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Samenvatting
Dit onderzoek bekijkt de vorming van tsunamigolven onder verschillende omstandigheden. Waar de focus vooral op de bodemgeometrie
van Sri Lanka ligt, zullen ook variaties op die bodemgeometrie in acht
worden genomen. In hoeverre de lengte van een tsunamigolf effect heeft
op de golfontwikkeling zal tevens geanalyseerd worden. Bij dit alles ligt
de nadruk op hoe deze tsunamigolven de wet van Green volgen. Deze
wet beschrijft een relatie die tussen de hoogte van de golven en de
corresponderende bodemdiepte bestaat. Voor het beschrijven van de
tsunami’s zal er gebruik gemaakt worden van het ondiepwatermodel
waarop een Lax-Wendroff discretisatietechniek is toegepast.
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1

Inleiding

In deze bachelorthesis zal het natuurverschijnsel tsunami onder de loep worden genomen. Tsunami’s zijn de afgelopen jaren ’hot topic’ geworden in
de wetenschap en de politiek als gevolg van de verschrikkelijke zeebeving
voor de kust van Sumatra. Op tweede kerstdag van 2004 herinnerde deze
zeebeving in de Indische Oceaan iedereen eraan hoe kwetsbaar de mensheid
kan zijn voor de kracht van water. India, Sri Lanka en Indonesië behoorden tot de zwaarst getroffen gebieden waar bijna 200.000 mensen kwamen
te overlijden en een nog veel groter aantal gewond raakten. Het werd meteen bestempeld tot internationale ramp waarvan de gevolgen tot op heden
nog voelbaar zijn. Na de ramp kwam de discussie over de gevaren van een
tsunami in het politieke centrum flink op gang. Waarschuwingssystemen
deden hun intrede om kustbewoners bij gevaar ruim van tevoren te kunnen
attenderen. Aan de accuraatheid van computermodellen werd flink gesleuteld om de aankomsttijd van tsunamigolven aan de hand van de bodemgeometrie te kunnen voorspellen. Het gedrag van tsunami’s, in het bijzonder
die van 2004, staat in deze thesis centraal.

Probleemstelling
De onderzoeksvraag die in deze thesis behandeld wordt, is in hoeverre tsunamigolven de wet van Green volgen. Deze wet beschrijft de relatie tussen de
amplitudegroei van tsunami’s en de bodemdiepte. Invloeden die bodemgeometrie en golflengte hebben op de vorming van tsunami’s worden onderzocht.
Het domein waarop validatie van Green optreedt, wordt voor verschillende
bodemgeometrieën en golflengtes bepaald. Hierin staat de tsunami van 2004
centraal.
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Het model

Voor het opstellen van een basismodel van een tsunami dient er allereerst
gekeken te worden naar de aard van de tsunamigolven. Kenmerkend bij
het ontstaan van tsunami’s in de open zee is dat de gegenereerde golven
nauwelijks zichtbaar zijn en de immense ontstane energie verspreid wordt
over lengteschalen van vele kilometers. Hier zijn voortplantingssnelheden
van 200 m/s geen uitzondering. De geringe golfamplitude doelt allesbehalve
op een dreigend gevaar dat op de kustgebieden afstroomt. Boten op zee
ondervinden zodanig weinig hinder van de golven dat detectie van een net
voorbij geraasde tsunami uitblijft. Eenmaal aangekomen bij de kust laat de
tsunami pas zijn gevaarlijke aard zien. De enige aanwijzing die mensen op
het strand ontvangen welke erop wijst dat een tsunami op komst is, is het
5

plotseling terugtrekken van het zeewater. Het gevolg is dat de waterstand
minutenlang op een zeer laag niveau komt te staan. Pas na een kwartier tot
een half uur later slaat de tsunami genadeloos toe. In het ondiepe water
wordt de amplitude van de golf in zeer korte tijd versterkt van slechts 1
meter op diepzee naar 5 meter bij de kust [zie hiervoor ook [1]]. Hierin
schuilt het grote gevaar van een tsunami. Hoe kan deze informatie gebruikt
worden in het opstellen van een model?
Voorgaande karakteristieken zijn belangrijk om een model te kunnen
opstellen van tsunamigolven. Het houdt in dat ondanks dat tsunami’s doorgaans worden gegenereerd op diepzee een tsunami, wellicht tegenintuı̈tief,
moet worden beschouwd als een ondiepwatergolf. Kenmerkend voor deze
ondiepwatergolven is dat de waterdiepte slechts een fractie is van de golflengte. Voor tsunamigolven op diepzee is de diepte niet meer dan 10 km
terwijl de golflengte al gauw meer dan 100 km kan bedragen. Wanneer
tsunamigolven de kust naderen, geldt exact hetzelfde verhaal. Ook daar is
de golflengte vele malen groter dan de diepte. Met andere woorden, het
hele traject dat een tsunami aflegt, heeft de vorm van een ondiepwatergolf.
Fysisch gezien heeft dit de nodige consequenties op de nog af te leiden vergelijkingen. Zo kunnen er voor ondiep water een paar belangrijke aannames
worden gemaakt [zie hiervoor ook [2]].
Aanname 1: Door het ondiepe water zullen de variaties van de horizontale snelheid over de hoogte miniem zijn. Dat wil zeggen, de horizontale
snelheid wordt constant genomen over de hoogte.
Aanname 2: Het water zal als incompressibel worden beschouwd, wat
inhoudt dat de dichtheid constant is als functie van de tijd.
Aanname 3: Het ondiepe water heeft als gevolg dat er verwaarloosbare
verticale snelheden optreden.
Aanname 3 valt te rechtvaardigen door de ontstane golven in ogenschouw te
nemen. Bij het vormen van de tsunamigolven vindt er een gigantische energietoevoer plaats aan het waterbassin. Deze energietoevoer aan het ondiepe
water heeft tot gevolg dat de gehele watermassa slechts horizontaal van de
bron af kan bewegen. Reeds bestaande verticale snelheden in het water vallen hierdoor in het niet bij de horizontale snelheden, waardoor de aanname
3 gerechtvaardigd is. Deze aannames hebben tot gevolg dat een 2D-situatie
geı̈nterpreteerd kan worden als 1D. In de volgende sectie zal illustratief de situatie worden geschetst en worden bijbehorende variabelen geı̈ntroduceerd.
Met behulp van deze situatieschets worden de benodigde vergelijkingen voor
het model opgesteld: de zogeheten ondiepwatervergelijkingen in 1D.
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2.1

Situatieschets

De situatie is hieronder in kaart gebracht:

Figuur 1: Situatieschets van de oceaan.
Bovenstaande afbeelding geeft een profiel weer van de oceaan met een
’arbitraire’ bodemgeometrie. Aangezien de tsunami van 2004 als leidraad
wordt genomen, is bovenstaande bodemgeometrie niet geheel willekeurig.
De zeebodem voor de kust van Sri Lanka vertoont veel gelijkenissen, zoals
in de sectie ’Resultaten en discussie’ zal worden laten zien.
De bodemgeometrie in figuur 1 is onder te delen in verscheidene karakteristieke zones. Vanaf het wateroppervlak gezien, vormen de eerste 200
meter diepte het continentale plat (Engels: continental plate). Lengteschalen van 10 tot 20 km zijn geen uitzondering, waar de waterdiepte slechts
mondjesmaat kleiner wordt en uitmondt bij de kust. De continentale helling (Engels: Continental slope) is de zone waar de zeebodem overgaat van
het continentaal plat naar de diepere oceaan. Waar het continentaal plat
hooguit een paar honderd meter onder zeeniveau ligt, overbrugt de continentale helling enkele kilometers. De zeebodem ligt in deze zone al gauw op
2 tot 3 kilometer. Aan de voet van de continentale helling wordt de helling
van de zeebodem minder en gaat de helling over in de continentale verheffing, die nog verder overgaat in de abyssale vlakte van de oceaanbodem. De
continentale verheffing (Engels: continental rise) is een zone in de overgang
tussen een continent en een oceaan, waar de zeebodem begint omhoog te
welven. De continentale verheffing leidt naar beneden tot de oceaanbodem
waar dieptes variërend van 4 tot 10 km behaald kunnen worden [3].
De variabelen die in bovenstaande situatieschets zijn geı̈ntroduceerd, betekenen het volgende:
7

u

=horizontale snelheid van de waterdeeltjes

w

=verticale snelheid van de waterdeeltjes

dx

=horizontale lengte van arbitrair vloeistofelementje

dz

=verticale lengte van arbitrair vloeistofelementje

d

=diepte van de oceaan in rusttoestand

η

=amplitude van de golf

H

=totale hoogte van de watermassa(H = η + d)

Deze variabelen zullen gebruikt worden in de volgende sectie, waar de
behoudswetten van het ’waterbassin’ worden afgeleid.

2.2

Behoudswetten

In het waterbassin zoals afgebeeld in figuur 1 gelden er bepaalde behoudswetten die afgeleid zullen worden. Allereerst moet er gelden dat een stroming voldoet aan behoud van massa. In het gesloten systeem wordt dan
niet van buitenaf massa aan het systeem toegevoegd of onttrokken. Naast
behoud van massa is er nog een wet waar de vloeistof aan moet voldoen. Er
moet namelijk gelden dat impuls overal in het water behouden blijft. Aan
de hand van een arbitrair infinitesimaal vloeistofelementje in een waterbassin zonder randvoorwaarden worden allereerst de algemene behoudswetten
afzonderlijk van elkaar afgeleid. In de daarop volgende secties zal dit arbitraire vloeistofelementje omgevormd worden tot een waterkolom waarop de
eerdere aannames en randvoorwaarden op zullen worden toegepast. Door
deze waterkolommen kan het hele waterbassin worden beschreven met als
resultaat de ondiepwatervergelijkingen.
2.2.1

Behoud van massa op een infinitesimaal vloeistofelementje

Figuur 2: Vloeistofelementje voor massa.
Zoals hierboven al vermeld was, zal een arbitrair vloeistofelementje worden
beschouwd met lengte dx en hoogte dz en een massa van ρdxdz, zoals is
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afgebeeld in figuur 2 [er is gebruik gemaakt van eenzelfde analyse als in [2]].
Hierin is ρ de dichtheid die afhangt van zowel de locatie in het waterbassin
alswel de tijd. Er zal worden aangenomen dat de vloeistofdeeltjes zich in
positieve x-richting voortbewegen, zodat aan de linkerzijde van het vloeistofelementje er water instroomt en rechts een uitstroom plaatsvindt. De
waterstroom die per tijdseenheid aan de linkerzijde (x, z) het vloeistofelementje binnentreedt door toedoen van een horizontale snelheid u is:
(ρu)(x, z)dz
Aan de rechterzijde geldt echter voor de massauitstroom per tijdseenheid:
(ρu)(x + dx, z)dy
Voor de verticale richting geldt een soortgelijke uitdrukking voor de in- en
uitstroom.
Het verschil van de totale in- en uitstroom zal tot een massaverandering
leiden in de tijd, oftewel:
∂ρ
dxdz
∂t
Een toename van de massa in het rechthoekje is het gevolg van een grotere
instroom dan uitstroom, wat in formulevorm neerkomt op:
∂ρ
dxdz = (ρu)(x, z)dz −(ρu)(x+dx, z)dz +(ρw)(x, z)dx−(ρw)(x, z +dz)dx
∂t
met w de verticale snelheid. Beide kanten delen door dxdz en de afmetingen
naar nul laten gaan, levert de gezochte massavergelijking:
∂ρ
∂(ρu) ∂(ρw)
=−
−
∂t
∂x
∂z
2.2.2

(1)

Behoud van impuls op een infinitesimaal meebewegend vloeistofelementje

Naast massabehoud moet impuls ook behouden zijn in het water. Op ieder
vloeistofelementje in het water geldt dat er een krachtenbalans moet optreden. De krachten die in ogenschouw dienen te worden genomen, zijn niet
alleen de traagheidskracht (F = m ∗ a), maar ook bijvoorbeeld de zwaartekracht. In de krachtenbalans nemen interne wrijvingen in het water ofwel
viskeuze effecten ook een rol in. Deze wrijvingen ontstaan door snelheidsverschillen tussen de waterlagen. Echter zijn deze effecten volgens Vreugdenhil
verwaarloosbaar ten opzichte van de bodemfrictie [5]. Zoals al eerder is
vermeld, werken er nog geen randvoorwaarden op het vloeistofelementje.
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Figuur 3: Vloeistofelementje voor impuls.
De bijdrage van de bodemfrictie zal hiertoe in de volgende sectie worden
meegenomen opdat de situatieschets wordt bereikt.
Net als bij de afleiding van massabehoud beschouwen we wederom een
infinitesimaal vloeistofelementje met afmetingen dx en dz op een willekeurig
tijdstip t zoals weergegeven in figuur 3 [in navolging van de analyse gemaakt
in [2]]. Voor de krachtenbalans die werkt in de positieve x-richting, wordt
de traagheidskracht (massa x versnelling) die werkt op het meebewegende
vloeistofelementje gegeven door:
Du
dxdz
(2)
Dt
Hierbij is ρdxdz wederom de massa per volume-element, u de snelheid
D
in de x-richting en Dt
de Langrangiaanse tijdsafgeleide. Deze tijdsafgeleide
∂
door het feit dat de Euleriverschilt van de Euleriaanse tijdsafgeleide ∂t
aanse tijdsafgeleide de afgeleide bepaalt in een vast punt (x, z) terwijl de
Langrangiaanse tijdsafgeleide de afgeleide bepaalt waarbij er met het vloeistofelementje wordt meebewogen. De vorm van deze Langrangiaanse tijdsafgeleide in termen die afhangen van een vast Euleriaans coordinatenstelsel
(x, z) is gegeven door:
ρ

DX
∂X
∂X
∂X
∂X
=
+ v · ∇X =
+u
+w
(3)
Dt
∂t
∂t
∂x
∂z
De afleiding hiervoor staat vermeld in de appendix. In het geval dat er in
de x-richting wordt gekeken, neemt de snelheid u de rol van X in. Doorgaand
op de krachtenbalans moet de traagheidskracht gelijk zijn aan de som van
de overige krachten die werken in de positieve x-richting: de drukkrachten
en de zwaartekracht. Om de bijdrage van de drukkracht te bepalen, wordt
er gekeken naar het drukverschil tussen het linker- en rechterlijnstuk van
het vloeistofelementje. Op het linkerlijnstuk dz werkt een drukkracht van
p(x, z), waardoor de contributie p(x, z)dz is. Op het rechterzijvlak is de
drukcontributie negatief, omdat hier de druk van het vloeistofelementje op
de omgeving werkt in plaats van andersom. De bijdrage aan de druk is hier
p(x + dx, z)dz. Hiertoe wordt de totale contributie van de drukkrachten in
de positieve x-richting gegeven door:
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p(x, z)dz − p(x + dx, z)dz
Zoals al eerder vermeld dient ook nog de zwaartekracht meegenomen te
worden. De zwaartekracht heeft de vorm F = (F1 , F2 ) = (0, −g) met g
de valversnelling, waardoor de bijdrage aan de krachtenbalans (per eenheid
massa) op een meebewegend vloeistofelementje ρFdxdz is.
Al deze contributies zorgen in de x-richting voor de volgende krachtenbalans:
Du
ρ
dxdz = p(x, z)dz − p(x + dx, y, z)dz + ρF1 dxdz
(4)
Dt
Door beide kanten van de vergelijking te delen door dxdz en beide afmetingen naar nul te laten gaan, wordt de impulsvergelijking in de x-richting met
F1 = 0:
Du
∂p
ρ
=−
Dt
∂x
Voor de z-richting is de afleiding soortgelijk, waardoor de impulsvergelijking
in die richting gegeven wordt door:
ρ

Dw
∂p
=−
− ρg
Dt
∂z

En gecombineerd in één vergelijking:
Dv
= −∇p − ρF
(5)
Dt
Deze vergelijking wordt ook wel de impulsvergelijking van Euler genoemd.
In de volgende sectie zal deze vergelijking centraal staan in de nog af te
leiden ondiepwatervergelijkingen.
ρ

