 .
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HOOFDSTUK 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In hoofdstuk 2 is de probleemstelling van het onderzoek vervat in de volgende 2 vragen :

Vraag 1 : Wat is de kans dat tsunami-golven van enige omvang in het Noordzeegebied zullen
optreden?

Vraag 2- Wat is in dat geval de maximale verhoging van de waterstand aan de Nederlandse
kust?

In het hierna volgende zullen bovenstaande vragen beantwoord worden.

Antwoord 1 :

De kans dat in het Noordzeegebied tsunami-golven voorkomen die in het gebied zelf ontstaan
zijn is aanwezig, maar vergeleken met tsunami-golven die in Gebied Noord zijn ontstaan is
zowel de amplitude aan de kust als de kans van optreden gering .

Tsunami-golven die in het Noordzeegebied voorkomen kunnen zowel in het Noordzeegebied
zelf als in het zeegebied ten noorden van het Noordzeegebied (Gebied Noord) ontstaan zijn .
De belangrijkste oorzaak van het ontstaan van deze golven (95%) is een onderzeese aardbe-
ving en op basis van dit ontstaansmechanisme kan het volgende worden afgeleid :

- Voor het Noordzeegebied kan worden geconcludeerd dat de amplitude van tsunami-golven,
die in dit gebied zelf opgewekt zijn, aan de kust maximaal 50 à 75 cm zal bedragen, waar-
bij de kans van optreden geschat wordt op ongeveer 2.10' pIj .

- Voor Gebied Noord kan worden geconcludeerd dat de amplitude van in dit gebied opge-
wekte tsunami-golven, aan de kust van het Noordzeegebied maximaal 3 à 4 m zal bedra-
gen. Bovendien is de kans op het ontstaan van een tsunami a.g .v . een (onderzeese) aard-
beving in dit gebied veel groter is dan voor het Noordzeegebied, terwijl ook de kans op
bovengenoemde aardbeving groter is .

Bovenstaande conclusie is met opzet erg globaal gehouden . De redenen hiervoor zijn uitvoerig
beschreven in paragraaf 3 .2.4 . Om tot een meer kwantitatieve uitspraak te kunnen komen
dienen de volgende aanbevelingen in overweging te worden genomen :

- Om meer inzicht te verkrijgen in het ontstaansmechanisme van een tsunami-golf dient (mo-
del)onderzoek te worden verricht, waarbij de volgende vragen worden onderzocht:
- Wat is kans op en grootte van de verticale component van een breukverschuiving aan de
zeebodem, bij een gegeven aardbevings-magnitude M en haardiepte d?

- Wat is het verband tussen de verticale component van de breukverschuiving aan de zee-
bodem en de verplaatsing van de bovenliggende waterspiegel?

- Wat zijn de kenmerkende parameters van de tsunami-golven die ontstaan a.g.v . een gege-
ven verplaatsing van de waterspiegel?

- Er dient onderzoek plaats te vinden naar de geologische structuur van zowel het Noordzee-
gebied als Gebied Noord, waarbij tevens de invloed van deze structuur op het ontstaan van
een tsunami nader bestudeerd wordt.
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- De invloed van geografisch omstandigheden, kust- en bodemeigenschappen, e.d . op de toe-
gepaste empirische Japanse formules dient nader onderzocht te worden.

- Voor Gebied Noord dient onderzocht te worden:
a) wat de kans op een aardbeving met magnitude M is .
b) wat de kans is dat tsunami-golven, die in dit gebied opgewekt zijn, het Noordzeegebied

zullen binnenlopen .
- Tsunami-golven kunnen zich over grote afstanden practisch ongedempt voortplanten . Als
gevolg hiervan dient onderzocht te worden met welk ontstaansgebied rekening gehouden
moet worden voor de bepaling van de kans op tsunami-golven in het Noordzeegebied: is
Gebied Noord wel groot genoeg?

- Ook voor de overige oorzaken van een tsunami, bijvoorbeeld inzakking van een onderzeese
helling, dient de kans van optreden bepaald en waar nodig in de uiteindelijke kansbereke-
ning betrokken te worden.

Antwoord 2 :

De maximale verhoging van de waterstand aan de Nederlandse kust wordt bereikt t.g .v . eert
tsunami-golf die het Noordzeegebied vanuit het noorden, op 'het dal' van het getij, binnen-
loopt . De maximale waterstandsverhoging a.g .v . deze, voor het Noordzeegebied realistische
tsunami-golf, wordt geregistreerd bij W-Terschelling en bedraagt 1,4 m.
Vooral de kusten van de Wadden-eilanden, maar ook delen van de Noord- en Zuidhollandse
kust worden door bovengenoemde tsunami-golf 'getroffen' .

Voor de beantwoording van vraag 2 is gebruik gemaakt van het Continental Shelf Model, dat
gebaseerd is op het WAQUA-programmapakket. Om enig inzicht in het gedrag van tsunami-
golven te verkrijgen zijn echter eerst een aantal 1-dimensionale experimenten uitgevoerd die
van belang zijn voor een goede interpretatie van de simulatie-resultaten van bovengenoemd
CSM-model.
De in zowel de 1-dimensionale experimenten als het CSM-model gebruikte tsunami-golfrand-
voorwaarde is afgeleid van tsunami-golven die in Gebied Noord ontstaan zijn . Slechts het
positieve deel van 1 sinusvormige tsunami-golf is als randvoorwaarde ingevoerd (figuur 5.2) .
Uit bovengenoemde experimenten blijkt o .a . dat

voor een goede beschrijving van bovengenoemde tsunami-golf minimaal 16 roosterpunten
per (halve) golflengte nodig zijn.
voor bovengenoemde tsunami-golf de optimale waarde van het 1-dimensionale Courant-
getal maximaal 2 is .
kleinere tsunami-golfperioden leiden tot een drastische toename van de rekentijd en een
toenemende invloed van de bodemwrijving (amplitude-demping) .
een toename van de bodemwrijving een afname van de amplitude van de tsunami--golf tot
gevolg heeft, terwijl de fase niet wordt beïnvloed .
de invloed van het getij alleen invloed heeft op de amplitude van de tsunami-golf en
afhankelijk is van de positie van de tsunami-golf t.o.v . het getij .
scherpe gradiënten in de waterstand ongewenste fluctuaties van de waterstand tot gevolg
hebben .
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M.b.t . bovenstaande conclusie dienen de volgende opmerkingen in overweging te worden
genomen :

- De gebruikte tsunami-golfrandvoorwaarde is afgeleid van tsunami-golven die in Gebied
Noord ontstaan zijn en waarvan verondersteld wordt dat ze vervolgens het Noordzeegebied
binnenlopen . Slechts het positieve deel van 1 sinusvormige tsunami-golf is als randvoor-
waarde toegepast . Een tsunami bestaat echter uit een aantal in grootte en periode variërende
sinusvormige golven . Het verdient dus aanbeveling om het effect van meerdere, eventueel in
grootte en periode verschillende, golven op de simulatie-resultaten van bovengenoemd expe-
riment te onderzoeken .

