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I dag skal vi arbejde med at finde epicenteret for en jordskælv og derefter dets styrke.
Epicenteret finder vi ved at triangulere udfra tre seismogrammer, hvor vi finder afstanden til
epicenteret, se figur 1.

Figur 1: Triangulering af jordskælvet
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1. Finde afstanden til epicenteret:
For at finde afstanden til epicenteret skal man bruge et seismogram. Her skal vi finde
tidsforskellen mellem hvornår P bølgerne og S bølgerne ankommer, da vi ved P-bølger med
en hastighed der variere fra 1-14 km/s og S-bølger 1-8 km/s. Så vil der være en forskel mellem,
hvornår de to ankommer. Ved afstand fra epicenteret på mellem 50-500 km vil hastighederne
være P-bølge 8 km/s og S-bølge 3,45 km/s [1].
Med den viden kan vi ved hjælp af S-P intervallet finde afstand til epicenteret, se figur 2. og
figur 3.

Figur 2: Viser et seismogram, hvor S-P intervallet findes ved at trækket P-bølgens rejsetid (0 sek) fra
S-bølgens (36 sek). Det giver et S-P Interval på 36 sek - 0 sek = 36 sek.

2. Triangulering
Når man har beregnet afstanden mellem epicenter og tre forskellige stationer kan man
trianguler ved at indtegne cirkler med udgangspunkt i stationen. Der hvor de tre krydser er
epicenteret, se figur 1.
Hvis cirklerne ikke skærer hinanden i et punkt, så er der sandsynligvis tale om en fejlmåling.

3. Øvelse i triangulering
Ved at bruge de tre seismogrammer fra det sydvestlige USA, sammen med figur 3 på næste
side er det muligt at finde afstandene til epicenteret. Skriv afstanden til hver enkelt station
ind i tabel 1 på sidste. Når i har fundet afstand fra epicenteret og til alle tre stationer, så kan i
via triangulering finde epicenteret på et kort, se figur 7. På næste side
Derefter går vi videre til at bestemme jordskælvets styrke.

2 af 9

Figur 3: Sammenhæng mellem Jordskælvsbølgers rejsetid og afstand.
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4. De tre seismogrammer:

Figur 4: Eureka, Californien
S-P Interval (sek)

Afstand til epicenter (km)
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Amplitude (mm)

Figur 5: Elko, Nevada
S-P Interval (sek)

Afstand til epicenter (km)
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Amplitude (mm)

Figur 6: Las Vegas, Nevada
S-P Interval (sek)

Afstand til epicenter (km)
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Amplitude (mm)

5. Kort over det sydvestlige USA

Figur 7: Kort over det sydvestlige USA
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6. Bestemmelse af jordskælvets styrke
Til at bestemme jordskælvets styrke efter Richter Skalaen, skal vi aflæse S-bølges maksimale
amplitude ved alle tre stationer. Når vi har aflæst de tre stationers og skrevet dem ind i
tabellen på sidste side, så skal vi bruge nomogrammet på næste side (figur 8).
Her tegnes der en lige linje for hver station som starter i venstre side ved afstanden til
epicenteret og går over til amplituden. Derefter aflæses jordskælvets styrke som
skæringspunktet mellem de tre linjer.

Figur 8: Ved måling af S-bølgens maksimale amplitude (udsving) kan man sammen med afstand til
epicenteret bestemme jordskælvet styrke på Richter skalaen
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7. Richter Nomograf

Figur 8: Richter Nomograf. Ved at bruge afstand til epicenter og amplituden af S-bølgen er det muligt
at bestemme et given jordskælvs styrke på Richterskalaen

Konklusion på øvelsen:
- Vurder nu mulighederne for
evakuering på baggrund af jeres
viden om det konkrete jordskælv
samt jeres generelle viden om
jordskælv.
- Tag billeder af jeres arbejde og læg
det i produktmappen. Det vil være en
del af eksamen.
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I dag skal vi arbejde med at finde epicenteret for en jordskælv og derefter dets styrke.
Epicenteret finder vi ved at triangulere udfra tre seismogrammer, hvor vi finder afstanden til
epicenteret, se figur 1.

