Què es un terratrèmol?

Un terratrèmol es un fenomen natural que es produeix en l'
interior de la terra i que pot ocasionar danys considerables. Es
defineix com una alliberació sobtada d'energia acumulada que es
propaga en forma d'ones sísmiques. Aquesta energia s'acumula
pel moviment de les plaques que formen la escorça de la terra.

Per que és produeixen el terratrèmols?

La part mes superficial de la terra està formada per un mosaic de plaques en
forma de trencaclosques que estan en continu moviment a causa dels corrents
convectius del mantell superior.
Aquestes plaques son conegudes amb el nom de plaques tectòniques.
Hi ha 7 grans plaques: Euroasiàtica, Africana, Amèrica del Nord,
Amèrica del Sud, Pacifica, Indo-Australiana i Antàrtica i altres

Aquestes plaques es mouen a diferents velocitats, les més lentes
poden arribar a velocitats de 1 o 2 cm/any i les més ràpides de
l'ordre de 10 cm/any.
En aquests desplaçaments es produeix un xoc i una fricció en el
seus límits, trencant-se en el punt on la deformació supera la
resistència de la roca. Degut a aquesta ruptura es genera una
pertorbació (ones) que son les que constitueixen el terratrèmol,
aquestes ones sísmiques o vibracions que s'alliberen sobtadament
representen l'energia que s'ha anat acumulant al llarg dels anys.
La ruptura o discontinuïtat de la roca que es produeix rep el nom
de falla i el punt on es produeix la ruptura es denomina
hipocentre (la seva projecció sobre el mapa rep el nom de
epicentre).

EXPLICA QUÈ PASSA EN AQUESTS DIBUIXOS
com la porta d'una casa al voltant de les frontisses.

ELS SIMÒGRAFS
Els primers sismògrafs van ser construïts a principis del segle
XX. Actualment els sismògrafs son instruments molt sofisticats
però el principi bàsic emprat es el mateix: una massa suspesa
d'un marc que reposa sobre el sòl, la massa es, per tant,
relativament independent del moviment del marc. Quan el marc
es mou per les ones d'un terratrèmol, la inèrcia de la massa fa
que aquesta estigui estacionària respecte al moviment del marc,
de forma que aquest moviment relatiu es registrat amb una ploma
en paper enrotllat a un tambor que gira. El registre es denomina
sismograma. El principi del sismògraf de pèndol (click) pot
utilitzar-se pel moviment vertical i horitzontal del sòl. El
moviment vertical pot ser registrat subjectant la massa a una
molla penjada d' un marc de forma que el moviment de la massa
marcarà un registre. Per moviments horitzontals el pèndol es mou

Esquema d'un sismògraf de pèndol

COMPLETA EL DIBUIX
ESCORÇA OCEÀNICA, ESCORÇA CONTINENTAL, ZONA DE SUBDUCCIÓ
MAGMA, FOSA, VOLCÀ, LITÒSFERA

ASTENOSFERA

ESCRIU QUÈ PASSA EN AQUESTS DIBUIXOS

COMPLETA ELS DIBUIXOS:

COMPLETA EL DIBUIX I EXPLICA COM ES FORMEN ELS TSUNAMIS