- Er dient nader onderzoek plaats te vinden naar de eventuele reflectie van de tsunami-golf op
de helling van het continentale plat en op de open randen van het CSM-model, vanwege de
vraag of door bovengenoemde reflecties niet (extra) fysisch onrealistische golven opgewekt
worden.
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BIJLAGEN





BIJLAGE A. DE LANGE GOLFVERGELIJKINGEN

In deze bijlage zullen 2-dimensionale vergelijkingen voor de waterbeweging worden afgeleid
uit de 3-dimensionale Navier-Stokes vergelijkingen [11] . Deze zogenaamde lange golf- of
ondiepwatervergelijkingen worden beschreven t.o .v . een rechthoekig assenstelsel x-y-z dat
niet beweegt t.o .v . de bodem . De z-richting is verticaal omhoog en het referentievlak z=0
ligt in de ongestoorde waterspiegel . De momentane hoogte van het wateroppervlak t .o .v . dit
referentievlak wordt geschreven als t en de diepte van de bodem eronder als h.

De algemene vorm van de continuïteitsvergelijking voor een onsamendrukbare vloeistof is als
volgt :

au + av + aw = 0

	

(AA)
ax ay az

waarin u

	

= de snelheidscomponent in de x-richting .
v

	

= de snelheidscomponent in de y-richting .
w

	

= de snelheidscomponent in de z-richting.

De algemene vorm van de Navier-Stokes vergelijkingen voor een onsamendrukbare vloeistof
luidt :

_au + a(u 2)

	

+ a(uv) + v(uw)
W
F

	

(A.2)
at ax ay az x

av

	

+

	

a(uv)

	

+

	

a(v 2)

	

+

	

a(vw)

	

= F

	

(A.3)
at ax ay az y
_aw + a(uw) + 2(L) + a(w 2) = F

	

(A.4)
at ax ay az

waarin Fx , Fy en FZ de componenten van de externe krachten in x-, y- en z-richting zijn .

De volgende externe krachten zijn van belang :

- De coriolis-kracht , waarvan de bijdrage aan de resulterende externe kracht is

Fx	=

	

2wz v - 2 cwy w
Fy	=

	

2wxw - 2 wzu

	

(A.5)

FZ = 2wyu - 2wxv

waarin wx, wy en wZ de componenten van de aardrotatie-vector in x-, y- en z-richting
zijn .

De zwaartekracht , waarvan de bijdrage aan de resulterende externe kracht is
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Fx = 0
Fy = 0 (A, b)
F, _ -g

waarin g = de versnelling van de zwaartekracht .

- De druk , waarvan de bijdrage aan de resulterende externe kracht is

waarin p
p

= de dichtheid van de vloeistof.
= de druk .

waarin v = de kinematische viscositeits-coëfficiënt .

- Twee andere externe krachten, wind en bodemwrijving, zullen beschreven worden na de
verticale integratie van de bewegingsvergelijkingen .

Wanneer de tijdschaal van een verschijnsel groot is, bijvoorbeeld bij grootschalige bewegin-
gen ais de voor dit onderzoek belangrijke tsunami-golven, kan een tijd-middeling op (A.1) t/m
(A.4) toegepast worden om de kleine turbulente fluctuaties te scheiden van de grotere fluctua-
ties . Daartoe wordt de snelheid (u,v,w) gesplitst in een gemiddeld deel (u,v,w) en een fluctu-
erend deel

	

zodanig dat bijvoorbeeld voor de u-component geldt:

t+T

	

t+T

T tƒ
u dt = u

	

en

	

T ~~ u ` dt = 0

	

(A.9)

waarin T = het tijdsinterval waarover gemiddeld wordt (turbulentie-tijd) .

Hierbij wordt verondersteld dat het mogelijk is om enerzijds T zo groot te maken dat de tur-
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De wri'vin
kracht is

(moleculaire viscositeit), waarvan de bijdrage aan de resulterende externe

Fx
a,u= v ( a aau

)
ax 2 ay aZ2

F a2v- v ( a2v a2v+ + ) (A. 8)y ax 2 ay2 az 2
2

FZ
w= y( a a,w a,w+ +

az
)

ax a ay2 2

Fx 1= _ _ap
p ax

Fy = _1 _ap (A .7)
p ay

FZ
1 ap

.- p az



bulente fluctuaties verdwijnen en anderzijds dat T daarbij zodanig klein is dat de belangrijke
grote fluctuaties niet worden beïnvloed.

Bovengenoemde tijd-middeling toegepast op (A.1) t/m (A .4), in combinatie met de bijdragen
aan de resulterende externe kracht volgens (A.5) t/m (A.8), resulteert in de volgende vergelij-
kingen:

au + av + aw - 0

	

(A.10)
ax ay az

_au + a(u 2) + a(uv} + a(uw) - 2w v - 2wy

	

-

	

l ap + v( a2u +

	

a2u

	

+ a25 )

at

	

ax

	

ay

	

az

	

Z

	

r

	

p ax

	

ax 2

	

ay2

	

az 2
t+T
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{~ (
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j (u ~
2) dt)
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(
ƒ

(u'v `) dt)

	

+
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ƒ

(u'w'}

	

}

	

(A.11)
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(A.12)
Y t

	

t

_aw + a(uw) + a(vw) + a(w 2
) = 2w u - 2wXv - g - l ap + v (

a2w

at

	

ax

	

ay

	

az

	

p az
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T { ax ( ƒ
(u' w') dt)

	

+

	

( f (v' w' ) dt)

	

+
á

(
ƒ
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(A.13)
t

	

Y t

	

t

De laatste term in (A.11) tlm (A.13) is het gevolg van de niet-lineariteit van (A.2) t/m (A.4) .
Omdat deze term hetzelfde gedrag vertoont als de moleculaire viscositeit wordt deze in het
algemeen op dezelfde manier gemodelleerd . Dit resulteert in de volgende vergelijkingen :

au + a(u 2)

	

+

	

a(u) +

	

a(uw)

	

- 2w v - 2w w -

	

l ap + (v+VT)( a2u

	

+
at

	

ax
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Z
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p ax

	

ax2

av + a(uv)_

	

+ a(y2) + a(vw) y 2wW - 2wZi -

	

l ap +
(v+YT)( a2v +

at

	

ax

	

ay

	

az

	

p ay

	

ax 2

waarin vT = de turbulente viscositeits-coëfficiënt .
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a2w
ay 2

a2u
ay2

a2v
ay2

a2w
az 2)

+
a?u)
az 2

(A.14)
a2v
az2

(A.15)
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(A.16)

Vergelijking (A.16) kan echter nog verder vereenvoudigd worden . Schatting en vergelijking
van de grootte-orde van de verschillende termen in deze vergelijking resulteert; in :



- g - pap = 0

	

(A.17)

Deze schatting is gebaseerd op de aanname dat de horizontale lengteschalen Lx en Ly van een
verschijnsel zoals bijvoorbeeld tsunami-golven, veel groter zijn dan de verticale lengteschaal
LZ. Wanneer de horizontale snelheden worden gekarakteriseerd door U dan volgt uit (A.10)
de grootte-orde van de karakteristieke verticale snelheid W:

UL
O(W) =

	

L Z

	

(A .18)

waarin W = de karakteristieke verticale snelheid .
U

	

= de karakteristieke horizontale snelheid .
L

	

= LX = Ly = de horizontale lengteschalen .

Omdat LZ C< L volgt onmiddelijk W < U. Verder is de karakteristieke tijdschaal T afhankelijk
van U en L via de relatie L=UT.

