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Opgave om jordskælv 

Richter-skalaen 
Atomprøvesprængninger under jorden udløser også en rystelse, som kan registreres. 
Omregning mellem energi og Richtertallet sker med formlen: 
 
log( ) 4.8 1.5E M= + ⋅  hvor E er energi i J (Joule) og M er Richtertallet. 
 
1 ton TNT (TriNitroToluen) sprængstof er ca. . 94.2 10 J⋅
Hiroshima-atombomben „Little Boy“ var på ca. 13.000 tons TNT. 
 
Beregn Richtertallet for en underjordisk eksplosion på samme størrelse som Hiroshima-
atombomben. 
 
Du kan læse på Wikipedia om „Fat Man“, som var navnet for Nagasaki-atombomben under 2. 
verdenskrig: http://en.wikipedia.org/wiki/Fat_Man
Om selve bombningen kan du læse på: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_bombings_of_Hiroshima_and_Nagasaki
 
NordKorea udførte verdens hidtil seneste underjordiske atomprøvesprængning d. 9/10-2006. Testen 
var en fuser – det kunne andre lande måle v.hj.a. seismik. Så den slags kan ikke hemmeligholdes! 
Læs om testen: http://en.wikipedia.org/wiki/2006_North_Korean_nuclear_test
 

Jordskælv styrke 7.8 på Fiji-øerne 
 
På denne URL kan du finde facts om jordeskælvet fra d. 9/12-2007: 
http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/us2007ksak.php
 

 
 
Under fanebladet "Scientific and Technical" kan du vælge linket Theoretical P-Wave Travel Time 
(åben den I et nyt vindue eller faneblad). 
Bemærk at et område af jorden ikke rammes direkte af en P-bølge. Klik på linket P-wave shadow 
zone og læs hvorfor. Europa ligger i den zone fra Fiji-øerne, så vi blev ikke direkte ramt af P-bølgen 
(se søjlen ”Phase”). 
 
Under fanebladet "Maps" kan du se lokationen i Google Maps. Gør det. 
Du kan også se placeringen i Google Earth. 
Normalt ville man bare klikke på linket, men på Helsingør Gymnasium skal du højreklikke på linket 
og downloade filen. Gem den på dit personlige drev (Dokumenter). Åben så Google Earth (under 
Fagprogrammer, Geografi). Åben derindefra den downloadede fil. Så virker det! 
 
Du kan finde ud af, hvad bølgerne P, PP, PS osv. betyder ved at køre programmet Seismic Waves. 
På Helsingør Gymnasiums PC’er findes det således: dobbeltklik på skrivebordsmappen 
”Fagprogrammer”, og dobbeltklik på mappen ”Geografi”, og find ”Seismic Waves”. 
Softwaren kan gratis hentes på: http://bingweb.binghamton.edu/~ajones/
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