2.3

Ondiepwatervergelijkingen

De twee ondiepwatervergelijkingen die uit de behoudswetten voortkomen,
zullen in deze sectie worden afgeleid. In de afleiding van die behoudswetten
werd in voorgaande secties gebruik gemaakt van een arbitrair vloeistofelementje waarop geen randvoorwaarden en verdere aannames op waren toegepast. De arbitraire vloeistofelementjes worden nu omgevormd tot waterkolommen waarmee het hele waterbassin in de situatieschets wordt beschreven,
zie figuur 1. Door over te stappen op waterkolommen is het probleem versimpeld, omdat iedere kolom in tegenstelling tot ieder vloeistofelementje
hierdoor te maken heeft met de bodemwrijving.
Het overstappen van het arbitraire vloeistofelementje met zijdes dx en
dz naar een waterkolom met hoogte H(x, t) en lengte dx zorgt voor enkele
veranderingen in de al afgeleide behoudswetten. Allereerst wordt er naar
de verandering gekeken in de wet van behoud van massa. De hoeveelheid
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massa die de waterkolom per tijdseenheid binnenkomt op locatie x, is in
formulevorm te schrijven als:
H(x,t)

Z

ρu(x, z, t)dz
0

Op het eerste gezicht loopt men nu vast op de formule vanwege de afhankelijkheid van z in de snelheid u. Maar dit levert gelukkig geen probleem
op, omdat voor ondiep water de aanname geldt dat u(x, z, t) nagenoeg constant is over z. Hiertoe wordt u(x, z, t) = u(x, t). Daarnaast is het water
op te vatten als incompressibel medium, wat inhoudt dat de dichtheid (ρ)
constant is. Hiertoe wordt de voorgaande vergelijking gegeven door:
H(x,t)

Z

Z
ρu(x, z, t)dz = ρ

0

H(x,t)

Z

H(x,t)

u(x, t)dz = ρu(x, t)
0

dz = ρ(uH)(x, t)
0

Voor de uitstroom wordt eenzelfde aanpak gekozen, echter vindt de uitstroom zich niet op x maar op x + dx plaats. Hiertoe wordt de uitstroom
van massa in formulevorm:
Z H(x+dx,t)
Z H(x+dx,t)
ρu(x+dx, z, t)dz = ρ
u(x+dx, t)dz = ρ(uH)(x+dx, t)
0

0

(6)
Tot nu toe lijken de vergelijkingen nog steeds op die, die gelden op een
infinitesimaal vloeistofelementje. Echter door de de aanname dat de vloeistof
incompressibel is (dichtheid is constant), kan er niet zomaar een toe- of
afname van de massa plaatsvinden in de waterkolom. Een verschil in in- en
uitstroom in de kolom moet namelijk gelijk staan aan een stijging of daling
van de waterkolom, oftewel ρHt dx voor dx klein. Met andere woorden treedt
er een massaverandering op door het verschil in hoogte van de kolom in de
tijd over een lijnstuk dx. Als ρHt dx positief is, betekent dit dat er een
stijging van de waterkolom is, waardoor de instroom ρ(uH)(x) groter moet
zijn dan de uitstroom ρ(uH)(x + dx). Hierdoor moet de instroom ρ(uH)(x)
minus ρ(uH)(x + dx) genomen worden en niet andersom. In formulevorm:
ρHt dx = ρ(uH)(x) − ρ(uH)(x + dx)
Door vervolgens beide kanten door ρdx te delen en dx naar nul te lopen,
wordt de massabehoudswet voor de waterkolom gegeven door:
Ht + (uH)x = 0

(7)

Dit is de eerste ondiepwatervergelijking.
Voor de tweede ondiepwatervergelijking is de krachtenbalans op de waterkolom nodig. Terugkerend op de situatieschets is er nog een term die
meegenomen moet worden in de krachtenbalans. Deze term ontstaat door
12

de bodemconditie die gelegen is op z = −d. De bodem heeft een bepaalde
ruwheid door allerlei zandkorrels die niet zo maar verwaarloosd mag worden. De bodem zal hierdoor zorgen voor een additionele wrijvingsterm in de
impulsvergelijking die optreedt als demping voor de ontstane golven. Dat
toevoeging van wrijving aan de vergelijking inderdaad demping tot gevolg
heeft, zal later na de verkregen vergelijkingen van het model worden aangetoond. Doordat de ruwheid van zeebodems vrij willekeurig zijn, kan de
bodemsubstantie ook zo gekozen worden dat dit geen al te grote wiskundige problemen oplevert. Hiertoe wordt de bodemruwheid vergeleken met
de ruwheid van een vlakke bodem bestrooid met zandkorrels van dezelfde
diameter D [in navolging van de analyse gemaakt in [6]]. Voor het bepalen van de weerstand FD op één zandkorrel moet er overgeschakeld worden
op een ander stelsel. In plaats van dat de bodem stil staat en het water
met een bepaalde snelheid u beweegt, kan men ook in het stelsel van de
zandkorrel plaatsnemen waar de zandkorrel met snelheid −u door de vloeistof voortbeweegt. Er geldt dat de formule voor de weerstand dezelfde vorm
blijft behouden onafhankelijk van het medium waarin de korrel zich bevindt,
waardoor de weerstandsformule op één zandkorrel gegeven wordt door:
1
FD = ρu2 ACD
(8)
2
Hierin is u de horizontale snelheid, ρ de dichtheid, A de oppervlakte van de
korrel en CD de weerstandscoëfficiënt. Deze frictiecoëfficiënt is een functie
van het Reynoldsgetal:
Re =

Duρ
µ

(9)

waarin µ de viscositeit van het medium is. Voor grote waarden van het
Reynoldsgetal (Re > 103 ) geldt dat de frictiecoëfficiënt nagenoeg constant
is. Hieruit volgt dat FD evenredig is met u2 . Deze aanname wordt nu
ook voor de totale weerstand FW op de bodem gebruikt. Hiertoe wordt
uiteindelijk de wrijvingsterm (alleen bijdrage in x-richting) gegeven door:
FW = ru2

(10)

waarin r een wrijvingscoëfficiënt is van de hele bodem. In de coëfficiënt r zit
onder meer de diameter en oppervlakte van de zandkorrels verwerkt. Een
typische waarde voor deze wrijvingscoëfficiënt is 2.5 ∗ 10−3 [4].
De wrijvingsterm FW dient vervolgens meegenomen te worden aan de
krachtenbalans, waar die alleen een bijdrage levert voor de x-richting. In de
waterkolom werkt deze wrijvingsterm namelijk over een afstand dx, waardoor de contributie in de krachtenbalans FW dx is. De traagheidskracht die
werkt op een arbitrair vloeistofelementje was gegeven in vergelijking (2).

13

Door het lijnstuk dz te veranderen in H(x, t) is het vloeistofelementje omgevormd tot de waterkolom. Hierdoor wordt de traagheidskracht op de
waterkolom gegeven door:
Du
H(x, t)dx
(11)
Dt
Terugkijkend op vergelijking (4) zijn de omzetting van dz naar H(x, t)
tezamen met de net afgeleide wrijvingscontributie FW dx de enige twee veranderingen aan de krachtenbalans in de x-richting. De wrijvingscontributie
moet negatief worden meegenomen, omdat de wrijving tegen de richting
van de stroming staat opgesteld. Hiertoe wordt de impulsvergelijking in de
x-richting gegeven door:
ρ

ρ

Du
H(x, t)dx = p(x, z)H(x, t) − p(x + dx, y, z)H(x, t) − ru2 dx
Dt

Deling door H(x, t)dx en dx naar nul laten gaan, levert het volgende resultaat op:
∂p ru2
Du
=−
−
(12)
ρ
Dt
∂x
H
De impulsvergelijking in de z-richting wordt soortgelijk gegeven door:
Dw
∂p
=−
− ρg
(13)
Dt
∂z
Wordt op vergelijking (13) de aanname toegepast dat er geen verticale snelheid optreedt in het ondiepe water, dan geldt dat w = 0:
ρ

∂p
− ρg
∂z
Dit is een eerste orde differentiaalvergelijking die opgelost kan worden:
0=−

dp
= −ρg
dz
Z
Z
dp = −ρgdz
p = −ρgz + constante
De constante kan bepaald worden uit de situatieschets. Hiertoe gebruiken
we dat op het watervlak z = η moet gelden dat de druk daar gelijk is aan
de atmosferische druk Patm :
constante = Patm + ρgη
Hiertoe wordt de druk gegeven door:
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p = −ρgz + Patm + ρgη
Door bovenstaande vergelijking naar x af te leiden en in te vullen in vergelijking (12) wordt er één formule verkregen:
Du
∂η ru2
= −ρg
−
Dt
∂x
H
Gebruikmakend van de eigenschap van de Langrangiaanse tijdsafgeleide en
de relatie H = η + d levert dit de tweede ondiepwatervergelijking op:
ρ

∂u
∂u
∂H
ru2
∂d
+u
+g
+
=g
∂t
∂x
∂x
ρH
∂x
Om te benadrukken dat de ondiepwatervergelijkingen zo belangrijk zijn voor
het simuleren van een tsunami worden ze hieronder nog eens tezamen neergezet:
Niet-conservatieve vorm:
M assabehoud :

Ht + (uH)x = 0

(14)

Impulsbehoud :

∂u
∂u
∂H
ru2
∂d
+u
+g
+
=g
∂t
∂x
∂x
ρH
∂x

(15)

In matrixnotatie:
∂v
∂v
+A
+ Bv + s = 0
∂t
∂x

(16)

waar,

v=

u
H




A=

u g
H u


B=

ru2
ρH

0

0
0

!


s=

∂d
−g ∂x
0



Bovenstaande ondiepwatervergelijkingen zijn in differentiële of niet-conservatieve
vorm. Die laatste naam zegt eigenlijk al dat ondiepwatervergelijkingen ook
in conservatieve vorm kunnen worden verkregen. Beide vormen zijn identiek
aan elkaar, maar in gediscretiseerde vorm hoeft dit niet meer het geval te
zijn. Voor schokgolven en golven die omslaan is het beter om de conservatieve vorm te gebruiken om oscillaties in de oplossing te verminderen. Voor
het omschrijven van de opdiepwatervergelijkingen dient de vergelijking voor
impulsbehoud vermenigvuldigd te worden met H en dienen beide ondiepwatervergelijkingen bij elkaar opgeteld te worden:
M assabehoud :

Ht + (uH)x = 0

Impulsbehoud :

∂(uH) ∂(u2 H)
∂H
ru2
∂d
+
+ gH
+
= gH
∂t
∂x
∂x
ρ
∂x
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Gebruikmakend van de relatie die bestaat tussen η en H(= η + d), kan alles
in termen van de variabelen u en H worden gebracht:

Conservatieve vorm:
M assabehoud :
Impulsbehoud :

Ht + (uH)x = 0

(17)

∂(uH) ∂(u2 H)
+
+
∂t
∂x

∂( 21 gH 2 )
∂x

−ru2
∂d
+ gH
ρ
∂x
(18)

=

In matrixnotatie:
∂v
∂f
+
+s=0
∂t
∂x

(19)

waar,

v=

H
uH




f=

uH
u2 H + 12 gH 2


s=

ru2
ρ

0
∂d
− gH ∂x

!

De net verkregen vergelijkingen (14) & (15) en (17) & (18) zijn nietlineair in H (en dus η) en u. Ter controle dat we goed op weg zijn met het
model, dient de gelineariseerde vorm van bovenstaande vergelijkingen de wet
van Green op te leveren. In de volgende sectie zal deze wet worden afgeleid,
die de amplitude van de golf aan de bodemdiepte relateert. Naast de wet
van Green wordt in de sectie daarop volgend bekeken of de toegevoegde
wrijvingsterm daadwerkelijk zorgt voor het optreden van demping van de
golven.

2.4

Linearisatie van ondiepwatervergelijkingen

Het lineariseren van de ondiepwatervergelijkingen levert belangrijke informatie op. Voor linearisatie van de vergelijkingen wordt de aanname gebruikt
dat de hoogte van de golf een fractie is van de waterdiepte (η << d). Voor
de golven op diepzee is dit een correcte aanname. Echter naarmate de tsunamigolven de kustlijn naderen, zal de amplitude van de golven de waterdiepte
overwinnen. Toch levert de linearisatie informatie op over de beginfase van
de amplitudeontwikkeling van de golf, waar nog steeds de aanname (η << d)
redelijk is. Het is deze informatie die kenmerkend is voor de rappe groei in
de amplitude van de tsunamigolven en verdient hierom een eigen naam: de
wet van Green. Linearisatie van de ondiepwatervergelijking levert naast de
wet van Green ook een benadering van de voortplantingssnelheid van de
tsunamigolven op. Alvorens de wet van Green wordt afgeleid, wordt eerst
een blik op die voortplantingssnelheid geworpen [beide in navolging van [7]].
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2.4.1

Voortplantingssnelheid van de golven

Terugkomend op de eerste ondiepwatervergelijking (14) valt deze te herschrijven door gebruik te maken van H(x, t) = d(x) + η(x, t). Hiertoe wordt
de eerste ondiepwatervergelijking:
ηt + (u(d + η))x = 0

(20)

Vanaf dit punt zal er heuristisch te werk worden gegaan, waarbij bepaalde ansatzen worden aangedragen. Er wordt aangenomen dat η en u
respectievelijk A en V als amplitude hebben. Daarnaast zal de golf gekarakteriseerd worden door een golflengte λ en fasesnelheid v. Een verdere
aanname die zal worden aangevoerd, is dat de bodemdiepte d en de golfhoogte η over een golflengte nauwelijks (relatieve) variaties in de ruimte
doorlopen in tegenstelling tot de snelheid u. Aangezien tsunami’s typisch
lengtes hebben van 100-200km en de hoogte van de golf op zee niet meer dan
een meter bedraagt is dit een gegronde aanname op zee, echter in het kustgebied niet. Hierdoor kunnen d en η over een lengteschaal van de golflengte
als constant worden beschouwd, waartoe (22) versimpeld tot:
∂u
=0
(21)
∂x
De aanname η << d heeft verder als gevolg dat de contributie van η ten
opzichte van d in bovenstaande vergelijking te verwaarlozen valt:
ηt + (d + η)

ηt + d(u)x = 0

(22)

Over lengteschalen van λ zullen de termen in bovenstaande vergelijking te
schrijven zijn als:
∂u
= dO(V /λ)
∂x
ηt = O(Av/λ)

d

Hierdoor wordt vergelijking (21) in benadering:
dV /λ ≈ Av/λ

(23)

Op de tweede ondiepwatervergelijking (15) gebruiken we soortgelijke argumenten voor de benadering van de termen:
∂u
= O(vV /λ)
∂t
∂u
u
= O(V 2 /λ)
∂x
∂η
g
= gO(A/λ)
∂x
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ru2
r
= O V 2 /(λ(A + d))
ρ(d + η)
ρ
Vanwege de oorspronkelijke aanname (η << d) moet ook (A << d)
gelden, wat toegepast op (23) leidt tot V << v. Hierdoor zijn de contributies
van de termen die O(V 2 ) in zich dragen te verwaarlozen ten op zichte van
∂u
∂t = O(vV /λ). De tweede ondiepwatervergelijking wordt hierdoor benaderd
door:
∂η
∂u
+g
=0
(24)
∂t
∂x
Ofwel in termen van de amplitudes en de propagatiekarakteristieken:
vV /λ ≈ gA/λ,

(25)

wat gecombineerd met vergelijking (23) leidt tot een benadering van de
voorplantingssnelheid v:
v≈
2.4.2

p
gd

(26)

Wet van Green

Er wordt voortgeborduurd op de reeds afgeleide gelineariseerde ondiepwatervergelijkingen (22) & (24):
∂u
∂η
+g
=0
∂t
∂x
∂η ∂(ud)
+
=0
∂t
∂x
Er wordt getracht deze twee formules samen te voegen tot één vergelijking
door middel van differentiatie van (22) naar t. Dit levert:
∂2η
∂ ∂(ud)
+
=0
∂t2
∂x ∂t
De bodemdiepte d is niet afhankelijk van t, waardoor de vergelijking geschreven kan worden als:


∂2η
∂
∂u
+
d
=0
∂t2
∂x
∂t
Door substitutie van vergelijking (24) in bovenstaande vergelijking verkrijgen we:


∂2η
∂
∂η
+
−g
=0
∂t2
∂x
∂t
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Gebruikmakend
√ van de reeds gevonden benadering voor de voortplantingssnelheid: v ≈ gd :