Gebruik makend van bovenstaande karakteristieke waarden voor de verschillende variabelen
en door invullen van realistische waarden voor de coëfficiënten, kunnen de verschillende ter-
men in (A.16) als volgt benaderd worden:
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Wanneer nu de grootte-orde van de verschillende termen in (A.16) wordt vergeleken voor het
geval dat U= 1 mls wordt duidelijk dat de drukterm de enige term is die de zwaartekracht-
term kan opheffen . Het resultaat is (A .17) : de zogenaamde hydrostatische drukverdeling .

Bovengenoemde hydrostatische drukverdeling maakt het mogelijk om de druk uit (A.14) en
(A.15) te elimineren . Integratie van (A.17) geeft:

_NV
2

+ a(uw) + a(vw) + a(w 2) LZU
ms -2 (A.19)

at ax ay az L2

2cyu -2- 2coxv = 10-4 MS (A.20)

-2- g - -10 ms (A.21)

- 1
p
p
az

(A.22)

a1w a1w a2w L u
ms -2 (A.23)

ax1 ay2 az2 L(L)2

a2w a1w a2w L U
v ( +

Z -26y1 + ) .~ 10 -6 ms (A. 24)
ax2 az2 L(L)2



p = pa + pgQ-z)

waarin p & = de atmosferische druk .
= het actuele waterniveau, d.w .z . de afstand van de waterspiegel tot een referen-

tievlak .

De variaties van de atmosferische druk p$ zijn echter klein vergeleken met de variaties van

'pg~ zodat (A.25) als volgt geschreven kan worden :

_ap = _at
ax

	

pg ax

aY

	

-
pg

ay

De vergelijkingen (A.10), (A.14) en (A.15) worden ook over de verticaal geïntegreerd . Daar-
toe wordt de over de turbulentie-tijd T gemiddelde snelheid (u,v,w) gesplitst in een (over de
verticaal) gemiddeld deel (u,v,w) en een (over de verticaal) sterk fluctuerend deel
zodanig dat bijvoorbeeld voor de u-component geldt:

u =
H-h J

	

udz

	

en

	

H -h

	

udz - 0

	

(A.27)

waarin h

	

= de waterdiepte, d.w.z . de afstand van de bodem tot een referentievlak .
H = h+ ~

Vervolgens worden de randvoorwaarden die gelden ter plaatse van de onder- en bovenbegren-
zingen van de vloeistof, d .w .z . de bodem (z=-h) en het wateroppervlak (z=~), onderzocht.
In beide gevallen geldt o.a . dat het grensvlak steeds uit dezelfde deeltjes moet bestaan . Dit
betekent voor het wateroppervlak, gegeven door z =~ , dat de verticale snelheid van elk water-
deeltje aan het oppervlak gelijk moet zijn aan de toeneming van Z per eenheid van tijd, zoals
ervaren door dat deeltje :

a +ua~ +va
at ax ay

Op dezelfde manier kan voor de randvoorwaarde aan de bodem worden afgeleid dat

ah -ah -ah
Tt ax ay

voor x, y of t :
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(A.25)

(A.2b)

(A.2s)

(A.29)

Tevens wordt gebruik gemaakt van de volgende integratie-formule (A.30), waarin n staat



~f

	

af dz = a (_h k fdz) - f(~)
~ - f( -h)ah

	

(A .30)
_h" 7 an ƒ

	

a9,

	

an

waarin f -= het symbool voor een willekeurige functie .

Verticale integratie van de continuïteitsvergelijking (A.10) geeft :

av dz + W(x,Y,~,t) - w(x,Y, -h,t) = 0

	

(A.31)
-h aY

Combinatie van (A.31) met de relaties (A.27) t/m (A.30) geeft het volgende resultaat :

_a

	

+ u(x,Y~t)
L

+ v(x,Y~t) ag + ah +
u(x,Y,-h,t) ah + V(x,Y,-h,t)

ah + ah
at

	

ax

	

ay at

	

ax

	

ay at

ofwel

zodat (A.33) reduceert tot :

u(x,Y, -h,t) ax

	

+ v(x,Y, -h,t) ah

	

+

	

dz
+

	

dz

	

0

	

(A.32)
Y -h ax _h Y

aH + a(HU) + a(HY) = 0

	

(A.33)
at ax ay

In het algemeen kan de bodemvariatie in de tijd zeer klein worden verondersteld ( ah ~ 0),
at

a~ + aHu) + a(W) = 0

	

(A.34)_
ax ay

Integratie van de niet-lineaire vergelijkingen (A.14) en (A.15) veroorzaakt meer problemen.

Voor de verschillende termen in (A.14) kan het volgende worden afgeleid :

t
dz = á (

	

udz) - u(x,Y,~,t)
a_

	

- u(x,y, -h,t) ah
-h

	

-hƒ

	

at

	

at

u(x,Y,~,t)a - u(x,Y, -h,t)ah

	

(A .35)
at

	

at

	

at

De volgende term wordt geëvalueerd m.b.v. u=u+u :

~

	

aáx2) dz

	

ax(_h~

	

(u2)dz) - (u2)(x,Y,,t) á_

	

- (U2)(x,Y,-h,t)
ah

+ ax(
ƒ

	

(u
-h

	

2)dz)
-h
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Op dezelfde wijze volgen

_ a(H(u2))

	

- 2

	

a~

	

ah
-

	

ax

	

- (u)(x,Y,~,t) á W (u-2)(x,Y,-h,t)
ah +

	

a
ax (	,~

	

(u2)dz)

	

(A.36)
-h

ƒ

	

ay
'

(n
) dz =

	

aY
v) - uv(x,M,t)

~Y
- uv(x,y,-h,t)

	

Y
+

-h

a(uw) dz = (uw)(x,Y,~,t) - (uw)(x,Y, -h,t)-hf aZ

De termen rechts van het gelijkteken in (A.14) vereisen meer aannamen:

Het eerste resultaat van de grootte-orde analyse was W C< U, dus w C u . In de coriolis-term
wordt daarom de term 2coyw verwaarloosd . Bovendien zal in het vervolg voor 2wz de factor
f,, geschreven worden . Verder wordt verondersteld dat zowel de factor f� als de versnelling
van de zwaartekracht g constant zijn, wat een redelijke aanname is voor een relatief klein
gebied als het Noordzeegebied .

Integratie van de rechter termen geeft het volgende resultaat :

-h

waarin f� = de coriolis-coëfficiënt .

g ax~ - gH ax-h

a2u
(v+PT)( 2

+
-h ~ ax

a2u
~y 2
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(v+vT)(ÓZ)

	

I z-- ..h

Combinatie van (A.28) tlm (A .30) en (A.35) t/m (A.41) geeft:

aju) + a
~a(x

2)) + a~
Y
uv) _ f Hv -- gH ax

-h

	

Y -h

8Y
(- ~

	

(U)dz)
h

+ a~u } dz + (v+vT) azY

+ (v+vT)
-h

Z=	- (v+PT)
au

az

	

=-h

	

(A.42)

2~

(ax
+ ~y2)dz

(A.37)

(A.38)

(A .39)

(A.40)

(A.41)



De u en v snelheden zijn, zoals eerder genoemd, het gevolg van fluctuatie van de snelheids-
componenten in de verticaal . Het effect van deze fluctuaties is, net als in het geval van de
turbulente fluctuaties, gelijk aan het effect van moleculaire diffusie . Termen uit (A.42) waarin
deze variatie voorkomt zullen dan ook gemodelleerd worden als diffusie-termen :

2

	

k

	

F

vH(
ax2

	

+

	

a u ) - (v+�
T)

	

(áx2

	

)dz

	

(

	

ƒ

	

(u) dz) - á (

	

f

	

(uv) dz)

	

(A.43)
y

	

-h

	

y

	

-h

	

y -h

waarin v = de totale diffusie-coëfficiënt .

