Lesbrief

Mexico kan het schudden
Inleiding
Met een kracht van 8,1 op de Schaal van Richter trof de aardbeving van de eeuw in de
nacht van 7 september Mexico, de eerste van de vier zware aardbevingen die het land
in september 2017 zouden treffen. Het epicentrum lag in zee, ten westen van de
dunbevolkte deelstaat Chiapas. Er vielen meer dan 60 doden, een betrekkelijk klein
aantal voor zo'n zware beving. Enkele minuten voor de beving werden de burgers in de
hoofdstad Mexico-Stad gewaarschuwd door loeiende sirenes. Door het ‘seismisch alarm’
konden de meeste mensen hun huis net op tijd verlaten. Velen renden in pyjama en met
huisdieren de straat op.

https://www.trouw.nl/home/mexico-opgelucht-na-zware-aardbeving~a3074e02/

Deze lesbrief gaat over aardbevingen en zoomt in op de recente bevingen in Mexico,
september 2017.

Wat heb je nodig?
Je gebruikt internet en de Grote Bosatlas of de Kleine Bosatlas.

Alleen of samen?
Je maakt de lesbrief alleen of samen met een medeleerling.

Wat onderzoek je?
Hoofdvraag: Waarom wordt Mexico zo vaak getroffen door aardbevingen?
Daarvoor beantwoord je de volgende deelvragen:
1. Hoe ontstaan de Mexicaanse aardbevingen?
2. Wat zijn de kenmerken van een aardbeving?
3. Hoe vaak komen aardbevingen voor in Mexico?
4. Waarom is de schade juist in Mexico-Stad vaak groot?
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Opgave 1
Hoe ontstaan de Mexicaanse aardbevingen?
Vraag 1 De eerste van vier
Bekijk bron 1.

BRON 1

Aardbevingshaard en epicentrum.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epicentrum

a Vul in:
	Het woordje epi betekent bovenkant, oppervlakte. Hypo staat voor diepte. De plaats in
	de aardkorst waar de aardbeving ontstaat noem je
De plaats waar de trillingen het aardoppervlak bereiken heet

.
.

b 	Lees het bericht Dodental aardbeving Mexico opgelopen tot 61. Bekijk ook het kaartje
waarop het epicentrum is getekend en de korte video (45 seconden):
https://nos.nl/artikel/2191926-dodental-aardbeving-mexico-opgelopen-tot-61.html
Noteer twee redenen waarom het aantal slachtoffers van de beving bij Chiapas beperkt was.
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c 	Bekijk bron 2. Gebruik in de Grote Bosatlas de kaart Latijns-Amerika – Tektoniek en vulkanisme
of in de Kleine Bosatlas de kaart De aarde – Geologie, Platen, breuken en troggen.

BRON 2

Schuivende aardplaten.
https://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean_Plate

Neem de letters A t/m E onder elkaar over. Noteer de naam van de bijbehorende plaat achter
elke letter.
d 	Bekijk bron 3. Let op de titel. Gebruik ook bron 2.

BRON 3

Subductie van de oceaanplaat.
https://www.usgs.gov/news/earthword-subduction

Vul in en kies uit:
De oceaankorst met de naam
van

beweegt zich met een snelheid

mm per jaar in de richting van de vastelandkorst met de naam

De platen botsen (

.

) en de lichtere / zwaardere oceanische plaat duikt heel langzaam

onder de lichtere / zwaardere vasteland plaat. Dit verschijnsel noem je

.
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Vraag 2 Een patroon.
Gebruik in de atlas het kaartblad De aarde – Geologie en bekijk de bronnen 2, 3 en 4.

BRON 4

De zwaarste in de regio.
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/09/08/mexicos-worrying-history-ofearthquakes/?utm_term=.f99718501aaa

a Bron 4 laat, afgezien van de recente beving bij Puebla, de zwaarste aardbevingen in Midden		Amerika en California zien. De epicentra liggen verspreid volgens een bepaald patroon.
Beschrijf dat patroon.
b 	De aardbevingen in bron 4 liggen in de zogenaamde Ring van Vuur. Wat wordt daarmee
bedoeld?
c 	Verklaar waardoor juist in de Ring van Vuur zoveel aardbevingen voorkomen.
d 	Vul in:
	Geologen kunnen behoorlijk goed voorspellen óf er ergens een aardbeving komt,
maar niet

. Op aardbevingsrisicokaarten kleurt Mexico altijd dieprood.

Het betekent dat de kans op een aardbeving extreem

is.
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Opgave 2
Wat zijn de kenmerken van een aardbeving?
Vraag 1 Hoe meet je een aardbeving?
a Bestudeer bron 5 t/m bron 8. Welke golf is het eerst te zien in het seismogram? Hoe komt dat?