∂2η
∂
2 ∂η
−
v
=0
(27)
∂t2
∂x
∂t
Bovenstaande vergelijking geeft nu niks anders weer dan een golfvergelijking in één dimensie. Bij het oplossen van deze golfvergelijking wordt er
gebruik gemaakt van een golftestfunctie η = A(x, t) sin(φ(x, t)/) . Hierin
staat A(x, t) voor de amplitude van de golf, φ is een langzaam veranderende
functie en  > 0 is een parameter met een kleine waarde. Deze testfunctie
wordt in (27) gevoerd waarna termen van gelijke ordes in  worden gegroepeerd en bekeken.
∂η
φ̇
= Ȧ sin(φ/) + A cos(φ/)
∂t

∂2η
φ̇
= Ä sin(φ/) + 2Ȧ cos(φ/) − A sin(φ/)
2
∂t


φ̇


!2
+ A cos(φ/)

φ̈


∂η
φx
= v 2 Ax sin(φ/) + v 2 A cos(φ/)
∂x



∂
∂η
φx
v2
= v 2 Axx sin(φ/) + vvx Ax sin(φ/) + 2v 2 Ax cos(φ/)
∂x
∂x

 2
φx
φxx
φx
− v 2 A sin(φ/)
+ v 2 A cos(φ/)
+ 2vvx Ax cos(φ/)



v2

Samenvoegen van termen met eerste orde in  die in (27) voorkomen:
φ̇
φ̈
φx
φx
φxx
cos(φ/) −2Ȧ − A + 2v 2 Ax
+ 2vvx Ax
+ v2A






!
=0

Aangezien dit moet gelden op iedere plaats en tijdstip kan de cosinus uit
bovenstaande vergelijking gedeeld worden:
2At φt + Aφtt − v 2 (φxx A + 2Ax φx ) − 2vvx Aφx = 0

(28)

Bovenstaande vergelijking wordt ook wel de Hamilton-Jacobi vergelijking
genoemd. Echter kunnen ook de termen die tweede orde in  bevatten,
gegroepeerd worden:

−Asin(φ/)

φ̇


!2
2

+ v A sin(φ/)



φx


2
=0

Ook hier geldt wederom dat de sinus eruit gedeeld kan worden:
Aφt 2 − v 2 Aφx 2 = 0
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φt 2 = v 2 φx 2
φt = ±vφx
Gebruikmakend van de aanname dat de golf een propagatie naar rechts heeft,
levert uiteindelijk:
φt = −vφx
De reeds verkregen Hamilton-Jacobi vergelijking kan opgelost worden, wanneer we gebruik maken van karakteristieken. Allereerst dient de vergelijking
vermenigvuldigt te worden met A, zodat het volgende verkregen wordt:
(A2 φt )t − v 2 (A2 φx )x − 2vvx A2 φx = 0

(29)

Met de keuze G = A2 φx en het feit dat φt = −vφx kan (29) herschreven
worden als:
−vGt − v 2 Gx − 2vvx G = 0
Wat versimpelt tot:
(∂t + v∂x )(v 2 G) = 0
Hieruit halen we dat v 2 G = v 2 A2 φx constant is langs de karakteristieken.
Daarnaast krijgen we door φt = −vφx naar x te differentiëren:
φxt = −vx φx − vφxx
En φt = −vφx naar t te differentiëren:
φtt = −vvx φx − vφxt
Wanneer beide resultaten samengevoegd worden, ontstaat na enig herschrijven:
(∂t + v∂x )(vφx ) = 0
Dit duidt erop dat ook vφx constant is langs de karakteristieken. We krijgen
dus:
v 2 A2 φ x = C 1
vφx = C2
C1
vA2 =
=C
C2
1
A∼ √
v
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Met de eerdere benadering die we hadden, v =
delijk op de gezochte Green’s functie terecht:
1

A∼

√

gd, komen we uitein-

(30)

1

d4

Ter illustratie; wanneer de aangekomen tsunamigolf bij de kust een amplitudeontwikkeling heeft ondergaan die vergelijkbaar is met de bodemdiepte
(A ≈ d) is bovenstaande uitdrukking te schrijven als:
1

5

1

A1 d14 = A14 = A2 d24 ,

(31)

waarin A1 & d1 de kust beschrijft en A2 & d2 een arbitraire locatie in het
waterbassin. Bovenstaande relatie beschrijft hoe een 1 meter hoge initiële
golf bij een diepte van 4 km tot wel 5 meter in hoogte kan groeien. Bij het
naderen van de kust, raast de golf nog steeds met een aanzienlijke snelheid
van 25 km/u langs. Een tsunami is in aantocht.

2.5

Frictiebijdrage in het model

Bij het opstellen van het ondiepwatermodel is er rekening gehouden met
frictie die plaats vindt door toedoen van de ruwwheid van het bodemoppervlak. De laatste test die het analytische model moet ondergaan voordat er
een numeriek model kan worden opgesteld, is controleren of de bodemfrictie
zal zorgen voor gedempte watergolven. Dit wordt gedaan door wederom
een linearisatie toe te passen op het ondiepwatermodel, echter wordt nu de
linearisatie op basis van perturbatie verkregen [zie hiervoor [5]]. Het verschil met de linearisatie die gebruikt werd voor het bepalen van de wet van
Green is dat onder andere de wrijvingscontributie niet verloren gaat door
het lineariseren van het model.
Neem aan dat er kleine perturbaties optreden op een onveranderlijke
uniforme stroming:
u = U + u0
H = H0 + H 0
Hierin geven de variabelen met apostroffen de perturbaties weer. Wanneer deze perturbaties verwerkt worden in de ondiepwatervergelijkingen
(14)&(15), kunnen termen van gelijke orde verzameld worden. De nulde
orde termen zullen uiteindelijke elkaar elimineren doordat de referentietoestand aan de ondiepwatervergelijkingen dient te voldoen. Termen die een
macht bevatten die hoger is dan 1 kunnen verwaarloosd worden, aangezien
er een kleine perturbatie op het wateroppervlak is toegepast. Het verheffen
van deze termen met een macht groter dan 1 zorgt voor een nog kleinere
bijdrage aan de totale som. Hiertoe hoeven alleen termen die een macht
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gelijk aan 1 hebben, beschouwd te worden voor de lineaire approximatie,
wat leidt tot (zie ook appendix):

Lineair

massabehoud :

Lineair

impulsbehoud :

∂H
∂H
∂u
+U
+ H0
=0
∂t
∂x
∂x
∂u
∂u
∂H
+U
+g
+ r1 u = 0
∂t
∂x
∂x

(32)
(33)

In de hierboven geplaatste vergelijkingen stellen U en H0 constantes voor
en zijn de apostroffen uiteindelijk weggelaten. Verder zijn uit de bodemfrictie bepaalde termen gehaald om het niet te complex te maken. Formeel is
de bodemfrictie:
r

(U + u0 )2
U2
=r
+ r1 u0 + r2 H 0
H + H0
H0

Er wordt aangenomen dat de bijdrage van de frictie in de term r2 H 0 van
U2
ondergeschikt belang is ten opzichte van de frictie r1 u0 . De term r H
wordt
0
geëlimineerd, omdat de term deelneemt aan de referentietoestand. Hiertoe
blijft er in de perturbatie aanpak een lineaire frictiebijdrage r1 u0 over.
De zojuist afgeleide gelineariseerde vergelijkingen (32) en (33) kunnen
ook in vectornotatie geschreven worden:
∂v
∂v
+A
+ Bv = 0
∂t
∂x

(34)

waar,

v=

u
H




A=

U g
H0 U




B=

r1 0
0 0



De keuze voor de vorm van de vector v ligt vrij en kan die van een golf
zijn, dat wil zeggen:
v = v1 exp{i(kx − ωt)}
met k een vast golfgetal, (complexe) frequentie ω en (complexe) amplitude
vector v1 . Wanneer ω een imaginair deel heeft, dan treedt afhankelijk van
het teken demping of amplificatie van de golf op. Dit zal nu worden aangetoond. Het substitueren van de golfvergelijking in vergelijking (34), levert:



r1 − iω ikg
u1
(−iωI + ikA + C)v1 =
=0
ikH0 −iw
H1
Volgens de lineaire algebra heeft dit systeem een niet triviale oplossing
dan en slechts dan als de determinant nul wordt, ofwel als het systeem
singulier raakt. Dit leidt tot de volgende vergelijking:
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−iω(r1 − iω) + k 2 gH0 = 0
−ω 2 − iωr1 + k 2 gH0 = 0
Wanneer bovenstaande vergelijking wordt opgelost voor ω, vinden we de
volgende twee nulpunten:
q
ir1
(35)
ω1,2 = −
± gH0 k 2 − r12 /4
2
Zoals al eerder vermeld, geldt er voor tsunamigolven dat de golflengte al
gauw enkele honderden kilometers omvat in de oceaan. Vertaald naar het
direct gerelateerde golfgetal k houdt dit in dat k zeer klein is. Dit heeft
zijn effect op de parameter gH0 k 2 /r2 , wat de waarde van de parameter
doet drukken. Gebruik maken van dit gegeven ( gH0 k 2 /r2 << 1) in de
vergelijking voor de reeds gevonden frequentie nulpunten:
q
ir1
ω1,2 = −
± gH0 k 2 − r12 /4
2
s

ω1,2

ir1
=−
±
2

ω1,2

ir1 r1
=−
±
2
2

r12
4



s


4gH0 k 2
−1
r12

4gH0 k 2
−1
r12



Er kan nu gebruik gemaakt worden van de eigenschap :
√

1
1−x≈1− x
2

voor

x << 1

Bovenstaande eigenschap toepassen op de versimpelde nulpuntsvergelijkingen levert:


ir1 ir1
2gH0 k 2
ω1,2 ≈ −
±
1−
2
2
r12
ω1 ≈ −ir1
ω2 ≈ −i

(36)
k2

gH0
r1

(37)

Terugkerend op de golfvergelijking :
v = v1 exp{i(kx − ωt)}
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Het substitueren van (37) in de golfvergelijking zorgt dus voor een golf die
dempt met een snelheid:
exp(−

gH0 k 2
t)
r1

Dit is het gewenste effect wat verwacht werd van de frictiebijdrage in
het model. Het model vertoont dus inderdaad demping in ontstane golven.
De invloed die de bodemfrictie heeft op de gegenereerde tsunamigolven is
beschreven in appendix A.IV.

3

Numeriek model

Vanuit het analytische model, de ondiepwatervergelijkingen, kan nu getracht
worden om er een numeriek model van op te stellen. Verschillende discretisatiemethodes liggen er voorhanden, maar in deze thesis staat één centraal:
de 2-staps Lax-Wendroff methode. Deze methode is vernoemd naar Peter
Lax en Burton Wendroff en is ideaal voor het oplossen van hyperbolische
partiële differentiaalvergelijkingen, wat de ondiepwatervergelijkingen precies
zijn. De methode zorgt voor een tweede orde nauwkeurigheid in zowel de tijd
als in de ruimte. Het nadeel is echter dat de methode expliciet is, wat een
restrictie legt op de tijdstap die genomen kan worden. Dit komt ter sprake
in de sectie over de stabiliteitsconditie van Lax-Wendroff. De methode is
verantwoordelijk voor (opzettelijke) numerieke diffusie (dissipatie) om de
numerieke stabiliteit te verbeteren, wat in sectie 3.3 wordt aangekaart.

3.1

Uniforme Lax-Wendroff discretisatie van ondiepwatervergelijkingen

De 2-staps Lax-Wendroff methode is een uitbreiding van de 1-staps methode
om niet-lineaire stelsels aan te kunnen. Waar de 1-staps methode niet langer uniek is voor niet-lineaire stelsels, biedt de 2-staps methode uitkomst
[zie [8]]. Gezien de reeds afgeleide ondiepwatervergelijkingen niet-lineair in
H en uH zijn, dient de 2-staps Lax-Wendroff methode gebruikt te worden.
Het verschil tussen beide methoden ligt hem in het feit dat de 2-staps methode tussen tijdsiteratie n en n + 1 een extra tijdstap neemt bij n + 12 .
De analyse tussen beide methoden is van eenzelfde aard, hierom zal om
de zaak niet te veel te vermoeilijken bij de secties over kunstmatige diffusie en stabiliteitsconditie van de 2-staps methode gebruik worden gemaakt
van de 1-staps methode. Aangezien de 1-staps methode alleen bruikbaar is
voor lineaire stelsels, maken we bij de analyse gebruik van de gelineariseerde
ondiepwatervergelijkingen (32) en (33).
In het numerieke model maken we gebruik van de conservatieve ondiepwatervergelijkingen, vanwege het eerder genoemde voordeel dat deze
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vorm heeft ten opzichte van de niet-conservatieve vorm. Terugkerend op
de conservatieve vorm in matrixnotatie, waarbij ρ geı̈ntegreerd is in de frictiecoëfficiënt r:
∂v
∂f
+
+s=0
∂t
∂x

(38)

waar,

v=

H
uH




f=

uH
u2 H + 12 gH 2




s=

0
∂d
ru2 − gH ∂x



maar alles kan ook in termen van de variabelen u en uH worden gebracht:

v=

H
uH


f=

uH
(uH)2
+ 12 gH 2
H

!
s=

2

r (uH)
H2

0
∂d
− gH ∂x

!

Veronderstel dat een functie h(x, t) en een functie g(h(x, t)) de volgende
relatie hebben:
∂h(x, t)
∂g(h(x, t))
=
∂t
∂x
De 2-staps Lax-Wendroff methode zegt nu dat de voorgaande relatie die
tussen h(x, t) en g(h(x, t)) bestaat als volgt gediscretiseerd kan worden:

n+1/2

hni + hni+1
n − gn
gi+1
i
2
=
1
dx
dt
2

hi+1/2 −

(39)

Dit is de eerste stap van de Lax-Wendroff methode, waarin xi+1/2 de midhn + hni+1
punten zijn. Voor deze midpunten wordt aangenomen dat hni+1/2 ≈ i
.
2
De tweede stap is gegeven door:
n+1/2

n+1/2

gi+1/2 − gi−1/2
hn+1
− hni
i
=
dt
dx

(40)

Dit kan samengevat worden in een numeriek schema, zoals geı̈llustreerd is
in figuur 4.
De 2-staps Lax-Wendroff methode kan toegepast worden op vergelijking
(38) wanneer voor h(x, t) de vector v(x, t) wordt genomen en voor g(h(x, t))
de vector f(v(x, t)) [extensie op [9]]. Voor de bronterm s geldt dat deze in
de midpunten benaderd kan worden als
si−1 + si+1
2
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Figuur 4: Numeriek schema van de 2-staps Lax-Wendroff methode.
Zo wordt de discretisatie voor de hoogte H in de eerste stap gegeven door:
n+ 1

Hi+ 12 −
2

n
Hin +Hi+1
2

=−

dt
2

n − uH n
uHi+1
i
dx

Met enig herschrijven, verkrijgen we een uitdrukking van de hoogte H op
tijdstap n + 12 :
n
n − uH n
Hin + Hi+1
dt uHi+1
i
−
2
2
dx

n+ 1

Hi+ 12 =
2

(41)

Voor de tweede stap in H geldt:
n+1/2

n+1/2

n+1/2

n+1/2

uHi+1/2 − uHi−1/2
Hin+1 − Hin
=−
,
dt
dx
ofwel:
Hin+1

=

Hin

− dt

uHi+1/2 − uHi−1/2
dx

,

(42)

De 2-staps Lax-Wendroff discretisatie in uH gaat op een analoge manier.
Hiertoe wordt de eerste stap beschreven als:
n+ 1

uHi+ 12 −
2

n
uHin +uHi+1
2

dt
2

 (uH n

2
i+1 )
n
Hi+1

=−

−r



−



(uHin )2
Hin





n )2 − (gH n )2
(gHi+1
i
−
2dx

dx
n )2 
(uHi+1
g ∂d n
n
+
(H + Hi+1
)
n
2
(Hi+1 )
2 ∂x i
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herschreven als functie van uH, levert dit:
 



n )2 
(uHi+1
(uHin )2


n
n
n
2
n
2
−
n
n
1
uHi + uHi+1 dt 
(gHi+1 ) − (gHi ) 
Hi+1
Hi
n+
uHi+ 12 =
+ −
−

2
2
dx
2dx
2
dt
+
2




−r

n )2
(uHi+1
n )2
(Hi+1




g ∂d n
n
+
(H + Hi+1 )
2 ∂x i

(43)

Op eenzelfde manier valt de tweede stap voor de momentum uH te schrijven
als:
 


 
n+ 1
n+ 1
(uH 12 )2
(uH 12 )2




2
 −  i− 21 
  i+
n+ 21 2 
n+ 12 2
1
n+ 2
n+ 2

−
(gH
) 
(gH
1 )
H
H
i+ 2
i− 12
1
1


i+ 2
i− 2

uHin+1 =uHin + dt 
−
−


dx
2dx








n+ 1

(uHi+ 12 )2

n+ 1

(uHi− 12 )2





n+ 1 
 g ∂d n+ 21
 r
2
2
+
(Hi+ 1 + Hi− 12 )
+
+ dt − 

1
1
n+
n+
2
2 ∂x
2
2
(Hi+ 12 )2
(Hi− 12 )2
2

2
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De term met de afgeleide van de bodem vereist nog wat aandacht, aangezien nog niet ter sprake is gekomen hoe deze term behandeld dient te
worden. In deze thesis worden alleen differentieerbare bodemgeometrieën
genomen, waardoor het wateroppervlak in rusttoestand geen rare sprongen
kan vertonen door toedoen van de bodemgeometrie. Door de aanname dat
de bodemgeometrie glad is, behandelen we de bodemterm op identieke wijze
zoals dat gedaan was bij H en uH in de discretisatie. Zie voor de gebruikte
MATLAB codes de appendix [extensie van [9]].