De coëfficiënt v representeert dus alle diffusie-achtige processen :
- moleculaire diffusie
- turbulente fluctuaties ,
- verticale fluctuaties

De-:.laatste 2 termewuit (A.42) worden gebruikt voor de wind- en bodemwrijvingsinvloed .
Veronderstel dat (u,v) een 2-dimensionale windsnelheidsvector is in het overgangsgebied
water-lucht . De windinvloed kan dan als volgt gemodelleerd worden:

(P
+PT) az

	

17
-~

	

=
Kïi

	

(u 2) +(v 2)

	

(A.44)

De grootheid K is een van de empirische waarden in het uiteindelijke stelsel vergelijkingen en
een functie van verschillende variabelen zoals u , v en H.

De modellering van de bodemwrijvingsterm geeft het volgende resultaat :

(v+vT) az

	

~Z -h

	

(
C

	

(0)
2

waarin C = de Chézy-waarde .

Combinatie van (A.42) t/m (A.45) geeft de volgende vergelijking :

a(Hu) + a(H(u2)) + 8(HU) = f Hv - gH~8t + vH( a2u + 82u ) - gu (u 2 ) +(v 2)
-

at ax ay

	

ax ax 2 -á-y7

	

C2

au

	

a_

	

aU

	

a

	

_a2u

	

_a2u

	

gu (u 2) +(v 2)

	

_ Ku (u 2) +(y 2)

at

	

+
u

	

x

	

+ v
ay

	

- N + ga - v ( ax2 + ay 2) +

	

C2(h+~)

	

(h+~)

	

- 0

(A.47)
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M(u 2) +(v 2)

(A.45)

(A.46)

De lange golfvergelijking in x-richting volgt uit (A.46) door deze vergelijking te delen door
de totale waterdiepte H:



Dezelfde integratie-procedure toegepast op (A.15) geeft de lange golfvergelijking in y-rich-
ting :

_av

	

+ u KI

	

+ v av

	

+

	

+
g
a~

	

_ v( a2V + a2v ) +

	

gv (u s) +(v 2)

	

Kv (u 2) +(v 2)

at

	

ax

	

ay

	

ay

	

ax 2

	

ay 2

	

C2(h+~)

	

(h+~)
(A.48)
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BIJLAGE B . DE STANDAARD-IDP

Bijlage B . De standaard-IDP

1 Standaard-IDP , afm. 50*2000 km, 5 km-grid, OPC==T01 0-1

2 END HEAD 0-2

3 PRINT LSEPA=l,LHDIV=O, LINP=60,NC0=133,LFICH=O,NOPLU=O,MCKOUT=00000000 0-3

4 Standaard-IDP , afm. 50*2000 km, 5 km-grid, OPC=TO1 0-4

5 END NOTE 0-5

6 BAK 101 1-1

7 Standaard-IDP , afm. 50*2000 km, 5 km-grid, OPC=TO1 1-2

8 Standaard-IDP 12 OCT '92 1-3

9 .500 30.0 0 .0 0 . 100. 0. 0.0 5. 0. 0 . 0. 0. 1-4

10 0.0 0.0 0 .0 0 . 30 .0 0. 0. 0.0 60 .0 0.0 1000 . 90. 1-5

11 0 1 0 1 0 8 2 2 1 0 2 01-6

12 4 0 0 0 0 0 1-7

13 0 0 0 0 0 0 0 1-8

14 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1-9

15 1 1 0 0 0 0 0 1-10

16 0. 0. 0 . 0. 0 . 0. 0. 0. 0 . 0. 0 . 0. 1-11

17 0. 0. 0 . 0. 0. 0 . 0. 0. 0 . 0. 0 . 0 . 1-12

18 0 . 0. 0 . 0. 0. 0 . 0. 0 . 0 . 0. .0 .' 0 . 1-13

19 0 . 0. 0 . 0. 0. .0 . 1-14

20 401 10 0 20 0 0 0 0 0 0 1 1 1-15

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-16

22 .3E-4 .1E-2 .5 1 0 0 0 0 1 0 1-17

23 0.0 0 .0 5000 . 0.0 7.0 .30 .30 1 .0 0 .0 .30 30 . .005 1-18

24 9.813 .0026 1 .205 1023 . .51440 14 . 1000 . 1 . 1 . 1-19

25 FR80 35UNSPROCKETED 1 .0 1 .0 1-20

26 72 2 1 . 2.5 5 . 10.KNOT 0 . 5 1-21

27 -2. 40 . 1 .5 3 . 0. 1 .0 35 . 32 . 0 .0 0. 0. 0.00 1-22

28 1 .0 8.0 10 .0 8.0 10 .0-143.0 -73.0 0. 0 . 1-23

29 1 1 1 1 . 20 . -0.40 -0 .40 0 .25 1 . 0. 1 1 1-24

30 99999 99999 0 0 0 0 1-25

31 20 .0 1 .0 0.698 0 .0 0.0 0 .0 1-26

32 1 1 5wtevel (0,25) 2-1

33 2 27 5wLevet (130,25) 2-1

34 3 77 5wlevel (380,25) 2-1

35 4 102 5wlevel (505,25) 2-1

36 5 127 5wlevel (630,25) 2-1

37 6 142 5wlevel (705,25) 2-1

38 7 152 5wlevel (755,25) 2-1

39 8 167 5wlevel (830,25) 2-1

40 9 182 5wlevel (905,25) 2-1

41 10 197 5wlevel (980,25) 2-1

42 11 207 5wLeveL (1030,25) 2-1

43 12 252 5wlevel (1255,25) 2-1

44 13 302 5wlevel (1505,25) 2-1

45 14 327 5wlevel (1630,25) 2-1

46 15 342 5wlevel (1705,25) 2-1

47 16 352 5wlevet (1755,25) 2-1

48 17 377 5wlevel (1880,25) 2-1

49 18 387 5wlevel (1930,25) 2-1

50 19 397 5wLeveL (1980,25) 2-1

51 20 400 5wlevel (1995,25) 2-1

52 ENDDAM

53 YIMD&0
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54 1 5 1 2 1 9 1 0 .0 2-12
55 1 2-13
56 5.81776 2-15
57 A 1 .0000 1 .0000 2-16
58 A 1 1 .5708 2-18
59 .1 .25 .5 .75 1 1 .25 1 .5 2 2-23
60 2 .5 5 10 25 50 100 250 0 2.24
61 -3 .0 -2.0 -1 .0 .0001 1 .0 2.0 3 .0 0.0 2-25
62 2.0 .0 .0 2-26
63 2-2ó
64 999999999. ENDOUT
65 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
66

67
68

69 BODEM-CIJFERS
70

71

72
73 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
74 10 . VISDEF
75 ENDVIS
76 65 . DIFDEF
77 ENDDIF
78 .0260 MNUDEF
79 ENDMNU
80 .0260 MNVDEF
81 ENDMNV
82 ENDDSU
83 ENDPTI.
84 ENDCGE
85 ENDEND



BIJLAGE Ct . SIMULATIE-RESULTATEN ROOSTERAFSTAND-VARIATIE

figuur C, .1 Vergelijking van het standaard-experiment (ax=5km) en experiment a (Ax=1km) voor waterstand-meet-
station 2 en 4 .