Figur 1: Triangulering af jordskælvet
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1. Finde afstanden til epicenteret:
For at finde afstanden til epicenteret skal man bruge et seismogram. Her skal vi finde
tidsforskellen mellem hvornår P bølgerne og S bølgerne ankommer, da vi ved P-bølger med
en hastighed der variere fra 1-14 km/s og S-bølger 1-8 km/s. Så vil der være en forskel mellem,
hvornår de to ankommer. Ved afstand fra epicenteret på mellem 50-500 km vil hastighederne
være P-bølge 8 km/s og S-bølge 3,45 km/s [1].
Med den viden kan vi ved hjælp af S-P intervallet finde afstand til epicenteret, se figur 2. og
figur 3.

Figur 2: Viser et seismogram, hvor S-P intervallet findes ved at trækket P-bølgens rejsetid (0 sek) fra
S-bølgens (36 sek). Det giver et S-P Interval på 36 sek - 0 sek = 36 sek.

2. Triangulering
Når man har beregnet afstanden mellem epicenter og tre forskellige stationer kan man
trianguler ved at indtegne cirkler med udgangspunkt i stationen. Der hvor de tre krydser er
epicenteret, se figur 1.
Hvis cirklerne ikke skærer hinanden i et punkt, så er der sandsynligvis tale om en fejlmåling.

3. Øvelse i triangulering
Ved at bruge de tre seismogrammer fra det sydvestlige USA, sammen med figur 3 på næste
side er det muligt at finde afstandene til epicenteret. Skriv afstanden til hver enkelt station
ind i tabel 1 på sidste. Når i har fundet afstand fra epicenteret og til alle tre stationer, så kan i
via triangulering finde epicenteret på et kort, se figur 7. På næste side
Derefter går vi videre til at bestemme jordskælvets styrke.
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Figur 3: Sammenhæng mellem Jordskælvsbølgers rejsetid og afstand.
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4. De tre seismogrammer:

Figur 4: Fresno, CA
S-P Interval (sek)

Afstand til epicenter (km)
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Amplitude (mm)

Figur 5: Las Vegas, NV
S-P Interval (sek)

Afstand til epicenter (km)
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Amplitude (mm)

Figur 6: Phoenix, AZ
S-P Interval (sek)

Afstand til epicenter (km)
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Amplitude (mm)

5. Kort over det sydlige USA

Figur 7: Kort over det sydlige USA
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6. Bestemmelse af jordskælvets styrke
Til at bestemme jordskælvets styrke efter Richter Skalaen, skal vi aflæse S-bølges maksimale
amplitude ved alle tre stationer. Når vi har aflæst de tre stationers og skrevet dem ind i
tabellen på sidste side, så skal vi bruge nomogrammet på næste side (figur 8).
Her tegnes der en lige linje for hver station som starter i venstre side ved afstanden til
epicenteret og går over til amplituden. Derefter aflæses jordskælvets styrke som
skæringspunktet mellem de tre linjer.

Figur 8: Ved måling af S-bølgens maksimale amplitude (udsving) kan man sammen med afstand til
epicenteret bestemme jordskælvet styrke på Richter skalaen
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7. Richter Nomograf

Figur 8: Richter Nomograf. Ved at bruge afstand til epicenter og amplituden af S-bølgen er det muligt
at bestemme et given jordskælvs styrke på Richterskalaen

Konklusion på øvelsen:
- Vurder nu mulighederne for
evakuering på baggrund af jeres
viden om det konkrete jordskælv
samt jeres generelle viden om
jordskælv.
- Tag billeder af jeres arbejde og læg
det i produktmappen. Det vil være en
del af eksamen.
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I dag skal vi arbejde med at finde epicenteret for en jordskælv og derefter dets styrke.
Epicenteret finder vi ved at triangulere udfra tre seismogrammer, hvor vi finder afstanden til
epicenteret, se figur 1.