3.2

Randvoorwaarden numeriek model

De reeds bepaalde 2-staps Lax-Wendroff discretisatie van u en uH geldt
voor ieder gridpunt binnen het rekengebied. Voor de gridpunten x0 en xL
die op de rand zitten, is echter extra aandacht vereist. Aangezien de oceaan
moeilijk te controleren is, hebben we het liefst vrije randvoorwaarden in de
hoogte H. Dit houdt in dat H0 = H1 en HL−1 = HL , waardoor eventueel
schokkerig gedrag in de randvoorwaarden beperkt wordt. Deze conditie
wordt alleen gebruikt om er voor te zorgen dat een stilstaand waterbassin
ook bewegingsvrij blijft. Voor het simuleren van de tsunamigolven wordt
vervolgens afgestapt van de vrije conditie in H0 en worden lopende golven
geı̈ntroduceerd door in H0 een langzaam variërende golffunctie te definiëren.
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Voor de randvoorwaarden in uH keren we terug naar de conservatiewetten. Willen we dat behoud van massa blijft gelden, dan mag er in de
randvoorwaarden geen water verloren gaan. Hiertoe dient de normaalcomponent van de vloeistofmomentum uH in de randvoorwaarden nul te zijn,
dat wil zeggen:
∂uH
∂n

=0
0,L

Aangezien de normaal n op de randen x0 en xL de richting heeft van
respectievelijk x en −x, volgt hieruit dat bovenstaande uitdrukking ook te
schrijven is als:
∂uH
∂x

= 0,
0,L

waarbij de afgeleide op de randen via een eerste orde upwinddiscretisatie
wordt benaderd, ofwel:
uH1 − uH0
=0
dx

&

uHL − uHL−1
=0
dx

uH1 = uH0

&

uHL = uHL−1

Tot slot dient vermeld te worden dat het numerieke model een kleine
tekortkoming heeft. Zo kan het model geen drooglegging aan, aangezien
dat zou betekenen dat H = 0 kan worden. Gezien er in het model deling
plaatsvindt door H is dit een limitatie in het gebruik van bovenstaand model.
Om er echter voor te zorgen dat de tsunamigolven die de kust naderen niet
vroegtijdig worden afgebroken, is het rekengebied daar een stuk verlengd
door de randvoorwaarden ver van de kust te plaatsen.

3.3

Artificiële diffusie in Lax-Wendroff

Zoals eerder is vermeld, is veel van de analyse hetzelfde tussen de 1-staps
en 2-staps Lax-Wendroff methode. Om te laten zien dat Lax-Wendroff artificiële diffusie bevat, analyseren we, om zaken niet te complex te maken, de
1-staps methode [10]. Lax-Wendroff gebruikt deze artificiële diffusie om de
stabiliteit van de numerieke oplossing te vergroten. Om gebruik te kunnen
maken van de 1-staps methode dienen de reeds gelineariseerde ondiepwatervergelijkingen (32) en (33) in ogenschouw te worden genomen:

Lineair

massabehoud :

Lineair

impulsbehoud :

∂H
∂H
∂u
+U
+ H0
=0
∂t
∂x
∂x
∂u
∂u
∂H
+U
+g
+ ru = 0
∂t
∂x
∂x
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In matrixnotatie:
∂v
∂v
+A
+ Bv = 0
∂t
∂x
waar,

v=

u
H




A=



U g
H0 U


B=

r 0
0 0



Hier bevat de matrix A alleen constantes. Als nu de bodemwrijving buiten
beschouwing wordt gelaten, verkrijgen we:
∂v
∂v
= −A
∂t
∂x

(45)

Bovenstaande uitdrukking is te zien als een stelsel van transportvergelijkingen.
Wanneer een tweede orde Taylorbenadering van de vector v in de tijd
wordt gemaakt rond tijdstap n, verkrijgen we:

vn+1 = vn + dt

∂v
∂t

+
n

dt2 ∂ 2 v
2 ∂t2

(46)
n

Als nu (45) naar de tijd wordt afgeleid, wordt een 2de orde afgeleide in de
ruimte verkregen. Deze term is verantwoordelijk voor de artificiële diffusie
in de Lax-Wendroff methode, waarin de coëfficiënt D de grootte aangeeft.
∂2v
∂
=−
∂t2
∂t



∂v
∂ ∂v
∂2v
A
= −A
= A2 2
∂x
∂x ∂t
∂x

Bovenstaande uitdrukking en (45) invullen in de Taylorbenadering levert:
vn+1 = vn − Adt

∂v
∂x

+
n

(Adt)2 ∂ 2 v
2 ∂x2

(47)
n

Dit is de semi-gediscretiseerde versie van de volgende PDV:
∂v
∂v A2 dt ∂ 2 v
= −A
+
∂t
∂x
2 ∂x2

(48)

Wanneer centrale discretisatie wordt toegepast in de Taylorbenadering,
wordt de 1-staps Lax-Wendroff methode verkregen. Zoals te zien is in (48),
heeft bovenstaande methode diffusie geı̈ntroduceerd met factor,
D=

λ2 (A)dt
λ(A2 )dt
=
,
2
2
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waarin λ een eigenwaarde voorstelt van de matrix A. De eigenwaarden van
de matrix A worden gegeven door:
p
λ1,2 = U ± gH0
(49)
√
Memoreer dat U de snelheden van de vloeistofdeeltjes weergeeft en gH0 de
snelheid van de tsunamigolven. Het is gebruikelijk dat de vloeistofdeeltjes
nauwelijks beweging√vertonen ten opzichte van de tsunamigolven, waardoor
de aanname U << gH0 gegrond√is. Hierdoor kunnen de eigenwaarden van
A benaderd worden tot λ1,2 = ± gH0 en daarmee wordt de diffusiefactor
gegeven door:
D=

λ(A2 )dt
λ2 (A)dt
gH0 dt
=
=
2
2
2

(50)

Zoals al eerder vermeld, stabiliseert de diffusieterm het gedrag in de numerieke oplossing. Aangezien de diffusieterm afhankelijk is van de tijdstap,
zorgt het nemen van grote tijdstappen voor een aanzienlijke diffusiebijdrage
in de numerieke oplossing. Het kan dus zo zijn dat de geı̈ntroduceerde numerieke diffusie een grotere bijdrage aan de numerieke oplossing kan hebben
dan de bodemfrictie. Voor het grondig onderzoeken van de gevolgen van de
bodemfrictie, dient de numerieke diffusiebijdrage zo klein mogelijk te houden door de tijdstap zeer klein te kiezen. Echter gaat dit ten koste van de
rekentijd en dient er een afweging gemaakt te worden in de keuze van de
tijdstap. De restrictie/conditie die aan de tijdstap moet worden opgelegd,
zal in de volgende sectie behandeld worden.

3.4

Stabiliteitsconditie van Lax-Wendroff

Het discretiseren van de ondiepwatervergelijkingen via een expliciete methode, geeft de tijdstap een grenswaarde die die mag aannemen. Voor het
bepalen van deze restrictie die op de tijdstap ligt, dient gekeken te worden
naar de praktische stabiliteit. Deze meldt dat de discrete Fourier componenten niet sneller mogen groeien dan de maximale groei in de exacte oplossing.
Er dient vermeld te worden dat deze Fourier analyse niet rekening houdt
met de invloed van niet-periodieke randvoorwaarden, niet-uniforme discretisaties, niet-constante coëfficiënten en niet-lineariteit in de vergelijkingen.
Aangezien het numerieke model duidelijk geen periodieke randvoorwaarden
gebruikt kan Fourier analyse slechts als benadering gelden voor de te nemen
tijdstap. In de praktijk is deze benadering nog niet eens zo slecht [11].
Voor het bepalen van de toegestane tijdstap dient allereerst de 1-stap
Lax-Wendroff methode gediscretiseerd te worden. Hiertoe dient centrale
discretisatie toegepast te worden op (47):
vn+1
= vni − Adt
i

vni+1 − vni−1 (Adt)2 vni+1 − 2vni + vni−1
+
dx
2
dx2
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(51)

Gebruikmakend van √
de Fouriercomponenten vnk = cn eikθ in bovenstaande
discretisatie en λ(A) ≈ gH0 levert:
p
cn ei(k+1)θ − cn ei(k−1)θ
cn+1 eikθ =cn eikθ − gH0 dt
2dx
√
( gH0 dt)2 cn ei(k+1)θ − 2cn eikθ + cn ei(k−1)θ
+
2
dx2

(52)

Deling door eikθ en introductie van het Courant-Friedrichs-Lewy (CFL)
getal geeft:


c iθ
c2 iθ
n+1
n
−iθ
−iθ
c
= c 1 − (e − e ) + (e − 2 + e ) ,
(53)
2
2
√

0 dt
waarin c = gH
het CFL-getal voorstelt. Voortbouwend op bovenstaande
dx
vergelijking geeft een uitdrukking weer voor de amplificatie g(θ) in de Fouriercomponenten:

g(θ) =

cn+1
c iθ
c2 iθ
−iθ
=
1
−
(e
−
e
)
+
(e − 2 + e−iθ )
cn
2
2
= 1 − ic sin(θ) + c2 (cos(θ) − 1)

(54)

Voor het gelden van praktische stabiliteit dient de absolute waarde van
de amplificatiefactor niet boven de één uit te komen. Hieruit komt een
limitatie op de maximale tijdstap die genomen kan worden.
|g(θ)| = |1 − ic sin(θ) + c2 (cos(θ) − 1)| ≤ 1

(55)

Ofwel

 2
θ
1 − 2c2 sin2
+ c2 sin2 (θ) ≤ 1
2
 
 
θ
2
2 θ
− 4c sin
+ c2 sin2 (θ) ≤ 1
1 + 4c sin
2
2
4

4

 
 

θ
2
2 θ
c sin
− 1 + c2 sin2 (θ) ≤ 0
4c sin
2
2

Gebruikmakend van de goniometrieregel: 4 sin2 x2 − sin2 (x) = 4 sin4
x
4c2 (c2 − 1) sin4
≤0
2

Aangezien 0 ≤ sin4 x2 ≤ 1, krijgen we:
2

2

c2 (c2 − 1) ≤ 0,
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x
2



Oplossen voor 0 levert c = 0 of c = ±1. Hiertoe wordt de limitatie die op
de tijdstap rust gegeven door:
√
CF L ≤ 1 ⇒ c =

gH0 dt
≤1
dx

dx
dt ≤ √
gH0
Voor g = 10 m/s2 en een typische
√ diepte van de oceaan H0 = 4 km,
vormen typische tsunamisnelheden gH0 al gauw 200 m/s (ofwel 0.2 km/s),
waardoor de stabiliteitseis ruwweg gegeven wordt door:
dt ≤ 5dx
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4

Resultaten en discussie

Voor het bestuderen van het gedrag van tsunami’s wordt de schokkende
ramp die onder meer Sri Lanka trof op tweede kerstdag van 2004 onder de
loep genomen. De bodemgeometrie voor de kust van Sri Lanka wordt hiertoe
als leidraad gebruikt, waarop kleine aanpassingen zijn aangebracht om de rol
van de bodemgeometrie te kunnen bepalen. Onderstaande illustratie brengt
de kust van Sri Lanka in kaart.

Figuur 5: Diepteverloop voor de kust van Sri Lanka.
De diepte van de oceaan 25 kilometer voor de kust bedraagt inderdaad
de typische oceaandiepte van 4 km. Verder vertoont de kromming in de bodem veel gelijkenissen met een halve periode van de cosinus. Echter alvorens
tsunamimetingen aan deze geometrie worden gedaan, zal eerst het hydrostatische model in ogenschouw worden genomen. Het is namelijk van uitermate
belang dat voor een arbitraire bodemgeometrie een initieel stilstaand waterbassin ook bewegingsloos blijft. Het argument hiervoor is dat zelfs kleine
verstoringen op het wateroppervlak een groot effect kunnen hebben op de
groei van de tsunami, aangezien deze op diepzee slechts een amplitude heeft
van 1 meter. De omstandigheden waarin het hydrostatische model in gevaar
komt, zal in de volgende sectie geı̈nspecteerd worden.

4.1

Hydrostatisch model

Allereerst zal het effect van een niet-constante bodem bij de randen bekeken worden. Hiertoe wordt voor het diepteverloop gekozen voor een lineair
stijgende functie. Vervolgens komt de bodemgeometrie van Sri Lanka in het
vizier, waar de invloed van de hoeveelheid gebruikte roosterpunten zal worden belicht. Tot slot wordt gekeken naar de voor-en nadelen van uniforme
discretisatie ten opzichte van non-uniforme discretisatie.
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4.1.1

Invloed van een non-constante bodem bij de randen

Hieronder is in kaart gebracht hoe een initieel stilstaand waterbassin uit
equilibrium wordt gebracht door toedoen van een helling bij de randen.