Bijlage C, . Simulatie-resultaten roosterafstand-variatie

a s

figuur C, .2 Vergelijking van het standaard-experiment (ax=5km) en experiment a (dx=lkm) voor waterstand-meet-
station 8 en 10 .
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figuur C, .3 Vergelijking van het standaard-experiment (Ax=5km) en experiment b (Ax=2,5km) voor waterstand-
meetstation 2 en 4 .

figuur C,.4 Vergelijking van het standaard-experiment (Ax=5km) en experiment b (ax=2,5km) voor waterstand-
meetstation 8 en 10 .

Bijlage C, . Simulatie-resultaten roosterafstand-variatie



figuur C,.5 Vergelijking van het standaard-experiment (Ax=5km) en experiment c (áx=10km) voor waterstand-meet-
station 2 en 4 .

figuur C, .6 Vergelijking van het standaard-experiment (ax=5km) en experiment c (©x=10km) voor waterstand-meet-
station 8 en 10 .

Bijlage C, . Simulatie-resultaten roosterafstand-variatie



figuur C,.7 Vergelijking van experiment a (ax=1km) en experiment e (,&x=10km) voor waterstand-meetstation 11,14
en 17 .

figuur C, .8 Vergelijking van experiment b (Ax=2,5km) en experiment e (ax=10km) voor waterstand-meetstation
11,14 en 17 .

Bijlage C, . Simulatie-resultaten roosterafstand-variatie
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figuur C, .9 Vergelijking van het standaard-experiment (ax=5km) en experiment e (ax=10km) voor waterstand-meet-
station 11,14 en 17 .
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figuur C,10 Vergelijking van experiment a (Ax=lkm) en het standaard-experiment (Ax=5km) voor waterstand-meet-
station 11,14 en 17 .



figuur C,.11 Vergelijking van experiment b (©x=2,5km) en het standaard-experiment (Ax=Skm) voor waterstand-
meetstation 11,14 en 17 .

figuur C,12 Vergelijking van experiment a (ax= 1km) en experiment b (Ax=2,5km) voor waterstand-meetstation
11,14 en 17 .

Bijlage C, Simulatie-resultaten roosterafstand-variatie



BIJLAGE C2 . SIMULATIE-RESULTATEN TIJDSTAP-VARIATIE (AX=10 KMl

figuur C2.1 Vergelijking van experiment a t/m d (ax=10km, At=1,112,114,1110 min) en het standaard-experiment
(Ax=5km, át=lmin) voor waterstand-meetstation 2 .

figuur C2.2 Vergelijking van experiment a t/m d (íáx=10km, At=1,112,114,1110 min) en het standaard-experiment
(Ax=5km, At= lmin) voor waterstand-meetstation 10 .

Bijlage C, . Simulatie-resultaten tijdstap-variatie (dx=10 km)
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figuur C2.3 Vergelijking van experiment a t/m d (ax=10km, At=1,1/2,114,1110 min) en het standaard-experiment
(fix=5km, At= lmin) voor waterstand-meetstation 11 .

figuur C2.4 Vergelijking van experiment a tlm d (áx=10km, At=1,1/2,114,1110 min) en het standaard-experiment
(Ax~5km, At= lmin) voor waterstand-meetstation 14 .

Bijlage C, . Simulatie-resultaten tijdstap-variatie (ax=10 km)

7 .5

1

0 .5

6

--- experiment a
----------- exper 1 ment. b

-0 .5 --------experiment c
d

. standaard-experiment

0 1 2 3 1 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--~ t i j d [uren]



figuur C2.5 Vergelijking van experiment a tlm d (Ax=10km, At=1,112,114,1110 min) en het standaard-experiment
(ax=5km, At= lmin) voor waterstand-meetstation 17 .

Bijlage CZ . Simulatie-resultaten tijdstap-variatie (Ax=10 km)

r~ z,s
u

1 -7
C
ro

ro

1

o .s

0 v

experiment a
----------experiment b

-0 .s ----- experiment c
--------- -- -exper I ment d
-- . . . . . . standaard-experiment

0 1 2 3 A 5 6 7 B 9 10 19 12 13 14 15 1e

~-jt i j d [ uren]





BIJLAGE D. SIMULATIE-RESULTATEN TIJDSTAP-VARIATIE

figuur D.1 Vergelijking van experiment a (At= 112 min) en het standaard-experiment (At= 1 min) voor waterstand-
meetstation 2 en 4 .

figuur D .2 Vergelijking van experiment a (At= 112 min) en het standaard-experiment (At= 1 min) voor waterstand-
meetstation S en 10 .

Bijlage D . Simulatie-resultaten tijdstap-variatie
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figuur D.3 Vergelijking van experiment a (At= 1/2 min) en het standaard-experiment (At= 1 min) voor waterstand-
meetstation 11,14 en 17 .

figuur D.4 Vergelijking van het standaard-experiment (At= 1 min) en experiment b (At= 2,5 min) voor waterstand-
meetstation 2 en 4 .

Bijlage D . Simulatie-resultaten tijdstap-variatie



figuur D.5 Vergelijking van het standaard-experiment (at=l min) en experiment b (at=2,5 tuin) voor waterstand-
meetstation 8 en 10 .
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figuur D.6 Vergelijking van het standaard-experiment (At=1 min) en experiment b (At=2,5 min) voor waterstand-
meetstation 11,14 en 17 .
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figuur D.7 Vergelijking van het standaard-experiment (at=1 min), experiment c (at=5 min) en experiment d
(At= 1 bmin) voor waterstand-meetstation 2 .
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figuur D.8 Vergelijking van het standaard-experiment (At =1 min), experiment e (At=5 min) en experiment d
(At= 10 min) voor waterstand-meetstation 7 .
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figuur D.9 Vergelijking van het standaard-experiment (At=1 min), experiment e (at=5 min) en experiment d
(At= 10 min) voor waterstand-meetstation 9 .
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figuur D.10 Vergelijking van het standaard-experiment (at= 1 min), experiment e (At=5 min) en experiment d
(At=10 min) voor waterstand-meetstation 11 .
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figuur D.11 Vergelijking van het standaard-experiment (At= 1 min), experiment c (at=5 min) en experiment d
(at=10 min) voor waterstand-meetstation 13 .
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figuur D.12 Vergelijking van het standaard-experiment (At= 1 min), experiment c (At= 5 min) en experiment d
(At= 10 min) voor waterstand-meetstation 16 .
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figuur D .13 Vergelijking van het standaard-experiment (At =1 min), experiment e (At=5 min) en experiment d
(At-10 min) voor waterstand-meetstation 19 .

Bijlage D . Simulatie-resultaten tijdstap-variatie
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BIJLAGE E. SIMULATIE-RESULTATEN PERIODE-VARIATIE

figuur E.1 Vergelijking van experiment a0 (T=90min,áx=2,5km,dt=1min) en experiment al (T=90min,
ax=2,5km,at=112min) voor waterstand-meetstation 2 en 4 .

figuur E.2 Vergelijking van experiment a0 (T=90min,Ax=2,5km,At=1min) en experiment al (T=90min,
Ax=2,5km,Ot=112min) voor waterstand-meetstation 8 en 10 .