Figur 1: Triangulering af jordskælvet
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1. Finde afstanden til epicenteret:
For at finde afstanden til epicenteret skal man bruge et seismogram. Her skal vi finde
tidsforskellen mellem hvornår P bølgerne og S bølgerne ankommer, da vi ved P-bølger med
en hastighed der variere fra 1-14 km/s og S-bølger 1-8 km/s. Så vil der være en forskel mellem,
hvornår de to ankommer. Ved afstand fra epicenteret på mellem 50-500 km vil hastighederne
være P-bølge 8 km/s og S-bølge 3,45 km/s [1].
Med den viden kan vi ved hjælp af S-P intervallet finde afstand til epicenteret, se figur 2. og
figur 3.

Figur 2: Viser et seismogram, hvor S-P intervallet findes ved at trækket P-bølgens rejsetid (0 sek) fra
S-bølgens (36 sek). Det giver et S-P Interval på 36 sek - 0 sek = 36 sek.

2. Triangulering
Når man har beregnet afstanden mellem epicenter og tre forskellige stationer kan man
trianguler ved at indtegne cirkler med udgangspunkt i stationen. Der hvor de tre krydser er
epicenteret, se figur 1.
Hvis cirklerne ikke skærer hinanden i et punkt, så er der sandsynligvis tale om en fejlmåling.

3. Øvelse i triangulering
Ved at bruge de tre seismogrammer fra det sydvestlige USA, sammen med figur 3 på næste
side er det muligt at finde afstandene til epicenteret. Skriv afstanden til hver enkelt station
ind i tabel 1 på sidste. Når i har fundet afstand fra epicenteret og til alle tre stationer, så kan i
via triangulering finde epicenteret på et kort, se figur 7. På næste side
Derefter går vi videre til at bestemme jordskælvets styrke.
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Figur 3: Sammenhæng mellem Jordskælvsbølgers rejsetid og afstand.
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4. De tre seismogrammer:

Figur 4: Pusan, Sydkorea
S-P Interval (sek)

Afstand til epicenter (km)
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Amplitude (mm)

Figur 5: Tokyo, Japan
S-P Interval (sek)

Afstand til epicenter (km)
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Amplitude (mm)

Figur 6: Akita, Japan
S-P Interval (sek)

Afstand til epicenter (km)
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Amplitude (mm)

5. Kort over Japan

Figur 7: Kort over Japan
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6. Bestemmelse af jordskælvets styrke
Til at bestemme jordskælvets styrke efter Richter Skalaen, skal vi aflæse S-bølges maksimale
amplitude ved alle tre stationer. Når vi har aflæst de tre stationers og skrevet dem ind i
tabellen på sidste side, så skal vi bruge nomogrammet på næste side (figur 8).
Her tegnes der en lige linje for hver station som starter i venstre side ved afstanden til
epicenteret og går over til amplituden. Derefter aflæses jordskælvets styrke som
skæringspunktet mellem de tre linjer.

Figur 8: Ved måling af S-bølgens maksimale amplitude (udsving) kan man sammen med afstand til
epicenteret bestemme jordskælvet styrke på Richter skalaen
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7. Richter Nomograf

Figur 8: Richter Nomograf. Ved at bruge afstand til epicenter og amplituden af S-bølgen er det muligt
at bestemme et given jordskælvs styrke på Richterskalaen

Konklusion på øvelsen:
- Vurder nu mulighederne for
evakuering på baggrund af jeres
viden om det konkrete jordskælv
samt jeres generelle viden om
jordskælv.
- Tag billeder af jeres arbejde og læg
det i produktmappen. Det vil være en
del af eksamen.
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I dag skal vi arbejde med at finde epicenteret for en jordskælv og derefter dets styrke.
Epicenteret finder vi ved at triangulere udfra tre seismogrammer, hvor vi finder afstanden til
epicenteret, se figur 1.