(a) T=0

(b) T=10

(c) T=100

(d) T=400

Figuur 6: Uittreding evenwichtstoestand als gevolg van een helling bij de
randen. Beide assen gebruiken een lengteschaal in kilometers.
Bovenstaand fenomeen is niet wenselijk. Een initieel stilstaande watermassa waarop geen krachten werken, dient in rusttoestand te blijven. Het
verschijnsel is te verklaren door te kijken naar de manier waarop de randvoorwaarden zijn gedefinieerd. Zoals in sectie 3.2 al naar voren kwam, wordt
er gebruik gemaakt van vrije randvoorwaarden in de hoogte H:

H1 = H0

&

HL = HL−1 ,

waarin H0 en HL respectievelijk de linker en rechter randvoorwaarde voor de
waterstand zijn. Door het opleggen van een helling in de randvoorwaarden
is H0 > H1 en HL < HL−1 . Het kopiëren van deze buurtpunten in de
randvoorwaarden veroorzaakt hierdoor in H0 een daling bij iedere iteratie
en bij HL een stijging. Het nemen van de limiet T → ∞ zorgt er voor dat
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het wateroppervlak parallel gaat lopen aan de gekozen bodemgeometrie.
Het verschijnsel is makkelijk te verhelpen door er voor te zorgen dat iedere
gekozen bodemgeometrie H0 = H1 en HL = HL−1 heeft, waardoor het
nemen van vrije randvoorwaarden geen effect heeft op de rusttoestand van
het model.
4.1.2

Effect van gering gebruik roosterpunten

Naast het behandelde geval uit vorige sectie, zijn er nog een paar die aandacht verdienen om een hydrostatisch model te garanderen. Als de bodemgeometrie van Sri Lanka wordt aanschouwd, valt er op dat de kromming
van de bodem beschouwd kan worden als een cosinus. Het bodemverloop
voor de kust van Sri Lanka kan hierdoor benaderd worden door een sectie
van de cosinus met in ieder extremum een aangesloten constante lijn. De
toegevoegde lijnstukken dienen ervoor om de randvoorwaarden zo ver mogelijk van het interessegebied te verwijderen (lees: kust) en om bovenstaand
fenomeen tegen te gaan. Aangezien het numeriek model gebruik maakt
van midpunten is het noodzakelijk om de functie die de bodemgeometrie
beschrijft zo glad mogelijk te maken. Het aantal roosterpunten is in dit verhaal cruciaal. Wordt de keuze gelegd op een klein aantal roosterpunten, dan
bestaat het risico dat de bodemfunctie niet meer glad is. Hiertoe wordt eenzelfde scenario verkregen als in vorige sectie, waarin roosterpunten verkeerd
geüpdate worden. Dit leidt tot onderstaand resultaat.
In de afbeelding met 101 roosterpunten lijkt de afwijking van het equilibrium mee te vallen, er is slechts een afwijking waar te nemen van 9, 31∗10−4
km. Echter vertaald naar meters en het in het achterhoofd hebben dat tsunamigoven initieel 1 meter hoog zijn, is dit een aanzienlijk effect op de nog te
initiëren tsunamigolven. Er dient dus een weloverwogen besluit gemaakt te
worden in de keuze van de hoeveelheid roosterpunten in het domein. Om
het schokkerig gedrag van de golven bij de kust tot een minimum te brengen,
valt de keuze op 4001 roosterpunten. Het nemen van meer roosterpunten
zou wenselijker zijn, echter is de computatietijd die er tegenover staat een
doorn in het oog.
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Figuur 7: V.l.n.r. gebruikte hoeveelheid roosterpunten: 101, 201, 1001 &
4001.
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4.1.3

Uniforme versus non-uniforme discretisatie

Zoals in het numerieke model al naar voren is gekomen, is er gebruik gemaakt
van uniforme discretisatie. Echter had de keuze ook op een non-uniforme
discretisatie kunnen vallen. Hiertoe wordt afgestapt van een equidistante
roosterpuntplaatsing dx en zullen variabele afstanden tussen de roosterpunten bekeken worde. Dit heeft gevolgen voor de vorm van het reeds bepaalde
numerieke model. In de appendix is hiertoe ook de MATLAB-code vermeld
die gebruikt maakt van non-uniforme discretisatie. De roosterpunten kunnen als gevolg van non-uniforme discretisatie op vele manieren in het domein
geplaatst worden.
Als de ontwikkeling van een tsunamigolf van het begin van het domein
tot de kust bekeken wordt, is er op te merken dat de interessantste veranderingen zich in het kustgebied voordoen. Een logische keuze zou hierdoor zijn
om bij de kust de concentratie van roosterpunten te verhogen en juist aan
het begin van het domein te verlagen. Deze positionering van de punten zou
het grillerige en schokkerige gedrag moeten controleren. Een logaritmische
positionering van de roosterpunten behoort tot de mogelijkheden. De verschillen die optreden in de numerieke oplossing als gevolg van deze keuze in
roosterpuntplaatsing is hieronder afgebeeld in figuur 8. Het effect is enorm.
Waar de equidistante discretisatie voor vrij stabiele oplossingen zorgt, is dat
in het nonuniforme geval ver te zoeken. Zonder dat er iets wordt opgelegd,
onstaat er binnen 100 seconden tijd een 1,5 km hoge golf. De verklaring van
dit verschijnsel is te vinden in de functie die de bodemgeometrie beschrijft
en het resultaat van voorgaande sectie. De bodem wordt namelijk beschreven door een cosinusfunctie die een moment heeft waarop het functieverloop
overslaat van convex naar concaaf. De logaritmische roosterpuntplaatsing
heeft als gevolg dat minder roosterpunten op de kromming van de bodemgeometrie worden gelegd. Hiertoe keren we terug naar het resultaat van het
gering gebruik van roosterpunten. Midpunten op het convexe deel van de
bodem worden hiermee onderschat en op het concave deel juist overschat.
Met andere woorden, de waterhoogte op het convexe deel zal een daling
ondergaan en op het concave deel een stijging. Het resultaat is dat er een
golf begint te onstaan die, zoals al blijkt uit figuur 8, een immense hoogte
bereikt. Bovenstaand geval heeft gebruik gemaakt van een logaritmische
plaatsing van de punten en is ineffectief gebleken. Het vermeerderen van
het aantal punten waar de kromming sterk is, zou een beter alternatief zijn.
Echter met de reeds extra geplaatste punten bij de kust, wordt weinig van
het domein ontzien van roosterpuntenvermeerdering met een nagenoeg uniforme verdeling tot gevolg. De keuze voor een uniforme verdeling is hiermee
ook gerechtvaardigd.
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Figuur 8: Links: uniforme discretisatie op tijden T= 0, 10 en 100 seconden.
Rechts: (logaritmische) non-uniforme discretisatie op tijden T= 0, 10 en 100
seconden.
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4.2

Opwekking van tsunamigolven voor de kust van Sri Lanka

Figuur 9: Numerieke weergave van gehanteerde geometrie voor het opwekken
van een tsunami.

In deze sectie vindt de intrede van de tsunamigolven plaats. De golven
worden allen gecreëerd in een waterbassin met een bodemgeometrie die nauw
verbonden is aan die van Sri Lanka [ zie figuur 5 ]. Bovenstaand figuur geeft
de numerieke representatie weer van het diepteverloop voor de kust van Sri
Lanka. Het is deze geometrie die centraal staat in deze bachelorthesis, echter
variaties op het diepteverloop komen ook aan bod in latere secties. In al
deze geometrieën corresponderen de linker en rechter randvoorwaarde zich
respectievelijk met een diepte van 4 kilometer in de oceaan en 5 meter aan
de kust.
De golven worden allen opgewekt door het aanbrengen van een tijdsafhankelijke verstoring in de linker randvoorwaarde. De frequentie van de
verstoring is verantwoordelijk voor de lengte van de golven, waarbij de amplitude van de gecreëerde golven steevast op 1 meter
√ staat. De voortgebrachte
golven worden allen met een beginsnelheid v = gd, de propagatiesnelheid
van tsunamigolven, geı̈ntroduceerd [zie sectie 2.4.1]. Dit houdt in dat de
golven het systeem met een snelheid van 200 m/s (750 km/u) binnenkomen.
In de numerieke analyse van tsunamigolven op bovenstaand model worden golven met variërende golflengtes onderzocht. Naast typische tsunamigolflengtes (100 km - 200 km) worden ook kortere golven (10, 25 en 50
km) bekeken met eenzelfde analogie. In al deze gevallen wordt een typische
bodemfrictie meegenomen van 2.5 ∗ 10−3 . Verder wordt het aantal tijdstappen (nt) en roosterpunten (nx) constant gehouden op respectievelijk 20000
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en 4001 . Op een vast domein met een lengte van 25 km betekent dit dat
25
de stapgrootte gegeven wordt door: dx = 4000
= 6.25 ∗ 10−3 . Het nemen
van een vast aantal tijdstappen heeft als resultaat dat de tijdstap dt geen
constante is, aangezien de tijd die de golftop nodig heeft om de kust te
bereiken afhankelijk is van de gekozen golflengte. Voor golven van 10 km
ligt deze tijd rond de 200 seconden, terwijl voor 200 km lange golven er
300 tot 400 seconden gewacht dient te worden alvorens de golftop de kust
200
aandoet. Respectievelijk levert dit een tijdstap op van dt = 20000
= 0.01 en
400
dt = 20000 = 0.02. Terugkomend op de reeds afgeleide stabiliteitseis in 3.4
dient er het volgende te gelden:
dt ≤ 5dx = 5 ∗ 6.25 ∗ 10−3 = 0.03125
Zowel in het geval van 10 km alswel 200 km lange golven voldoet onze
genomen tijdstap aan bovenstaande conditie, wat stabiliteit van de oplossing
garandeert.
4.2.1

Golflengte tsunamigolven: 10km

Het introduceren van 10 km lange golven op de geometrie uit figuur 9 zorgt
voor onderstaand beeld:

Figuur 10: Globaal beeld tsunamivorming. Verticale as geeft de
hoogte weer in kilometers en de horizontale as de lengte van het
domein in kilometers.

40

Het resultaat is nauwelijks te onderscheiden van figuur 9. Dit komt omdat de gegeneerde golven ’slechts’ tot 5 meter hoogte groeien. De gekozen
lengteschalen zijn allen in kilometers, waardoor het effect nauwelijks zichtbaar is. Inzoomen in het kustgebied van bovenstaande afbeelding levert
echter een aanzienlijk ander beeld:

Figuur 11: Tsunamivorming ingezoomd in het kustgebied op tijdstip
T=220 s.

Het gevaar van de tsunami is nu duidelijk zichtbaar. Een opkomende
golf is in aantocht die langzaam maar zeker aan snelheid verliest, maar wint
aan hoogte. Bovenstaand beeld toont tevens het verschijnsel van het breken
van golven. Het verschijnsel doet zich aan de kust voor door toedoen van
een hogere snelheid die de golftoppen bezitten in vergelijking tot de rest van
de golf. Gevolg is dat de golftop zijn eigen golf begint in te halen, met als
resultaat het omslaan van de golf. Bij korte golven komt dit fenomeen eerder voor dan bij langere golven, aangezien de golftop minder afstand hoeft
te overbruggen om zijn eigen golf in te halen. De golflengte van 10 km is
hiermee te klein om dit fenomeen tegen te houden. Eenmaal dat golfbreking is opgetreden, is de numerieke discretisatie niet in staat de scherpe
gradiënten die bij het opsteilen van het golffront optreden nauwkeurig te
beschrijven. Hiertoe ontstaan er zogenoemde ‘wiggles’ (schommelingen). In
dit onderzoek is dit niet verder onderzocht en als vervolgonderzoek zou dit
een aandachtspunt kunnen zijn.
Een beter beeld van de propagatie van een tsunami ontstaat wanneer
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slechts het hoogteverschil ten opzichte van de rusttoestand wordt aanschouwd.

Figuur 12: Boven: Hoogtes van de golven in meters weergegeven
over de volledige lengte van het domein. Onder: Gedrag tsunami bij
de kust nader bekeken.

Bovenstaande afbeeldingen geven veel informatie weer over de karakteristieken van tsunamigolven. Allereerst is op te merken dat de golflengte
gekrompen is naar 1 km. Deze sterke reductie die in de golflengte plaatsvindt, dient in de amplitude van de golf gecompenseerd te worden om energiebehoud te blijven doen gelden. Hiervoor dient de wet van Green, die
de relatie beschrijft tussen amplitude van de golf en de corresponderende
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bodemdiepte. De afleiding hiervan vond reeds plaats in sectie 2.4.2, echter
om het belang van deze relatie te onderschrijven wordt de relatie nogmaals
vermeld:
1

A∼

1

d4

Bovenstaande relatie beschrijft hoe een 1 meter hoge initiële golf bij een
diepte van 4 km tot wel 5 meter in hoogte kan groeien. De uitdrukking kan
echter ook herschreven worden tot:
1

Ad 4 = C1
1

ln(Ad 4 ) = ln(C1 )
1
ln(A) + ln(d) = C
4
Ofwel,
1
ln(A) = − ln(d) + C
4
Hieruit valt te concluderen dat er een lineair verband tussen ln(A) en
ln(d) dient op te treden, waarvan de richtingscoëfficiënt − 14 bedraagt. Onderstaand beeld probeert dit verband in kaart te brengen:

Figuur 13: Analyse van de wet van Green voor 10 km lange golven.
Verticaal staat ln(A) en horizontaal ln(d) afgebeeld als functie van
de tijd. Zowel A als d gebruiken hier als eenheid km. Rode lijn: wet
van Green. Blauwe lijn: data van de tsunami-ontwikkeling.
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Ieder punt in de grafiek correspondeert met een tijdstip waarop de hoogte
A van de golf en de daarbij behorende diepte d bepaald is. De data op
tijdstip T=0 correspondeert in de grafiek met het punt dat zich rechtsonder
bevindt, waarna als functie van de tijd het traject naar de linker bovenhoek
gevolgd wordt. De constante lijn in de afbeelding rechtsonder komt voort
uit het initiëren van de golf. De eerste golf die het domein instroomt, heeft,
tot het moment dat er groei in de amplitude plaatsvindt, zijn maximum in
de linker randvoorwaarde liggen. Voor die bepaalde tijd is de bodemdiepte
hetzelfde, terwijl de golf van rusttoestand naar een hoogte van 1 meter wordt
gebracht. Vervolgens begint de voorkant van de golf de bodem te voelen,
waarna stukje bij beetje de amplitude begint toe te nemen.
Het stuk van het domein waarop de data van de tsunamigolven overlap
vertoont met de lijn die de wet van Green beschrijft, is uit de corresponderende tijdstappen te bepalen. Als resultaat vinden we dat voor x ∈ [8.3875,
17.0063] de 10 km golven aan de relatie van Green voldoen. Vertaald naar
het aantal seconden dat de golven over dit interval propageren, levert dit 70
s op. Het interval laat ons zien, dat naarmate de golven dichter en dichter
bij de kust komen de relatie van Green ontbonden wordt. Een verklaring
hiervoor ligt in twee zaken. Enerzijds worden de lineaire benaderingen die in
de afleiding van Green gebruikt wordt aan de kust geschonden. De aannames d << λ alswel d >> A gelden in dit gebied niet meer. Anderzijds zorgt
de korte golflengte voor breking van de golven. Het numeriek model is, zoals
eerder vermeld, hier niet op berekend en toont hiertoe zogenaamde ’wiggles’
(schommelingen) in de oplossing. Al met al worden de golven opgehoogd
naar pak ’n beet 4.5 meter bij binnenkomst van het kustgebied, wat aardig
in de buurt komt van de tsunami die Sri Lanka trof.
Als een kanttekening is het interessant om na te gaan of een golfdal
tevens naar de wet van Green luistert. Aangezien massa behouden dient
te zijn in het waterbassin zou het niet meer dan logisch zijn dat de relatie
van Green geldig is. Onderstaand figuur toont dit gegeven, waarin eenzelfde
beeld als bij de golftoppen ontstaat. Echter is de lengte van het interval iets
langer([6.3750, 18.0000]) en daarmee ook de tijdsduur (100 seconden). Het
domein in onderstaande figuur is korter dan wat er in afbeelding 13 te zien
is, wat te wijten valt aan het achterblijven van het golfdal ten opzichte van
de golftop.
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Figuur 14: Analyse van de wet van Green voor een golfdal.
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4.2.2

Golflengte tsunamigolven: 25 & 50 km

Na de opwekking van golven met 10 km lengte is het nu de beurt aan golven
die 2.5 tot 5 keer zo lang zijn. Deze golven vormen een overgangsetappe
naar de echte tsunamigolflengtes 100 & 200 km. Het is echter niet minder
interessant om deze 2 golflengtes in ogenschouw te nemen. Net als in de
analyse van 10 km lange golven zal eerst het gedrag voor de kust bekeken
worden, waarna vervolgens de relatie van Green onderzocht wordt.

Figuur 15: Boven: Tsunamivorming aan de kust voor een 25 km
lange golf met T=220 s. Onder: Hoogteprofiel weergegeven van de
25 km lange golf over het hele domein.
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Figuur 16: Boven: Tsunamivorming aan de kust voor een 50 km
lange golf met T=260 s. Onder: Hoogteprofiel weergegeven van de
50 km lange golf over het hele domein.

Zowel figuur 15 alswel 16 geven nieuwe inzichten over de vorming van
tsunamigolven. We merken allereerst op dat de golven minder snel geneigd
zijn om over te slaan dan de 10 km lange golven. Dit heeft alles te maken
met de lengte van de golf, waarbij het voor de golftop veel langer duurt om
het voorste gedeelte van de golf in te halen. De golven zorgen er bij de kust
voor dat de golfhoogte voor een langere periode nagenoeg constant blijft.
Kustbewoners zien hiertoe alleen maar een muur van onophoudelijk water
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op hun afkomen. Het nemen van langere golven op bovenstaande geometrie
heeft wel een nadeel. Waar golven van 10 km keurig volgens de wet van
Green de benodigde amplitude bij de kust behalen, zorgen bovenstaande
golven voor een amplitudevermindering van meer dan 1 meter. Dit duidt
erop dat er een schending van de wet van Green optreedt, waardoor het
interessant is om deze voor beide golftypes te analyseren:

Figuur 17: Analyse van de wet van Green voor een 25 km lange golf.
Blauwe lijn: data van de tsunami-ontwikkeling. Rode lijn: wet van
1
Green. Groene lijn: wet van Green met richtingscoëfficiënt − 4.5
in
1
plaats van − 4 .