Bijlage E . Simulatie-resultaten periode-variatie
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figuur E.3 Vergelijking van experiment a0 (T=90min,Ax=2,5km,At=lmin) en experiment al (T=90min,
Ox=2,5km,at=112min) voor waterstand-meetstation 12,14 en 17 .

figuur E.4 Vergelijking van experiment al (T=90min,Ax=2,Skm,At=112min) en experiment a2 (T=90min,
Ax=2,Skm,dt=114min) voor waterstand-meetstation 2 en 4 .

Bijlage E . Simulatie-resultaten periode-variatie



figuur E.5 Vergelijking van experiment al (T=90min,Ax=2,Skm,At=112min) en experiment a2 (T=90min,
dx=2,5km,At=114min) voor waterstand-meetstation 8 en 10 .

figuur E.6 Vergelijking van experiment al (T=90min,áx=2,5km,At=112min) en experiment a2 (T=90min,
Ax=2,5km,At=114min) voor waterstand-meetstation 12,14 en 17 .

Bijlage E . Simulatie-resultaten periode-variatie
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Figuur E.7 Vergelijking van experiment b0 (T=46min,Ax=lkm,at=lmin) en experiment bl. (T=46min,
Ax=lkm,dt=112min) voor waterstand-meetstation 2 en 4.

figuur E.8 Vergelijking van experiment b0 (T=46min,Ax=11cm,At=lmin) en experiment b1 (T=46min,
áx=lkm,at=112min) voor waterstand-meetstation 8 en 10 .

Bijlage E . Simulatie-resultaten periode-variatie
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Bijlage E . Simulatie-resultaten periode-variatie

,o �

figuur E.9 Vergelijking van experiment b0 (T=46min,áx=lkm,át=lmin) en experiment b1 (T=46min,
ax=1km,At=112min) voor waterstand-meetstation 12,14 en 17 .
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figuur E.10 Vergelijking van experiment bl. (T=46min,Ax=lkm,At~112min) en experiment b2 ('f=46min,
ax=1km,át=114min) voor waterstand-meetstation 2 en 4 .
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figuur E.11 Vergelijking van experiment b1 (T=46min,Ax=lkm,At=1/2min) en experiment b2 (T=46min,
Ax=1km,at=1/4min) voor waterstand-meetstation 8 en 10 .

figuur E.12 Vergelijking van experiment b1 (T=46min,Ax=lkm,At=1/2min) en experiment b2 (T=46min,
Ax=1km,At=1/4min) voor waterstand-meetstation 12,14 en 17 .
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figuur E.13 Vergelijking van experiment b2 (T=46min,Ax=lkm,At=114min) en experiment b3 (T=46min,
Ax=lkm,At=1110min) voor waterstand-meetstation 2 en 4 .

figuur E.14 Vergelijking van experiment b2 (T=46min,Ax=lkm,dt=114min) en experiment b3 (T=46min,
Ax=1km,At=1110min) voor waterstand-meetstation 8 en 10 .
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figuur E.15 Vergelijking van experiment b2 (T=46min,Ax=lkm,at=114min) en experiment b3 (T=46min,
ax=lkm,at=1110min) voor waterstand-meetstation 12,14 en 17 .

figuur E.16 Waterstand t.p.v . waterstand-meetstation 20 voor standaard-experiment (T=180min,áx=Skm,Gt=lmin),
exp . a1 (T=90min,áxx=2,5km,at=112min) en exp . b2 (T=46min,©x=lkm,.dt=114min) .
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figuur E .17 Amplitude-verloop van de tsunami-golf (T=180min,Ax=5km,át=lmin) voor waterstand-meetstation 12,
13,14,17 en 18 .

figuur E.18 Amplitude-verloop van de tsunami-golf (T=90min,ax=2,5km,at=112min) voor waterstand-meetstation
12,13,14,17 en 18 .
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figuur E.19 Amplitude-verloop van de tsunami-golf (T=46min,Ax=lkm,At=114min) voor waterstand-meetstation 12,
13,14,17 en 18 .



BIJLAGE F. SIMULATIE-RESULTATEN BODEMRUWHEID-VARIATIE

figuur F.1 Vergelijking van standaard-experiment (n=0,026 slm"3), experiment a (n=0,020 slm"3 ) en experiment b
(n=0,035 slm"a ) voor waterstand-meetstation 2 en 4 .

figuur F.2 Vergelijking van standaard-experiment (n=0,026 slm"3), experiment a (n=0,020 slm"3) en experiment b
(n=0,035 slm"3) voor waterstand-meetstation 8 en 10 .
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figuur F.3 Vergelijking van standaard-experiment (n=0,026 slm' 13), experiment a (n=0,020 slm"3) en experiment b
(n=0,035 slm"3) voor waterstand-meetstation 12 en 13 .

figuur F.4 Vergelijking van standaard-experiment (n=0,026 s/m if3), experiment a (n=0,020 slm"3) en experiment b
(n----0,035 slm"3) voor waterstand-meetstation 15 en 17.

BijIage F . Simulatie-resultaten bodemruwheid-variatie



figuur F.5 Vergelijking van standaard-experiment (n=0,026 SIIU1l3), experiment a (n=0,020 slm') en experiment b
(n=0,035 sltn"3) voor waterstand-meetstation 19 .
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BIJLAGE G. SIMULATIE-RESULTATEN HELLING-VARIATIE

figuur G.1 Vergelijking van het standaard-experiment (helling =0,39'), experiment a (helling =0,19°) en experiment b
(helling=0,13°) voor waterstand-meetstation 2 .
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figuur G.2 Vergelijking van het standaard-experiment (helling=0,39°), experiment a (helling=0,19°) en experiment b
(helling=0,13 °) voor waterstand-meetstation 8 .
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figuur G.3 Vergelijking van het standaard-experiment (helling =0,39 °), experiment a (helling--0,19 1) en experiment b
(helling=0,13 °) voor waterstand-meetstation 10 .
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figuur G.4 Vergelijking van het standaard-experiment (helling= 0,39'), experiment a (0,19°) en experiment b
(helling=0,13 °) voor waterstand-meetstation 12 .

Bijlage G . Simulatie-resultaten helling-variatie



figuur G.5 Vergelijking van het standaard-experiment (helling=0,39°), experiment a (helling =0,19°) en experiment b
(helling=0,13 ° ) voor waterstand-meetstation 13 .
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figuur G.6 Vergelijking van het standaard-experiment (helling =0,39'), experiment a (helling=0,19°) en experiment b
(helling=0,13 °) voor waterstand-meetstation 16 .
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figuur G.7 Vergelijking van het standaard-experiment (helling=0,39°), experiment a (helling=0,19°) en experiment b
(helling=0,13 ° ) voor waterstand-meetstation 19 .

Bijlage G . Simulatie-resultaten helling-variatie
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BIJLAGE H. SIMULATIE-RESULTATEN GETIJ-INVLOED

figuur H.1 Vergelijking van experiment a t/m c (tsunami-golf op dal, top en middenstand van het getij) en het

standaard-experiment (geen getij) voor waterstand-meetstation 2 en 4 .

Bijlage H . Simulatie-resultaten getij-invloed
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figuur H.2 Vergelijking van experiment a t/m c (tsunami-golf op dal, top en middenstand van het getij) en het

standaard-experiment (geen getij) voor waterstand-meetstation 8 en 10 .



figuur H.3 Vergelijking van experiment a t/m e (tsunami-golf op dal, top en middenstand van het getij) en het
standaard-experiment (geen getij) voor waterstand-meetstation 12 .

figuur H.4 Vergelijking van experiment a t/m e (tsunami-golf op dal, top en middenstand van het getij) en het
standaard-experiment (geen getij) voor waterstand-meetstation 15 .