Figur 1: Triangulering af jordskælvet
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1. Finde afstanden til epicenteret:
For at finde afstanden til epicenteret skal man bruge et seismogram. Her skal vi finde
tidsforskellen mellem hvornår P bølgerne og S bølgerne ankommer, da vi ved P-bølger med
en hastighed der variere fra 1-14 km/s og S-bølger 1-8 km/s. Så vil der være en forskel mellem,
hvornår de to ankommer. Ved afstand fra epicenteret på mellem 50-500 km vil hastighederne
være P-bølge 8 km/s og S-bølge 3,45 km/s [1].
Med den viden kan vi ved hjælp af S-P intervallet finde afstand til epicenteret, se figur 2. og
figur 3.

Figur 2: Viser et seismogram, hvor S-P intervallet findes ved at trækket P-bølgens rejsetid (0 sek) fra
S-bølgens (36 sek). Det giver et S-P Interval på 36 sek - 0 sek = 36 sek.

2. Triangulering
Når man har beregnet afstanden mellem epicenter og tre forskellige stationer kan man
trianguler ved at indtegne cirkler med udgangspunkt i stationen. Der hvor de tre krydser er
epicenteret, se figur 1.
Hvis cirklerne ikke skærer hinanden i et punkt, så er der sandsynligvis tale om en fejlmåling.

3. Øvelse i triangulering
Ved at bruge de tre seismogrammer fra det sydvestlige USA, sammen med figur 3 på næste
side er det muligt at finde afstandene til epicenteret. Skriv afstanden til hver enkelt station
ind i tabel 1 på sidste. Når i har fundet afstand fra epicenteret og til alle tre stationer, så kan i
via triangulering finde epicenteret på et kort, se figur 7. På næste side
Derefter går vi videre til at bestemme jordskælvets styrke.
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Figur 3: Sammenhæng mellem Jordskælvsbølgers rejsetid og afstand.
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4. De tre seismogrammer:

Figur 4: Chichuahua, Mexico
S-P Interval (sek)

Afstand til epicenter (km)
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Amplitude (mm)

Figur 5: Mazatlan, Mexico
S-P Interval (sek)

Afstand til epicenter (km)
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Amplitude (mm)

Figur 6: Rosarito, Mexico
S-P Interval (sek)

Afstand til epicenter (km)
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Amplitude (mm)

5. Kort over Mexico

Figur 7: Kort over Mexico
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6. Bestemmelse af jordskælvets styrke
Til at bestemme jordskælvets styrke efter Richter Skalaen, skal vi aflæse S-bølges maksimale
amplitude ved alle tre stationer. Når vi har aflæst de tre stationers og skrevet dem ind i
tabellen på sidste side, så skal vi bruge nomogrammet på næste side (figur 8).
Her tegnes der en lige linje for hver station som starter i venstre side ved afstanden til
epicenteret og går over til amplituden. Derefter aflæses jordskælvets styrke som
skæringspunktet mellem de tre linjer.

Figur 8: Ved måling af S-bølgens maksimale amplitude (udsving) kan man sammen med afstand til
epicenteret bestemme jordskælvet styrke på Richter skalaen
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7. Richter Nomograf

Figur 8: Richter Nomograf. Ved at bruge afstand til epicenter og amplituden af S-bølgen er det muligt
at bestemme et given jordskælvs styrke på Richterskalaen

Konklusion på øvelsen:
- Vurder nu mulighederne for
evakuering på baggrund af jeres
viden om det konkrete jordskælv
samt jeres generelle viden om
jordskælv.
- Tag billeder af jeres arbejde og læg
det i produktmappen. Det vil være en
del af eksamen.
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