Figuren 17 en 18 maken eerder genoemde amplitudevermindering zichtbaar in de wet van Green. Waar de rode lijn de wet van Green beschrijft, zien
we dat voor golven van 25 km alswel 50 km in lengte dat de golfamplitude
bij de kust ver onder die rode lijn blijft. De data wordt hiertoe nauwelijks
meer goed beschreven door de wet van Green, waar de richtingscoëfficiënt
tussen amplitude en bodemdiepte logaritmisch − 14 bedraagt. Een lijn met
1
richtingscoëfficiënt − 4.5
bij een 25 km lange golf en − 51 bij een 50 km lange
golf lijkt de data veel beter te beschrijven. Het nemen van golflengtes dichter in de buurt van daadwerkelijke tsunamigolflengtes verslechtert blijkbaar
de relatie met Green, maar waarom?
De verklaring hiervoor ligt in een aanname die gemaakt is in sectie 2.4.1.
Deze aanname houdt in dat er nauwelijks variaties in de diepte mogen ontstaan over een golflengte. Voor 10 km golflengtes is op onze gebruikte
bodemgeometrie deze aanname acceptabel ook omdat de golflengte inkort
naarmate de golf de kust bereikt. De andere aanname, λ >> d wat het
gebruik van ondiepwatervergelijking rechtvaardigt, is voor deze golflengte
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minder sterk maar nog steeds geldig. In het geval van 25 km en 50 km lange
golven zijn de variaties die plaatsvinden in de diepte over deze lengteschalen
te groot. Hierdoor
√ snijdt de daarop volgende analyse waaruit de voortplantingssnelheid gd wordt verkregen geen hout. Voor de afleiding van de
wet van Green is die voortplantingssnelheid van belang, aangezien A ∼ v1 .
Met andere woorden: de wet van Green verliest zijn geldigheid. Eenzelfde
scenario zal naar alle waarschijnlijkheid zijn intrede doen bij de daadwerkelijke tsunamigolflengtes, wat in de volgende sectie uitvoerig besproken zal
worden.

Figuur 18: Analyse van de wet van Green voor een 50 km lange golf.
Blauwe lijn: data van de tsunami-ontwikkeling. Rode lijn: wet van
Green. Groene lijn: wet van Green met richtingscoëfficiënt − 15 in
plaats van − 14 .
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4.2.3

Golflengte tsunamigolven: 100 & 200 km

Waar in de vorige secties nog relatief kleine golflengtes bekeken zijn, is het nu
de beurt aan de tsunamigolflengtes 100 en 200 km. Ook hiervoor wordt eerst
het gedrag aan de kust geanalyseerd, waarna de wet van Green tevoorschijn
wordt gehaald.
Wind gedreven golven hebben de eigenschap dat branding de golven
voortijdig doet afbreken, waarmee eventueel gevaar uitblijft. Voor een tsunami
is in onderstaande figuren duidelijk waarneembaar dat zijn golffront de branding weerstaat met alle gevolgen van dien.

Figuur 19: Boven: Tsunamivorming aan de kust voor een 100 km
lange golf met T=320 s. Onder: Hoogteprofiel weergegeven van de
100 km lange golf over het hele domein.
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Figuur 20: Boven: Tsunamivorming aan de kust voor een 200 km
lange golf met T=360 s. Onder: Hoogteprofiel weergegeven van de
200 km lange golf over het hele domein.

Bovenstaande figuren laten een extensie zien van wat 15 en 16 al toonden.
Een verdere amplitudeverlaging is waar te nemen en tevens is de muur van
water die op het kustgebied afstroomt vele malen verlengd ten op zichte van
15 en 16. De schending van de wet van Green zal voor deze golflengtes nog
duidelijker aanwezig zijn.

51

Figuur 21: Analyse van de wet van Green voor een 100 km lange
golf. Blauwe lijn: data van de tsunami-ontwikkeling. Rode lijn: wet
van Green. Groene lijn: wet van Green met richtingscoëfficiënt − 16
in plaats van − 14 .

Figuur 22: Analyse van de wet van Green voor een 200 km lange
golf. Blauwe lijn: data van de tsunami-ontwikkeling. Rode lijn: wet
van Green. Groene lijn: wet van Green met richtingscoëfficiënt − 17
in plaats van − 14 .

De afbeeldingen 21 en 22 die de relatie van Green in kaart brengen, zijn
een verlengstuk van de 25 & 50 km Green-analyse. Voor die golflengtes kon
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de constatering al gemaakt worden dat de wet van Green geschonden werd.
Voor de langste tsunamigolflengtes is eenzelfde en zelfs sterkere constatering
van deze schending waar te nemen. Bovenstaande figuren vertonen in hun
geheel dat er tussen de wet van Green en de gecreëerde watergolven geen
relatie meer bestaat. Voor 100 km lange golven kan de data beter worden
beschreven door een lijn met richtingscoëfficiënt − 16 en voor 200 km lange
golven zelfs door − 17 . Aangezien de 25 km lange golf beter beschreven
1
werd door een richtingscoëfficiënt van − 4.5
en voor de 50 km lange golf
1
− 5 komt de volgende constatering hieruit naar voren: des te langer de
golven zijn des te groter de richtingscoëfficiënt genomen dient te worden
om ietwat overeenstemming te hebben met de data. Deze steeds groter
wordende richtingscoëfficiënt is verantwoordelijk voor de grote daling die de
amplitude ondervindt. Met andere woorden, de energie die door de langere
golven aan het systeem wordt overgedragen is drastisch lager.
De verklaring voor de schending van de wet van Green voor grotere golflengtes is in de vorige sectie reeds genoemd. De aanname dat er nauwelijks
variaties in de diepte mogen ontstaan over een golflengte wordt steeds erger
ontkracht naarmate langere golven bekeken worden. Het ogenschijnlijk behouden van een lineair verband tussen de logaritmische amplitude en diepte
van de oceaan kan hierdoor als zeer discutabel worden neergezet. Een verdere analyse op bovenstaande figuren zou hiermee sterk in twijfel mogen
worden getrokken. Dat het fenomeen uit bovenstaande figuren aan eerder
genoemde aanname te wijten is, kan bekrachtigd worden door het bekijken
van lichte variaties op het bodemverloop. Een minder sterke helling in het
bodemverloop zou hiertoe een betere benadering moeten opleveren van de
wet van Green, terwijl een sterkere helling nog verder van de relatie moet
afwijken. Figuren 23 en 24 tonen beide gevallen.
Voor figuur 23 is inderdaad op te merken dat een sterkere helling in het
bodemverloop de richtingscoëfficiënt verslechtert. In plaats van − 71 uit originele bodemgeometrie valt de data beter te beschrijven door een rechte met
afgeleide − 91 . Bekijken we de afgezwakte versie van de originele helling 24
valt er het omgekeerde verband waar te nemen. Hier wordt de data het beste
1
beschreven door een rechte met afgeleide − 6.25
. Een trend is waarneembaar
waarin een afgezwakte helling er voor zorgt dat de wet van Green beter benaderd wordt. Voor dit diepteverloop is de variatie over een golflengte minder
fors waardoor eerder genoemde verschijnsel naar alle waarschijnlijkheid te
wijten is aan eerder genoemde aanname. In de analyse van tsunamigolven
op variaties op de bodemgeometrie van Sri Lanka zulllen alleen 10 km lange
golven worden beschouwd, aangezien deze het beste Green’s relatie aanhouden. De amplitude die deze golven hebben ontwikkeld in de kust komt het
meest in de buurt van de werkelijkheid. Analyse van kortere golven heeft
hier geen zin, aangezien deze binnen de kortste keren omgeslagen zijn.
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Figuur 23: Aangepaste helling in bodemverloop voor analyse wet
van Green voor 200 km lange golven, T=220 s. Rode lijn: wet
van Green. Gele lijn: rechte met richtingscoëfficiënt uit originele
bodemgeometrie: - 17 . Groene lijn: rechte met richtingscoëfficiënt - 19 .
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Figuur 24: Aangepaste helling in bodemverloop voor analyse wet
van Green voor 200 km lange golven, T=400 s. Rode lijn: wet
van Green. Gele lijn: rechte met richtingscoëfficiënt uit originele
bodemgeometrie: - 17 . Groene lijn: rechte met richtingscoëfficiënt
1
- 6.25
.
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4.3

Opwekking van 10 km lange tsunamigolven toegepast op
variaties van de kust voor Sri Lanka

Waar in afgelopen secties de nadruk lag op één bodemgeometrie onder
variërende golflengtes, leggen we hier de focus op het nemen van een vaste
golflengte, namelijk 10 km, bij verscheidene geometrieën. De keuze voor
10 km lange golven ligt in het resultaat dat deze golven luisteren naar de
wet van Green. De aanpassingen die aan de geometrieën zijn aangebracht
zijn van zo’n aard dat de connectie met Sri Lanka’s kustbeschrijving deels
bewaard blijft. Er zullen een drietal variaties op de kust van Sri Lanka worden bekeken. Allereerst wordt geanalyseerd wat het effect is op tsunami’s
als ze onderweg verstoord worden door een rug die midden in de oceaan is
geplaatst. In latere secties vinden er aanpassingen dichter in het kustgebied
plaats wat een directe invloed zou moeten hebben op de vorming van de
amplitude van de tsunami’s.
4.3.1

Variatie 1: Rug in de oceaan

Figuur 25: Numerieke weergave van gehanteerde geometrie voor het opwekken van een tsunami.

In tegenstelling tot het diepteverloop voor de kust van Sri Lanka is in
bovenstaand figuur een rug aan de geometrie toegevoegd, wat leidt tot een
hevigere kromming in het kustgebied. De geplaatste rug in de geometrie is
van redelijke lengte om het effect ervan beter naar voren te kunnen brengen.
Onderstaand figuur brengt het verloop van de tsunami aan de kust in kaart.
Er zijn een aantal verschillen waar te nemen met de 10 km lange golven die
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gecreëerd werden op de bodemgeometrie van Sri Lanka 11. De hevigere en
plotselinge kromming remt de golven later af, waardoor de benodigde tijd
voor de golven om de kust te benaderen aanzienlijk verkleind is. Waar de
golven op de geometrie van Sri Lanka 220 seconden nodig hadden om de
kust te bereiken, is dat voor bovenstaande geometrie slechts 160 seconden.

Figuur 26: Tsunamivorming aan de kust met een in het domein
geplaatste rug.

De golven op de sterke kromming voelen voor een langere periode nauwelijks diepteverschillen waardoor de hoge beginsnelheden intact blijven. Dit
heeft tevens tot gevolg dat de tweede golf, die bij beide bodemgeometrieën
gelijktijdig gegenereerd worden, op een verdere afstand ligt dan in afbeelding
11. Een ander verschil dat optreedt tussen bovenstaande afbeelding en 11
is het verloop van de golven aan de kust. Waar 11 een grillig verloop toont
van de wiggles zijn die in bovenstaand figuur minder aanwezig op dezelfde
locatie in het waterbassin. Hiertoe groeit de golf maximaal tot 4 meter in
hoogte, terwijl voor het andere geval de golven hoogtes tussen de 4.5 en 5
meter kunnen behalen. De verklaring hiervoor ligt in de stevigere gekozen
helling in het kustgebied. De lengte waarover de golven bodemverschillen
voelen is korter, waarmee er minder tijd is om voor de amplitude te kunnen
compenseren. De kortere tijd die de golven nodig hebben om de kust te
benaderen is verantwoordelijk voor het bedaren van het grillige gedrag aan
de kust. De tijd die bovenstaande golven hebben in tegenstelling tot 11 is
te kort om over te slaan.
Voor het bekijken van de golven op het hele domein dient onderstaande
afbeelding. Hierin wordt het effect van het toevoegen van een rug duidelijk
gemaakt. De toevoeging zorgt er namelijk voor dat golven die tegen de rug
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aanlopen eerst een inkorting ondergaan, waarna bij het verlaten van de rug
de toenemende diepte de lengte van de golf weer doet toenemen. Het effect
dat de rug heeft op de amplitude is ook zichtbaar gemaakt. De amplitude
van de golf ondervindt een lichte groei naarmate de golf alsmaar dichter
bij de rug komt. Bij het passeren van de rug ondergaat de golf echter een
zwakke amplitudeverlaging. In de analyse van de wet van Green komt deze
constatering nadrukkelijk na voren.

Figuur 27: Hoogtes van de golven in meters weergegeven over de
volledige lengte van het domein. T=160 s.

Figuur 28: Analyse van de wet van Green voor een in het domein
geplaatste rug.
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Bovenstaande weergave van Green laat duidelijk de invloed zien van de
rug. In de afbeelding rechts onderin is er een curve in het verloop waar te
nemen wat duidt op de aanwezigheid van de rug. Deze curve toont hoe de
amplitude eerst toeneemt waarna er vervolgens een omslagpunt plaatsvindt
en de amplitude weer onderdrukt wordt. Vanaf dat moment blijkt dat de
amplitude minder systematisch de wet van Green volgt dan figuur 13. Dit
alles door toedoen van de hevigere kromming in de geometrie.
4.3.2

Variatie 2: Plateau in de oceaan

Een tweede aanpassing die aan bodemgeometrie van Sri Lanka kan worden
aangebracht, is de bodem via een plateau stapsgewijs te doen verlopen. Dit
is afgebeeld in de volgende illustratie:

Figuur 29: Numerieke weergave van gehanteerde geometrie voor het
opwekken van een tsunami.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de gecreëerde golven over het plateau
onveranderlijk blijven ten gevolge van een constante diepte daar. Maar
zoals gebruikelijk zal eerst de golf aan de kust geanalyseerd worden. Er valt
op dat er nauwelijks verschil is te ontdekken tussen afbeeldingen 26 en 30.
Echter wordt in plaats van het kustgebied het hele domein in ogenschouw
genomen, zijn er verschillen pas zichtbaar. De tweede golf van links bekeken
in figuur 31 toont dit verschil. Deze golf loopt namelijk over het plateau
waar vanwege constructie geen diepteverschillen plaatsvinden. Een golf die
zich in zijn geheel over dit plateau voortplant, dient symmetrisch van vorm
te zijn. Er vinden namelijk geen hoogteverschillen plaats die een werking
kunnen hebben op de golf, waardoor de originele vorm van de golf terug
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dient te keren.

Figuur 30: Tsunamivorming aan de kust met een in het domein
geplaatst plateau.

Figuur 31: Hoogtes van de golven in meters weergegeven over de
volledige lengte van het domein. T=180 s.
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Figuur 32: Analyse van de wet van Green voor een in het domein
geplaatst plateau.

Bovenstaand figuur geeft tot slot een weergave van de wet van Green.
Het verloop vertoont veel gelijkenissen met figuur 28. Waar een rug voor
een curve zorgt, is een plateau verantwoordelijk voor een kleine knik in de
data. Deze knik komt voort uit het resultaat dat een golf zijn ontwikkeling
pas heeft afgerond als de golftop in zijn geheel de kromming is gepasseerd.
Hierdoor is bij een constante diepte tijdelijk sprake van een opleving in de
amplitude.
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4.3.3

Variatie 3: Verheffing in de kust

Voor de laatste variatie in de bodemgeometrie van Sri Lanka zal er een
verheffing in het kustgebied geplaatst worden.

Figuur 33: Numerieke weergave van gehanteerde geometrie voor het
opwekken van een tsunami. Boven: globaal beeld van het domein.
Onder: ingezoomde versie van de verheffing in het kustgebied.

Het effect van deze verheffing zal worden onderzocht via de gebruikelijke
volgorde. Allereerst wordt het effect aan de kust geanalyseerd, waarna een
verdere analyse op het domein plaats vindt. Tot slot wordt er gekeken hoe
de golven de wet van Green volgen.
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Figuur 34: Tsunamivorming aan de kust met een in het kustgebied
geplaatste verheffing.