Bijlage H . Simulatie-resultaten getij-invloed
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figuur H.5 Vergelijking van experiment a t/m e (tsunami-golf op dal, top en middenstand van het getij) en het
standaard-experiment (geen getij) voor waterstand-meetstation 17 .

figuur H.6 Vergelijking van experiment a t/m e (tsunami-golf op dal, top en middenstand van het getij) en het
standaard-experiment (geen getij) voor waterstand-meetstation 19 .
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figuur H.7 Vergelijking van experiment a t/m e (tsunami-golf op dal, top en middenstand van het getij) voor
waterstand-meetstation 12 en 13 .

figuur H.8 Vergelijking van experiment a t/m e (tsunami-golf op dal, top en middenstand van het getij) voor
waterstand-meetstation 15 en 19 .

Bijlage H . Simulatie-resultaten getij-invloed
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figuur H.9 Amplitude-verloop van de tsunami-golf in experiment a (tsunami-golf op dal van het getij) voor
waterstand-meetstation 12,13,15,17 en 19 .

figuur H.10 Amplitude-verloop van de tsunami-golf in experiment b (tsunami-golf op top van het getij) voor
waterstand-meetstation 12,13,15,17 en 19 .

Bijlage H. Simulatie-resultaten getij-invloed
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figuur H.11 Amplitude-verloop van de tsunami-golf in experiment c (tsunami-golf op middenstand van het getij) voor
waterstand-meetstation 12,13,15,17 en 19 .

Bijlage H . Simulatie-resultaten getij-invloed



BULAGE I. SIMULATIE-RESULTATEN VISCOSITEIT-VARIATIE

figuur I.1 Vergelijking van experiment a tlm e (v=2000, 4000 en 8000 mZls) en het standaard-experiment
(v=10 m21s) voor waterstand-meetstation 2 en 4.

figuur L2 Vergelijking van experiment a t/m c (v=2000, 4000 en 8000 m21s) en het standaard-experiment
(v=10 mZls) voor waterstand-meetstation 8 en 10 .

Bijlage 1 . Simulatie-resultaten viscositeit-variatie



figuur 1 .3 Vergelijking van experiment a tlin c (v=2000, 4000 en 8000 mzls) en het standaard-experiment
(v=10 m Is) voor waterstand-meetstation 11 .

figuur 1.4 Vergelijking van experiment a tlm e (v=2000, 4000 en 8000 mals) en het standaard-experiment
(v=10 m21s) voor waterstand-meetstation 14.

Bijlage I . Simulatie-resultaten viscositeit-variatie
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figuur I.5 Vergelijking van experiment a t/m e (v=2000, 4000 en 8000 mzls) en het standaard-experiment
(v=10 zn~ls) voor waterstand-meetstation 17 .

Bijlage 1 . Simulatie-resultaten viscositeit-variatie





BIJLAGE J1 . ZWAK-REFLECTERENDE RANDVOORWAARDE

Een reflectie-coëfficiënt kan zowel bij een snelheidsrand als bij
randvoorwaarde toegepast worden [16] . Voor een snelheidsrand
dat geval

u + aát (u f 2 g(h+i)) = f(t)

Voor een waterstandsrand

de diepte-gemiddelde snelheid in x-richting [mls]
de reflectie-coëfficiënt
de versnelling van de zwaartekracht [m/s21
de afstand van de bodem tot een referentievlak [m]
de afstand van de waterspiegel tot een referentievlak [m]

+ f~t (u ± 2 g(h+ )) ° g(t)

waarin 0 = de reflectie-coëfficiënt

een waterstandsrand in een
luidt de randvoorwaarde in

(J1 .2}

d. w . z .

	

erIn de IDP wordt geen onderscheid gemaakt tussen beide typen randvoorwaarden,
wordt geen onderscheid gemaakt tussen a en ~ . De dimensie verschilt echter ; [al=s, terwijl
[al =S2. Op basis hiervan mag dus ook verwacht worden dat de te gebruiken waarde zal
verschillen .

Een indicatie voor de waarde van a of /3 kan verkregen worden uit de reflectie-coëfficiënt
voor een lineair 1-dimensionaal model [16] . Ter plaatse van een snelheidsrand wordt deze dan
gegeven door

41ra 2 -v2

Re= ~1 +(

	

)
T

waarin T = de golfperiode [s]

Ter plaatse van een waterstandrand door

-112

Bijlage J, . Zwak-reflecterende randvoorwaarde

(J,.3)

Re=

	

1+( 4~~3 goh
T

	

)2

	

(J1 .4)

Uit (J,.3) en (J1 .4) volgt nu dat R dus vergelijkbaar is met a hlg . Verder valt af te leiden dat



Re - 0 als « 3 oo of (l - oo . Dit lijkt een uitnodiging om a of a maar flink groot te
kiezen ; er zijn echter grenzen [16] .

Stel bijvoorbeeld dat in het model de waterstandsrandvoorwaarde wordt gegeven door

+ 0at (u + 2 g(h+o) = g(t)

Wanneer /3 nu groter gemaakt wordt resulteert (J1 .5) uiteindelijk in

át (u + 2 g(h+ )) = 0

Deze voorwaarde heeft echter tot gevolg dat de oplossing op t=0 wordt gehandhaafd . Voor
een iets kleinere: waarde van (3 komt de invloed van g(t) slechts langzaam op gang en kan het;

inschakelverschijnsel zeer lang duren . Een goed compromis lijkt te zijn om fl =Td hlg te
nemen, waarin Ta de tijd is die een golf nodig heeft om het (model) gebied te doorlopen [16] .

Een tweede beperking ligt in de verstoring die de reflectie-coëfficiënt geeft in de gewenste
randfunctie . Het karakter van deze verstoring in een waterstandsrandvoorwaarde kan, in

wordt gebruik gemaakt van de Taylor-ontwikkeling van

	

1 +X , namelijk

1+X =1+0,5X+ . . . .

Dit resulteert in de volgende benadering

Bijlage J, . Zwak-reflecterende randvoorwaarde

(J 1 .5)

(J1.6)

Vervolgens kan in (J1 .5) de uitdrukking (u + 2 g(h+ )) gelineariseerd worden . Hiervoor

(J1.9)

u + 2 g(h+ ) = u + 2~g--h + glh ~ + . . . .