Seismograaf en seismogram
Bij een aardbeving gaan er schokgolven vanuit het centrum van de beving naar alle kanten.
Die golven of trillingen kun je meten met een apparaat, een seismograaf. Zo’n instrument
tekent een seismogram zoals je in bron 6 ziet.
BRON 5

BRON 6

Seismogram van de beving in Puebla, september 2017.
https://uwm.edu/geosciences/9192017-puebla-mexico-7-1/

Aardbevingsgolven: oppervlaktegolven
Elke soort seismische golf heeft een eigen bewegingspatroon. Oppervlaktegolven planten
zich over de grond voort. Er zijn twee soorten: Love-golven en Rayleigh-golven.
De tweelingzusjes hebben samen een vernietigend effect.
BRON 7

Aardbevingsgolven: volumegolven
Een volumegolf is een aardbevingstrilling die zich diep onder de grond voortplant. Er zijn
er twee: de P-golf en de S-golf. De P staat voor primair, eerste, omdat deze golf sneller is
dan zijn broertje, de S-golf. S staat voor secundair.
BRON 8

b Kijk naar bron 6. Welke aardbevingsgolven duren het langst?
c 	Bekijk op internet de (Engelstalige) demonstratie van de verschillende soorten aardbevingsgolven: How a seismic movement is produced: earthquake waves seismology animation well
explained (2 min 57 sec).
https://www.youtube.com/watch?v=gFU3_mZdGfY
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Vul het schema bron 9 in en kies de juiste mogelijkheid.
Soort golf
		

Oppervlaktegolf
of volumegolf?

Snelheid
(km/sec)

Kies de beweging van de golf:

P-golf			
				
				
				

Heen en weer als een slang
Duwen en uitrekken als een veer
Op en neer als een excentrisch wiel
Op en neer ronddraaien als een springtouw

S-golf			
				
				
				

Heen en weer als een slang
Duwen en uitrekken als een veer
Op en neer als een excentrisch wiel
Op en neer ronddraaien als een springtouw

Love-golf			
				
				
				

Heen en weer als een slang
Duwen en uitrekken als een veer
Op en neer als een excentrisch wiel
Op en neer ronddraaien als een springtouw

Rayleigh-golf			
				
				
				

Heen en weer als een slang
Duwen en uitrekken als een veer
Op en neer als een excentrisch wiel
Op en neer ronddraaien als een springtouw

BRON 9

Soorten aardbevingsgolven.

Vraag 2 Hoe bepaal je waar het epicentrum van een aardbeving is?
a L ees bron 10 en bekijk bron 11. Met welke letter is het epicentrum van de aardbeving in de
V.S. aangegeven?

Volumegolven voor plaatsbepaling
Je kunt de volumegolven gebruiken om de plaats van het epicentrum van een aardbeving heel
precies vast te stellen. Dat doe je door het tijdsverschil tussen de waarneming van de P-golf en
de S-golf te meten. In bron 6 zie je dat de S-golf wat later bij de seismometer is aangekomen.
Hoe langer de afstand die de golven hebben afgelegd, hoe groter het tijdsverschil tussen de
P-golven en de S-golven is. Met de gegevens van één meetstation kun je een cirkel om het
meetstation heen tekenen. De aardbeving kan op de hele cirkel hebben plaatsgevonden.
BRON 10

BRON 11

Drie seismische meetstations.
http://www.geo.mtu.edu/UPSeis/locating.html

b H
 oeveel seismische meetstations heb je tenminste nodig om de plaats van het epicentrum van
een aardbeving te bepalen: één, twee, drie, vier of vijf ? Leg je antwoord uit.
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Vraag 3 De kracht en de gevolgen van een aardbeving.
a G
 ebruik bron 6 en lees bron 12 en 13. Hoe groot was de kracht (magnitude) van de aardbeving
bij Puebla op 19 september 2017?

De schaal van Richter
De kracht (magnitude) van een aardbeving of een zeebeving wordt met een getal
uitgedrukt op de schaal van Richter. Het is een logaritmische schaal met het grondtal 10.
Dat betekent dat een aardbeving met een kracht van 3 op de schaal van Richter 10 keer
zo sterk is als een aardbeving met een kracht van 2. Een aardbeving van 7 is 100 keer
zo krachtig als een aardbeving van 5, een beving van 8 is 1000 keer zo sterk als een
aardbeving van 5. Er is nog nooit een beving gemeten met een schaal hoger dan 9,5.
BRON 12

De schaal van Mercalli
De schaal van Mercalli (1902) geeft de heftigheid (intensiteit) van de trillingen weer.
Ze laat daarmee zien wat de gevolgen van een aardbeving zijn op mensen, gebouwen
en het landschap.
BRON 13

BRON 14

Twee aardbevingsschalen.
http://www.geographixs.com/aardbeving-def.html

c 	Welke van de twee schalen is het meest belangrijk voor hulpdiensten?
d 	Mercalli was een Italiaan. Laat met behulp van de atlaskaart De aarde – Geologie zien
dat dit niet helemaal toevallig is.
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Opgave 3
Hoe vaak komen aardbevingen voor in Mexico?
Vraag 1 Frequentie en magnitude
a Gebruik bron 14 en 15. Het woord frequentie betekent hoe vaak iets voorkomt.
	Vul in: Hoe lichter een aardbeving, hoe minder vaak / vaker zo’n beving plaatsvindt.
Hoe zwaarder een aardbeving, hoe minder vaak / vaker zo’n beving voorkomt.