Figuur 35: Hoogtes van de golven in meters weergegeven over een
deel van het domein op T=170 s. Licht ingezoomd in het kustgebied
om de golven beter in beeld te brengen.

Bovenstaande afbeeldingen geven respectievelijk de tsunamivorming in
de kust en op een groter deel van het domein weer. Vergelijken we deze
resultaten met figuren 26 & 27 en 30 & 31 dan lijkt er ogenschijnlijk weinig
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verschil op te treden. Waar in variatie 1 & variatie 2 de hoogte van de golf
niet boven de 4 meter uit kwam, is de amplitude in dit geval naar bijna
5 meter getild. In de eerste plaats is dit te danken aan het feit dat de
kromming gelijkmatiger verdeeld is, maar in de tweede plaats is een groot
deel van het effect te wijten aan de verheffing in de kust. Dat dit inderdaad
ten gevolge van de verheffing is, wordt duidelijk gemaakt in onderstaand
figuur die een weergave is van de wet van Green.

Figuur 36: Analyse van de wet van Green voor een in het kustgebied
geplaatste verheffing.

Aan de figuur is op te merken dat in het kustgebied van het ene op
het andere moment de amplitude gelift wordt ten gevolge van de verheffing
die daar geplaatst is. Het verloop van de grafiek is afgezien van de lift
in amplitude redelijk in overeenstemming met het verloop in voorgaande
variaties.
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5

Conclusie

In deze bachelorthesis is de vorming van tsunami’s onderzocht. Voor het
kunnen beschrijven van de golven is er gebruik gemaakt van de ondiepwatervergelijkingen. Linearisatie van de vergelijkingen leverde ons een uitdrukking voor de vootplantingssnelheid die nodig was voor de gezochte relatie
die bestaat tussen amplitude en bodemdiepte:√de wet van Green. Het bleek
dat tsunami’s propageren met snelheid v = gd, waar d de bodemdiepte
aangeeft. In de oceaan komt dit neer op snelheden van 750 km/u. Gebruikmakend van de propagatiesnelheid van tsunami’s kon de relatie van
Green gevonden worden: A ∼ 11 . Voor het numeriek oplossen van de ond4
diepwatervergelijkingen is er gebruik gemaakt van één techniek om de golven te beschrijven: de Lax-Wendroff discretisatiemethode. Lax-Wendroff is
een methode die uitermate geschikt is voor het oplossen van hyperbolische
partiële differentiaalvergelijkingen, wat de ondiepwatervergelijkingen zijn.
Deze methode heeft als groot voordeel dat hij zowel in tijd als in ruimte een
tweede orde nauwkeurigheid behaald. Het discretiseren van de vergelijkingen in de ruimte is op twee manieren gedaan: uniform alswel non-uniform.
Het is gebleken dat de uniforme benadering zo slecht nog niet eens is en in
sommige gevallen zelfs de non-uniforme discretisatie te baas is.
Voor de opwekking van de golven heeft in deze bachelorthesis de bodemgeometrie van Sri Lanka als leidraad gefunctioneerd, waarna kortstondig
variaties op deze bodemgeometrie aan het daglicht zijn blootgesteld. Een
vijftal golflengtes (10, 25, 50, 100 en 200 km) is losgelaten op deze geometrieën waar amplitudegroei in de gaten werd gehouden en de relatie met de
wet van Green. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat golven van 10
km beter naar de wet van Green luisteren dan werkelijke tsunamigolflengtes
(100 & 200 km). De groei in amplitude was voor deze tsunamigolflengtes
summier (2 tot 3 meter hoge golven aan de kust). De reden hiervoor konden
we vinden in een sterke aanname die moest worden gedaan: ’dieptevariaties
moeten over lengteschalen van een golflengte ’amper’ over de ruimte aanwezig zijn’. Voor golven van 10 km was deze aanname nog wel gegrond, echter
voor een 200 km golf stond deze aanname op omvallen. Dit had tot gevolg
dat lange
golven nauwelijks meer een relatie met de voortplantingssnelheid
√
v = gd en hiermee de wet van Green vertoonden. Dit probleem viel echter
wel te omzeilen door een bodemgeometrie te nemen die nauwelijks variatie
in de diepte over een golflengte vertoont. Echter gaat dit ten koste van de
verbintenis met het diepteverloop van Sri Lanka.
Het nemen van variaties op de bodemgeometrie heeft ook voor bepaalde
inzichten gezorgd. Het plaatsen van een rug midden in de oceaan heeft er
toe geleid dat golven die de rug begonnen te voelen een amplitudeverhoging
ondergaan zijn, waarna bij verlating van de rug een daling zijn intrede in de
golfamplitude deed. Vanaf het moment dat de golf de rug gepasseerd was,
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werd de relatie van Green gewoonweg weer opgepakt. Het plaatsen van een
plateau in de de geometrie zou ertoe moeten leiden dat golven over dat deel
van het traject geen verandering ondergaan. Hoewel dit voor een grootste
deel van het traject het geval is, is dat niet zo aan het begin en eind van het
traject. Hier hebben de golven hun ontwikkeling van het vorige stuk nog
niet afgerond, waardoor de ontwikkeling in de amplitude tijdelijk een vervolg
krijgt over het platgestreken traject. Tot slot is er bekeken wat de invloed
zou zijn van het plaatsen van een plotselinge verheffing in het kustgebied.
De uitkomst hiervan is dat de golven door toedoen van de verheffing een
plotselinge lift in de amplitude te verduren krijgen, waarna vervolgens de
wet van Green weer wordt nageleefd.
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Appendix
A.I

Lagrangiaanse tijdsafgeleide

Zoals al eerder vermeld, geeft de Langrangiaanse notatie een coördinatentransformatie
weer van een stilstaand Euleriaans stelsel naar een meebewegend stelsel. Het
bewijs hiervoor zal nu worden vermeld voor de versnelling van een vloeistofdeeltje. Voor het beschrijven van de versnelling van een deeltje dat met
de stroming meebeweegt dient eerst de snelheid in ogenschouw te worden
genomen. Deze snelheidsvector is als functie van de tijd te schrijven als:
v∗ (t) = v{x(t), z(t), t}
waarin x(t) en y(t) de parametervoorstelling van de deeltjesbaan van het
desbetreffende voeistofdeeltje voorstelt. Door nu v∗ naar t af te leiden verkrijgen we de uitdrukking van de versnelling:
dv∗
∂v
∂v ∂x ∂v ∂z
=
+
+
dt
∂t
∂x ∂t
∂z ∂t
∂v
∂v
∂v
=
+u
+w
∂t
∂x
∂z
Bovenstaande vergelijking geeft dus de relatie tussen Langrangiaanse en
Euleriaanse notatie weer. Door nu voor v een arbitraire vector X te nemen,
is de relatie van (3) bewezen.

A.II

Perturbatie

Neem aan dat er kleine perturbaties optreden op een onveranderlijke uniforme stroming:
u = U + u0
H = H0 + H 0
Hierin geven de variabelen met apostroffen de perturbaties weer en zijn
U en H0 constantes. Wanneer deze perturbaties verwerkt worden in de
ondiepwatervergelijkingen (14) & (15), verkrijgen we voor (14) :

(H0 + H 0 )t + (u0 + U )(H0 + H 0 ) x = 0

(H0 + H 0 )t + (u0 H0 + u0 H 0 + U H0 + U H 0 ) x = 0
Gezien het feit dat H0 en U eerste orde termen (constantes) zijn, verkrijgen we de versimpelde vergelijking:
Ht0 + H0 u0x + U Hx0 + (u0 H 0 )x = 0
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Het laten vallen van de apostroffen en de tweede orde term (u0 H 0 )x verwaarlozen, levert ons de gezochte vergelijking (32) op:
Ht + H0 ux + U Hx = 0
De afleiding van de geperturbeerde vergelijking (15) wordt op éénzelfde
manier gevonden en zal hiertoe niet worden afgeleid.

A.III

Convergentie tsunamimodel met Lax-Wendroff

Om het gebruik van het tsunamimodel via Lax-Wendroff discretisatie te
rechtvaardigen, wordt er gebruik gemaakt van het equivalentie theorema
van Lax. Deze stelt dat voor consistente disctretisaties, nul-stabiliteit convergentie impliceert. Consistentie houdt in dat verfijning van het rooster
tot gevolg heeft dat er een reductie in de numerieke truncatie fout plaatsvindt. Aangezien de Lax-Wendroff methode gebruik maakt van een tweede
orde nauwkeurigheid in de ruimte zorgt verfijning van het rooster voor een
afname in de truncatie fout. Hiertoe wordt consistentie van de discretiesatiemethode gegarandeerd. Voor het hebben van convergentie, rest te bewijzen
dat de gebruikte methode nul-stabiliteit bezit. Nul-stabiliteit hangt samen
met de numerieke oplossing op een vast en eindig interval [0, T ]. Hiertoe
wordt het gedrag in de numerieke oplossing aanschouwt, waarbij de te nemen tijdstap naar nul loopt. Voor het hebben van nul-stabiliteit dient de
groei in de oplossing op het gekozen interval begrensd te kunnen worden
onafhankelijk van de te nemen tijdstap dt en het aantal tijdstappen n.
Aangezien de numerieke truncatiefout samenhangt met het nemen van
een kwadratische tijdstap dt2 , zouden we verwachten dat er een lineair verband bestaat tussen de truncatiefout en dt2 . Mocht dit het geval zijn en
de fout convergeert lineair naar nul voor dt2 → 0, is het gebruik van LaxWendroff discretisatie in het tsunamimodel volgens het theorema van Lax
gerechtvaardigd. Onderstaande afbeelding toont dit lineaire verband. Hiertoe moet vermeld worden dat de truncatiefout is bepaald door het nemen
van de 2-norm kφ − φi k, waarin φ de numerieke oplossing weergeeft op een
vast tijdstip en φi op een variabel tijdstip.
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Figuur 37: Verband tussen truncatiefout en de tijdstap dt.
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A.IV

Rol bodemfrictie

Het wel of niet meenemen van de bodemfrictie in de vorming van tsunami’s
kan discutabel gevonden worden. De waarde die voor de bodemfrictie wordt
genomen (2.5 ∗ 10−3 ) is wellicht klein genoeg om in zijn totaliteit te negeren.
Hieronder zal het effect van het meenemen van de bodemfrictie in kaart
worden gebracht.

Figuur 38: Effect van de bodemfrictie op tsunamigolven op de geometrie van Sri Lanka. Boven: over het hele domein. Onder: effect
in het kustgebied. In beide gevallen bevat de rode lijn bodemfrictie
en de blauwe lijn niet. Verticaal is de hoogte in meters uitgezet.
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Er valt op te merken dat het meenemen van de bodemfrictie het effect
heeft dat de grillige toppen in het kustgebied ietwat worden afgezwakt. Hoewel het verschil klein is, geeft het meenemen van de bodemfrictie wel een
betere weergave van de werkelijkheid.

A.V
A.V.1

Matlab codes
Uniforme discretisatie

function [hoogte,Xdal,Xtop,x]=
t length, g, r, setup)
%
%
%
%
%

tsunami4 ( nx, nt, x length, ...

Definieren van alle kolomvectoren!
h / hm = waterhoogte in de punten / midpunten
uh / uhm = momentum in de punten / midpunten
d = bodemdiepte
deltad / deltadm = afgeleide van de bodem in de punten / midpunten
h = zeros ( nx, 1 );
uh = zeros ( nx, 1 );
hm = zeros ( nx − 1, 1 );
uhm = zeros ( nx − 1, 1 );
x = zeros ( nx, 1 );
t = zeros ( nt+1, 1 );
h array = zeros ( nx, nt + 1 );
uh array = zeros ( nx, nt + 1 );
height = zeros( nx, nt + 1 );
Xdal = zeros(nt+1,1);
Ydal = zeros(nt+1,1);
Xtop = zeros(nt+1,1);
Ytop = zeros(nt+1,1);
Tijd = zeros(nt+1,1);
Bodemtop = zeros(nt+1,1);
Bodemdal = zeros(nt+1,1);
d=zeros(nx,1);
deltad=zeros(nx,1);
deltadm=zeros(nx−1,1);

%

Definieer de positie van de roosterpunten en tijdstappen/roosterafstand.
x = ( linspace ( 0, x length, nx ) )';
t = ( linspace ( 0, t length, nt+1 ) )';
dx = x length / ( nx − 1 );
dt = t length / nt;

%Kies je setup, dwz kies je bodemgeometrie.

if setup==1 %vlakke bodem
d(1:nx)=−4;
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deltad(1:nx)=0;
elseif setup==2
%hellend vlak
d(1:nx)=−4+3.9/25*x(1:nx);
deltad(1:nx)=1/25;
elseif setup==18
%steile cosinuskromming van 5 km naar 15 km
k1=(nx−1)/5 +1;
k2=3*(nx−1)/5+1;
d(1:k1)=−4.005;
d(k1+1:k2)=−2*cos(x(k1+1:k2)/10*pi−pi/2)−2.005;
d(k2+1:nx)=−.005;
deltad(k1+1:k2)=2*pi/10*sin(x(k1+1:k2)/10*pi−pi/2);
elseif setup==19 % plateau in de geometrie
k1=(nx−1)/5 +1;
k2=2*(nx−1)/5+1;
k3=3*(nx−1)/5+1;
k4=4*(nx−1)/5+1;
d(1:k1)=−4.005;
d(k1+1:k2)=−cos(x(k1+1:k2)/5*pi−pi)−3.005;
d(k2+1:k3)=−2.005;
d(k3+1:k4)=−cos(x(k1+1:k2)/5*pi−pi)−1.005;
d(k4+1:nx)=−.005;
deltad(k1+1:k2)=pi/5*sin(x(k1+1:k2)/5*pi−pi);
deltad(k3+1:k4)=pi/5*sin(x(k1+1:k2)/5*pi−pi);
elseif setup==20;
%rug in de oceaan
k1=(nx−1)/5 +1;
k2=3*(nx−1)/5 +1;
k3=4*(nx−1)/5+1;
d(1:k1)=−4.005;
d(k1+1:k2)=−cos(x(k1+1:k2)/5*pi−pi)−3.005;
d(k2+1:k3)=−2*cos(x(k2+1:k3)/5*pi−pi)−2.005;
d(k3+1:nx)=−.005;
deltad(k1+1:k2)=pi/5*sin(x(k1+1:k2)/5*pi−pi);
deltad(k2+1:k3)=2*pi/5*sin(x(k2+1:k3)/5*pi−pi);
elseif setup==21;
%Dal in de kust
k1=(nx−1)/5 +1;
k2=3*(nx−1)/5+1;
k3=17*(nx−1)/25+1;
d(1:k1)=−4.005;
d(k1+1:k2)=−2*cos(x(k1+1:k2)/10*pi−pi/2)−2.005;
d(k2:k3)=−1/10*cos((x(k2:k3))*pi)−.105 ;
d(k3+1:nx)=−.005;
deltad(k1+1:k2)=2*pi/10*sin(x(k1+1:k2)/10*pi−pi/2);
deltad(k2:k3)=1/10*pi*sin((x(k2:k3))*pi);
elseif setup==22;
%Verheffing in de kust
k1=(nx−1)/5 +1;
k2=3*(nx−1)/5+1;
k3=15.2*(nx−1)/25+1;
d(1:k1)=−4.015;
d(k1+1:k2)=−2*cos(x(k1+1:k2)/10*pi−pi/2)−2.015;
d(k2:k3)=−1/200*cos((x(k2:k3))*10*pi)−.010 ;
d(k3+1:nx)=−.015;
deltad(k1+1:k2)=2*pi/10*sin(x(k1+1:k2)/10*pi−pi/2);
deltad(k2:k3)=1/20*pi*sin((x(k2:k3))*10*pi)
;
elseif setup==23
%standaard Sri Lanka bodem
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k1=(nx−1)/5 +1;
k2=4*(nx−1)/5+1;
d(1:k1)=−4.005;
d(k1+1:k2)=−2*cos((x(k1+1:k2)+2.5)/15*pi−pi/2)−2.005;
d(k2+1:nx)=−.005;
deltad(k1+1:k2)=2*pi/15*sin((x(k1+1:k2)+2.5)/15*pi−pi/2);
elseif setup==24 %uitrekking bodemgeometrie #23
k1=0.5*(nx−1)/5 +1;
k2=4.5*(nx−1)/5+1;
d(1:k1)=−4.005;
d(k1+1:k2)=−2*cos((x(k1+1:k2)+2.5)/20*pi−pi/4)−2.005;
d(k2+1:nx)=−.005;
deltad(k1+1:k2)=2*pi/20*sin((x(k1+1:k2)+2.5)/20*pi−pi/4);
end
deltadm(1:nx−1)=(deltad(1:nx−1)+deltad(2:nx))/2;