	

(J1.10)

Combinatie van (J1 .8), (J 1 .10) en het feit dat verondersteld wordt dat

aanvulling en correctie op de afleiding in [16], als volgt duidelijk gemaakt worden:

Voor lopende golven geldt de volgende relatie

AQ = bcah (J1 .7)

waarin Q = het debiet [m31s]
b = de breedte van het model [m]

Uit (J1 .7) kan m .b.v . AQ = bhau worden afgeleid dat

Au = glh Ah (J1 .8)



waarin R

	

= de ampitude van de randvoorwaarde [m]
w

	

= de hoeksnelheid [s -1]

Omdat het WAQUA-programmapakket rekent met Rcos(wt-0) wordt (J, .14) omgeschreven

Bijlage J, . Zwak-reflecterende randvoorwaarde

naar

~ = Rcos{wt-2) (J, .15)

Combinatie van (J,.13) en (J, .15) levert

Rcos(wt-2) - awRsin(wt-'r) = g(t) (J,.16)

Zie (J,.16) nu als het inwendig product van 2 vectoren, namelijk

R2 cos(w t)2
-2awRR sin(wt) r

2 Z

Door overgang op poolcobrdinaten kan (J, .16) worden herschreven als

c�cos0 cos(wt- 2)
-- c.sino sin(wt- 2) = g(t) (J, .18)

°
át
(2gh-) o (J, .11)

geeft nu de volgende uitdrukking voor (J, .5) :

(J, .12)

waarin (3 * = /3 glh = a

Bovenstaande vergelijking kan dus herschreven worden als

~ + 2a~ = g(t) (J, .13)

Stel nu, zie paragraaf 5 .2.2, dat de gewenste randvoorwaarde is

= Rsin(wt) (J,.14)



Er vindt dus door de reflectie-coëfficiënt a een verstoring van de gewenste randfunctie plaats
m.b .t . zowel de amplitude als de fase . De gewenste amplitude wordt gedempt met de factor

1

	

, terwijl er een faseverschuiving plaatsvindt ter grootte van arctan(2aw) . De
2 114+(aw) a
maximale waarde van fl volgt nu uit de toelaatbare verandering van de amplitude en de fase.

N.B . Uit bovenstaande dempingsfactor is af te leiden dat de werking van een zwakreflecteren-
de randvoorwaarde is als een 'laag doorlaatflter' . Hoog-frequente golven worden sterk ge-
dempt, terwijl laag-frequente golven ongestoord de rand kunnen passeren .

Bijlage J, . Zwak-reflecterende randvoorwaarde

waarin c� = R2 +(2awR)2 = 2R 114+(aw)2
= arctan(-2aw) = -arctan(2aw)

Verder geldt de relatie

cos((wt- 2)+0) = cos(wt--2)cosg5 - sin(wt-2) sint (71.19)

Combinatie van (7 1 .18) en (71.19) geeft

2R 114+(aw) z cos(wt-2 -arctan(2acw)) = g(t) (7 1 .20)



BIJLAGE 12 . SIMULATIE-RESULTATEN VARIATïE REFLECTIE-COEFFICIENT

figuur J z .l Vergelijking van experiment a (a=20000), experiment b (a=30000) en liet standaard-experiment (a=0)
voor waterstand-meetstation 1 .

figuur 12 .2 Vergelijking van experiment a (a=20000), experiment b (a=30000) en het standaard-experiment (a=0)
voor waterstand-meetstation 2 .

Bijlage J 2 . Simulatie-resultaten variatie reflectie-coëfficiënt
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figuur JZ.3 Vergelijking van experiment a (a=20000), experiment b (a=30000) en het standaard-experiment (a=0)
voor waterstand-meetstation 4 .

figuur J 2 .4 Vergelijking van experiment a (a=20000), experiment b (a=30000) en het standaard-experiment (a=0)
voor waterstand-meetstation 8 .

Bijlage J, Simulatie-resultaten variatie reflectie-coëfficiënt



figuur J2.5 Vergelijking van experiment a (a=20000), experiment b (a=30000) en het standaard-experiment (a=0)

voor waterstand-meetstation 10 .

figuur J2.6 Vergelijking van experiment a (a=20000), experiment b (a=30000) en het standaard-experiment (a=0)

voor waterstand-meetstation 11 .

Bijlage J, . Simulatie-resultaten variatie reflectie-coëfficiënt
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figuur Jz .7 Vergelijking van experiment a (a=20000), experiment b (a=30000) en het standaard-experiment (a=0)
voor waterstand-meetstation 14 .

figuur 12. .8 Vergelijking van experiment a (a=20000), experiment b (a=30000) en het standaard-experiment (a=0)
voor waterstand-meetstation 17 .

Bijlage J2 . Simulatie-resultaten variatie reflectie-coëfficiënt



BIJLAGE K, . SIMULATIE-RESULTATEN EXPERIMENT A (1)

Tsunami-golf op noordrand van het CSM-model, zonder getij-invloed

Bijlage K, Simulatie-resultaten experiment A
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BIJLAGE K2. SIMULATIE-RESULTATEN EXPERIMENT A 2

figuur K2.1 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Vlissingen .
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figuur K2.2 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Goeree.

Bijlage K2. Simulatie-resultaten experiment A
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figuur K2.3 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Hoek van Holland .

figuur K2.4 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Scheveningen .

Bijlage K2 . Simulatie-resultaten experiment A
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figuur K2.5 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation IJmuiden .

figuur K2.6 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Den Helder .

Bijlage K2 . Simulatie-resultaten experiment A
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figuur K2.7 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation W-Terschelling .

figuur K2.8 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Huibertgat .

Bijlage K2 . Simulatie-resultaten experiment A



BIJLAGE Li . SIMULATIE-RESULTATEN EXPERIMENT B (1)

Tsunami-golf op noordwestrand van het CSM-model, zonder getij-invloed

Bijlage L, . Simulatie-resultaten experiment B
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BIJLAGE I-2 . SIMULATIE-RESULTATEN EXPERIMENT B 2

figuur Lz.1 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Vlissingen .

figuur LZ.2 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Goeree .

Bijlage LZ . Simulatie-resultaten experiment B
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figuur L,.3 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Hoek van Holland .
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figuur L~.4 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Scheveningen .

Bijlage L2 . Simulatie-resultaten experiment B
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figuur Lz.5 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation IJmuiden .

Bijlage L2 . Simulatie-resultaten experiment B

figuur Lz.6 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Den Helder .
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figuur Lz.7 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation W-Terschelling .

figuur I, .8 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Huibertgat .

Bijlage I2 . Simulatie-resultaten experiment B



BIJLAGE Ml . SIMULATIE-RESULTATEN EXPERIMENT C (1)

Tsunami-golf op noordrand van het CSM-model, met getij-invloed

Bijlage M,. Simulatie-resultaten experiment C
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BIJLAGE M,. SIMULATIE-RESULTATEN EXPERIMENT C (2)

figuur MZ .1 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Vlissingen .
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figuur Mz .2 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Goeroe .

Bijlage MZ . Simulatie-resultaten experiment C
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figuur M2.3 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Hoek van Holland .
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figuur M2.4 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Scheveningen.

Bijlage M2 . Simulatie-resultaten experiment C



figuur M2.5 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Umuiden.

figuur MZ.ó Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Den Helder .

Bijlage M2 . Simulatie-resultaten experiment C
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figuur M2.7 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation W-Terschelling.
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figuur M, 8 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Huibertgat.

Bijlage M2 . Simulatie-resultaten experiment C



BIJLAGE N. SIMULATIE-RESULTATEN EXPERIMENT D

figuur N.1 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Vlissingen .

figuur N.2 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Goeree .

Bijlage N . Simulatie-resultaten experiment D
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figuur N .3 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Hoek van Holland .
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figuur N.4 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Scheveningen .

Bijlage N . Simulatie-resultaten experiment D
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figuur N.5 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation IJmuiden .

figuur N .6 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Den Helder .

Bijlage N . Simulatie-resultaten experiment D
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figuur N.7 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation W-Terschelling .

figuur N.8 Waterstandstijdreeks voor waterstand-meetstation Huibertgat .

Bijlage N . Simulatie-resultaten experiment D