BRON 15

Aardbevingen in Mexico naar magnitude tussen 1990 en 2017.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes_in_Mexico

b Ga op internet naar Recent Earthquakes Near Mexico:
https://earthquaketrack.com/p/mexico/recent
Vul bron 16 in.
Mexico had

Aantal aardbevingen:

in de afgelopen 24 uur:
in de afgelopen 7 dagen:
in de afgelopen maand:
in het afgelopen jaar:
BRON 16

Aardbevingen met een magnitude van 1,5 of meer in Mexico.

c 	Naast de kaartjes op de site Recent Earthquakes Near Mexico die je gebruikt hebt voor
vraag 1b staan overzichten van aardbevingen naar magnitude en de diepte van de
aardbevingshaard.
	Kies het juiste antwoord:
	Aardbevingen met een magnitude minder dan 3 komen hebben meestal een diep / ondiep
hypocentrum. Van de zwaardere aardbevingen ligt het hypocentrum dieper / minder diep.
d 	Verklaar je keuze met behulp van bron 1 en bron 3.
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Vraag 2 Frequentie en maatregelen
a L ees bron 17 en 18. Bekijk de bronnen 4 en 14. In welk jaar was de vorige zware aardbeving
in Mexico-Stad en hoe zwaar was die?

Mexico-Stad getroffen door aardbevingen
Al eerder werden grote delen van Mexico-Stad verwoest door een aardbeving. De hulpdiensten reageerden toen langzaam en chaotisch. Vele duizenden mensen verloren het
leven, 30.000 mensen raakten gewond. De bewoners van de hoofdstad hielden al jaren
rekening met een volgende zware aardbeving. Gebouwen werden versterkt en de stad
ontwikkelde een goed werkend waarschuwingssysteem. Op 19 september 2017 was het
zover. Het aantal dodelijke slachtoffers bleef deze keer beperkt tot 200.
BRON 17

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes_in_Mexico

Seismic alert
In 1990 voerde Mexico een effectief waarschuwingssysteem in, het Seismic Alert System
Mexico, Sasmex. In de zuidwestelijke deelstaten en in Mexico-Stad (met 9 miljoen inwoners)
geven meer dan 8.200 sensoren elke kleinste beweging in de bodem aan. Sasmex berekent
dan onmiddellijk de kracht van de komende beving. Als die meer dan 5,5 is, krijgen alle
ambtenaren en nooddiensten in het risicogebied een waarschuwing. Direct daarna wordt
de bevolking gewaarschuwd via sirenes, radio, tv en een mobiele app.
BRON 18

https://www.trouw.nl/home/aardbevingsalarm-behoedt-mexico-voor-veel-meer-doden~aef0815e/

b W
 aarom konden de bewoners van de Mexicaanse hoofdstad weer een nieuwe zware beving
verwachten?
c 	Overleg met een paar klasgenoten. Bedenk samen drie omstandigheden waar het vanaf hangt
of een overheid voldoende maatregelen vooraf treft.
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Opgave 4
Waarom is de schade juist in Mexico-Stad vaak zo groot?
Vraag 1 Een kwetsbare hoofdstad
a B
 ekijk bron 19 en lees bron 20. De hoofdstad ligt volgens de kaart (bron 19) een heel eind van
het epicentrum bij Puebla. Toch werd de bodem juist onder Mexico-Stad hevig heen en weer
geschud. Geef daarvoor de verklaring.

BRON 19

De Mexicaanse aardbeving van 19 september 2017.
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-mexico-earthquake-california-20170920-htmlstory.html

Gebouwd op bibberende blubber
Mexico-Stad werd op 2.250 m in een hoge bergvallei gebouwd door de Azteken, op een
drooggelegd meer. Ze werden aangetrokken door de beschutte ligging en de vruchtbare
grond. Nog steeds bestaat de ondergrond van de miljoenenstad uit zand en slib. Zo’n
bodem neemt makkelijk water op. Bij een aardbeving kan de vochtige grond de trilling
wel 100 keer versterken. Vooral gebouwen met vijf tot twintig verdiepingen bleken in het
verleden daarvoor gevoelig. Omdat de hoofdstad veel drinkwater oppompt uit de bodem,
verzakken bovendien veel huizen.
BRON 20

b Zoek op internet het krantenartikel Aardbevingsalarm behoedt Mexico voor veel meer doden
https://www.trouw.nl/home/aardbevingsalarm-behoedt-mexico-voor-veel-meerdoden~aef0815e/
	Lees daarin het stukje Aardbevingsbestendig. Noteer drie maatregelen die na 1985 zijn
genomen om gebouwen aardbevingsbestendig te maken.
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Samenvatting
Welke begrippen heb je geleerd? Als samenvatting maak je de volgende kruiswoordpuzzel:

https://www.puzzle-maker.com/CW/
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