%

Initiele condities toepassen.
uh(1:nx)=0;
h(1:nx)=−d(1:nx);

%

%
%

figure
Beginsituatie op T=0
jbfill(x',(h+d)',d','b','b',0,1);
axis([0 max(x) min(d) 1])
title('solution at t=0')
xlabel('x')
ylabel('H(x,t)')

Randvoorwaarden definieren.
h(1)=−d(1);
h(nx)=h(nx−1);
uh(1)=uh(2);
uh(nx)=uh(nx−1);

%
%
%

Data opslaan op T=0 in H ARRAY en UH ARRAY.
h array(1:nx,1) = h(1:nx);
uh array(1:nx,1) = uh(1:nx);
height(1:nx,1)= h array(1:nx,1) +d(1:nx);
[Ytop(1,1),I]=max(height(1:nx,1));
Xtop(1,1)=(I−1)*dx;
[Ydal(1,1),I]=min(height(1:nx,1));
Xdal(1,1)=(I−1)*dx;
Bodemtop(1,1)=−d(1);
Bodemdal(1,1)=−d(1);

%

Een keer benadering van momentummidpunten dmv buurpunten
uhm(1:nx−1)=(uh(1:nx−1)+uh(2:nx))/2;
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%

%
%
%

Iteratieproces
for it = 1 : nt

Neem een halve tijdstap voor benaderen H en UH in de NX−1 midpunten.
hm(1:nx−1) = ( h(1:nx−1) + h(2:nx) ) / 2.0 ...
− ( dt / 2.0 ) * ( uh(2:nx) − uh(1:nx−1) ) / dx;
uhm(1:nx−1) = ( uh(1:nx−1) + uh(2:nx) ) / 2.0 ...
− ( dt / 2.0 ) * ( ( ...
uh(2:nx).ˆ2
./ h(2:nx)
+ 0.5 * g * h(2:nx).ˆ2 ...
− uh(1:nx−1).ˆ2 ./ h(1:nx−1) − 0.5 * g * h(1:nx−1).ˆ2 ) / dx...
+ r*(uhm(1:nx−1).ˆ2 ./ hm(1:nx−1).ˆ2)...
+g/4 *(deltad(1:nx−1)+deltad(2:nx)).*(h(1:nx−1)+h(2:nx)));

%
%
%
%
%
%

Vervolgens nemen we de hele tijd, waarbij de afgeleides geevalueerd
worden op de halve tijdstap. Hiertoe wordt de oplossing benaderd in de
NX−2 punten (uitgezonderd randvoorwaarden)

h(2:nx−1) = h(2:nx−1) ...
− dt * ( uhm(2:nx−1) − uhm(1:nx−2) ) / dx;
uh(2:nx−1) = uh(2:nx−1) ...
− dt * (( ...
uhm(2:nx−1).ˆ2 ./ hm(2:nx−1) + 0.5 * g * hm(2:nx−1).ˆ2 ...
− uhm(1:nx−2).ˆ2 ./ hm(1:nx−2) − 0.5 * g * hm(1:nx−2).ˆ2 ) / dx ...
+ r/2 *(uhm(2:nx−1).ˆ2 ./ hm(2:nx−1).ˆ2 + uhm(1:nx−2).ˆ2 ./ hm(1:nx−2).ˆ2) ...
+ g/4 *(deltadm(1:nx−2)+deltadm(2:nx−1)).*(hm(1:nx−2)+hm(2:nx−1)));

%
%
%
%
%

Updaten van randvoorwaarden.
Definieren van een lopende golf. 170/220
geeft de tijd weer waarop men wil kijken. Deze breuk is noodzakelijk om
golflengtes te behouden. 10 km golven worden door 8.75 gecreeerd. 25 km
door 3.5, 50 km door 1.75 etc...
h(1)=−d(1)+1/1000*sin(360/220*0.04375/nt*pi*it);

%

%
%

h(1)=h(2); Equilibriumtoestand bekijken
h(nx) = h(nx−1);
uh(1) = uh(2);
uh(nx) = uh(nx−1);

Kopieren van de data in grote arrays.
h array(1:nx,it+1) = h(1:nx);
uh array(1:nx,it+1) = uh(1:nx);
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height(1:nx,it+1)=h array(1:nx,it+1) + d(1:nx);
%

Alle informatie op ieder tijdstip (max/min hoogte)
[Ytop(it+1,1),I]=max(height(1:nx,it+1));
Xtop(it+1,1)=(I−1)*dx;
Bodemtop(it+1)=−d(I);
[Ydal(it+1,1),I]=min(height(1:nx,it+1));
Xdal(it+1,1)=(I−1)*dx;
Bodemdal(it+1)=−d(I);
end
hoogte=h array(:,nt+1)+d;
snelheid=uh array(:,nt+1)./h array(:,nt+1);

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%Oplossing op 'T=t'
figure
jbfill(x',(hoogte)',d','b','b',0,1);
axis([0 max(x) min(d) max(hoogte)+1]);
title('solution at t=T')
xlabel('x')
ylabel('H(x,t)')
tekst=sprintf('T=%6.5f',t length);
text(0.1,0.9,tekst,'sc')
%Logaritmes nemen
Logytop=log(Ytop);
Logbodemtop=log(Bodemtop);
Logydal=log(−Ydal);
Logbodemdal=log(Bodemdal);
% Green−analyse voor top
figure
hold on
title('Green voor top')
xlabel('Logbodemtop')
ylabel('Logytop')
plot(Logbodemtop(1:nt+1),Logytop(1:nt+1))
%plot(Logbodemtop(1:nt+1),−1/4.25*Logbodemtop(1:nt+1)−6.513,'g')
%plot(Logbodemtop(1:nt+1),−1/4.5*Logbodemtop(1:nt+1)−6.513,'y')
plot(Logbodemtop(1:nt+1),−1/4*Logbodemtop(1:nt+1)−6.526,'r')
% Green−analyse voor dal
figure
hold on
title('Green voor dal')
xlabel('Logbodemdal')
ylabel('Logydal')
plot(Logbodemdal(1:nt+1),Logydal(1:nt+1))
plot(Logbodemdal(1:nt+1),−1/4*Logbodemdal(1:nt+1)−6.588,'r')
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%
%

% Video van de golven
figure
tsunami 1d animation2 ( h array, uh array, x, t, d )
figure
tsunami 1d animation3 ( h array, uh array, x, t, d )

hold off
end

A.V.2

Non-uniforme discretisatie

function [x2,x3]= nonuniformtsunami ( nx, nt, x length, ...
t length, g, r, setup)

%
%
%

Definieren van alle kolomvectoren!
h / hm = waterhoogte in de punten / midpunten
uh / uhm = momentum in de punten / midpunten

%
h = zeros ( nx, 1 );
uh = zeros ( nx, 1 );
hm = zeros ( nx − 1, 1 );
uhm = zeros ( nx − 1, 1 );
x = zeros ( nx, 1 );
t = zeros ( nt+1, 1 );
h array = zeros ( nx, nt + 1 );
uh array = zeros ( nx, nt + 1 );
height=zeros( nx, nt + 1 );
%
%
%

Definieer de positie van de rooster/midpunten en tijdstappen/roosterafstand.
x = ( linspace ( 0, x length, 2*nx−1 ) )';
dt = t length / nt;
d=zeros(nx,1);
deltad=zeros(nx,1);
deltadm=zeros(nx−1,1);
xnieuw=zeros(nx,1);
% roosterpunten + midpunten creeren op een logaritmische schaalverdeling
x1(1:2*nx−1)=log(x(1:2*nx−1)+1)/log(x(2*nx−1)+1) *x length ;

%afstanden tussen gridpoint en midpoint,
%aantal gridpunten
dgm=zeros(2*nx−2,1);
for i=1:2*nx−2
dgm(i)=x1(i+1)−x1(i);
end
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n element minder dan het

dx1=zeros(nx−1,1);
%locatie roosterpunten
j=1;
for i=1:2:2*nx−1
xnieuw(j)=x1(i);
j=j+1;
end
% afstanden tussen roosterpunten
j=1;
for i=1:2:2*nx−3
dx1(j)=x1(i+2)−x1(i);
j=j+1;
end
dx2=zeros(nx−2,1);
% afstanden tussen midpunten
j=1;
for i=1:2:2*nx−5
dx2(j)=x1(i+3)−x1(i+1);
j=j+1;
end
% roosterpunten zijn de echte x−punten
x=xnieuw;

%Kies je setup, dwz kies je bodemgeometrie.

if setup==1 %vlakke bodem
d(1:nx)=−2;
deltad(1:nx)=0;
elseif setup==2 %hellend vlak
d(1:nx)=−2+x(1:nx);
deltad(1:nx)=1;
elseif setup==18 %steile cosinuskromming van 5 km naar 15 km
k1=x−5;
k1=find(abs(k1)==min(abs(k1)));
k1=k1+1;
k2=x−15;
k2=find(abs(k2)==min(abs(k2)));
k2=k2−1;
d(1:k1)=−4.1;
d(k1+1:k2)=−2*cos(x(k1+1:k2)/10*pi−pi/2)−2.1;
d(k2+1:nx)=−.1;
deltad(k1+1:k2)=2*pi/10*sin(x(k1+1:k2)/10*pi−pi/2);
elseif setup==19 % plateau in de geometrie
k1=(nx−1)/5 +1;
k2=2*(nx−1)/5+1;
k3=3*(nx−1)/5+1;
k4=4*(nx−1)/5+1;
d(1:k1)=−4.01;
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d(k1+1:k2)=−cos(x(k1+1:k2)/5*pi−pi)−3.01;
d(k2+1:k3)=−2.01;
d(k3+1:k4)=−cos(x(k1+1:k2)/5*pi−pi)−1.01;
d(k4+1:nx)=−.01;
deltad(k1+1:k2)=pi/5*sin(x(k1+1:k2)/5*pi−pi);
deltad(k3+1:k4)=pi/5*sin(x(k1+1:k2)/5*pi−pi);
elseif setup==20; %rug in de oceaan
k1=(nx−1)/5 +1;
k2=3*(nx−1)/5 +1;
k3=4*(nx−1)/5+1;
d(1:k1)=−4.1;
d(k1+1:k2)=−cos(x(k1+1:k2)/5*pi−pi)−3.1;
d(k2+1:k3)=−2*cos(x(k2+1:k3)/5*pi−pi)−2.1;
d(k3+1:nx)=−.1;
deltad(k1+1:k2)=pi/5*sin(x(k1+1:k2)/5*pi−pi);
deltad(k2+1:k3)=2*pi/5*sin(x(k2+1:k3)/5*pi−pi);
elseif setup==23 %standaard Sri Lanka bodem
k1=x−5;
k1=find(abs(k1)==min(abs(k1)));
k1=k1+1;
k2=x−20;
k2=find(abs(k2)==min(abs(k2)));
k2=k2−1;
d(1:k1)=−4.005;
d(k1+1:k2)=−2*cos((x(k1+1:k2)+2.5)/15*pi−pi/2)−2.005;
d(k2+1:nx)=−.005;
deltad(k1+1:k2)=2*pi/15*sin((x(k1+1:k2)+2.5)/15*pi−pi/2);
end
%

Initiele condities toepassen.
uh(1:nx)=0;
h(1:nx)=−d(1:nx);
figure

%

%
%
%

Beginsituatie op T=0
jbfill(x',(h+d)',d','b','b',0,1);
axis([0 max(x) min(d) 1])
title('solution at t=0')
xlabel('x')
ylabel('H(x,t)')

Randvoorwaarden definieren.
h(1)=h(2);
h(nx)=h(nx−1);
uh(1)=uh(2);
uh(nx)=uh(nx−1);

%
%

Data opslaan op T=0 in H ARRAY en UH ARRAY.
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%
h array(1:nx,1) = h(1:nx);
uh array(1:nx,1) = uh(1:nx);
height(1:nx,1)= h array(1:nx,1) +d(1:nx);
%

%

%
%
%

Een keer benadering van momentummidpunten dmv buurpunten
uhm(1:nx−1)=(uh(1:nx−1)+uh(2:nx))/2;
Iteratieproces
for it = 1 : nt

Neem een halve tijdstap voor benaderen H en UH in de NX−1 midpunten.
hm(1:nx−1) = ( dgm(2:2:2*nx−2)./dx1(1:nx−1) .* h(1:nx−1) ...
+ dgm(1:2:2*nx−2)./dx1(1:nx−1) .*h(2:nx) ) ...
− ( dt / 2.0 ) * ( uh(2:nx) − uh(1:nx−1) ) ./ dx1(1:nx−1);

uhm(1:nx−1) = ( uh(1:nx−1) + uh(2:nx) ) / 2.0 ...
− ( dt / 2.0 ) * ( ( ...
uh(2:nx).ˆ2
./ h(2:nx)
+ 0.5 * g * h(2:nx).ˆ2 ...
− uh(1:nx−1).ˆ2 ./ h(1:nx−1) − 0.5 * g * h(1:nx−1).ˆ2) ./ dx1(1:nx−1)...
+ r*(uhm(1:nx−1).ˆ2 ./ hm(1:nx−1).ˆ2) ...
+ g/4 *(deltad(1:nx−1)+deltad(2:nx)).*(h(1:nx−1)+h(2:nx)));

%
%
%
%
%

Vervolgens nemen we de hele tijd, waarbij de afgeleides geevalueerd
worden op de halve tijdstap. Hiertoe wordt de oplossing benaderd in de
NX−2 punten (uitgezonderd randvoorwaarden)
h(2:nx−1) = h(2:nx−1) ...
− dt * ( uhm(2:nx−1) − uhm(1:nx−2) ) ./ dx2(1:nx−2);
uh(2:nx−1) = uh(2:nx−1) ...
− dt * (( ...
uhm(2:nx−1).ˆ2 ./ hm(2:nx−1) + 0.5 * g * hm(2:nx−1).ˆ2 ...
− uhm(1:nx−2).ˆ2 ./ hm(1:nx−2) − 0.5 * g * hm(1:nx−2).ˆ2 ...
)./ dx2(1:nx−2)+ r/2 *(uhm(2:nx−1).ˆ2 ./ hm(2:nx−1).ˆ2 ...
+ uhm(1:nx−2).ˆ2 ./ hm(1:nx−2).ˆ2)/2 ...
+ g/4 *(deltadm(1:nx−2)+deltadm(2:nx−1)).*(hm(1:nx−2)+hm(2:nx−1)));

%
%
%
%
%
%

Updaten van randvoorwaarden.
Definieren van een lopende golf. 170/220
geeft de tijd weer waarop men wil kijken. Deze breuk is noodzakelijk om
golflengtes te behouden. 10 km golven worden door 8.75 gecreeerd. 25 km
door 3.5, 50 km door 1.75 etc...
h(1)=−d(1)+1/100*sin(10/nt*pi*it);
h(1)=h(2);
h(nx) = h(nx−1);
uh(1) = uh(2);
uh(nx) = uh(nx−1);
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%
%

Kopieren van de data in grote arrays.
h array(1:nx,it+1) = h(1:nx);
uh array(1:nx,it+1) = uh(1:nx);
height(1:nx,it+1)=h array(1:nx,it+1) + d(1:nx);

end
hoogte=h array(:,nt+1)+d;
snelheid=uh array(:,nt+1)./h array(:,nt+1);
%Oplossing op 'T=t'
figure
jbfill(x',(hoogte)',d','b','b',0,1);
axis([0 max(x) min(d) max(hoogte)+1]);
title('solution at t=T')
xlabel('x')
ylabel('H(x,t)')
tekst=sprintf('T=%6.5f',t length);
text(0.1,0.9,tekst,'sc')

% Video van de golven
figure
% tsunami 1d animation2 ( h array, uh array, x, t, d )
%shallow water 1d(nx,nt,x length,t length, g );
hold off
end

%
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