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Taiwan 21. september1999, Richter 7.7.
”New waterfall

 
created

 
by 8 meter vertical

 
displacement

 northeast
 

of Fengyuen”

geosun.sjsu.edu/~sedlock/112/112.res.eqs.html

http://geosun.sjsu.edu/~sedlock/112/112.res.eqs.html


Samme dag på
 

et stadion på
 

Taiwan

Helle for det 
røde mål



Topografi, 
der er til at forstå

 
;-)

Ser voldsomt ud: Ser knap så
 

voldsomt ud:

Richter 7.0 Richter 7.7



http://geo.dpri.kyoto-u.ac.jp/member/tobita/photo/argebam.jpghttp://www.virginmedia.com/digital/science/pictures/earthqu

 
akes.php?ssid=7

Citadellet (UNESCO site 1208) bygget af ubrændte lersten
 

med rødder tilbage til ca. 
2000 år siden. 
Bevarelsen af gamle bygningsværker indikerer, at her er alvorlige jordskælv sjældne.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arge_Bam_Arad_edit.jpg

Bam, Iran, 2003. 
Størrelse 6.5  25000 dræbte.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Arge_Bam_Arad_edit.jpg


Jordskælv giver lyd! Hvordan ser mikrofonerne ud?



Wiechert
 

seismograph
 

(1904-1968)
1 Ton sat på

 
spidsen i ustabil 

ligevægt.

Svingningstid
 

8 sekunder.

Rent mekanisk. Ingen elektronik.



Kan en ”skoleseismograf”
 

måle fjerne jordskælv?

Ja! Dette jordskælv nord for Japan blev registreret af 
skoleseismografen i Århus; afstand 8200 km.

CAT YEAR MO DA ORIG TIME LAT LONG DEP MAGNITUDE IEFM DTSVNWG DIST NFPO km TFS

PDE-Q 2007 01 13 042320.85 46.27 154.46 10 8.20 Ms GS 6F M .T..... 8202 



Danmarks net af permanente seismografer
Større end en termokande, mindre end en ølkasse

100-300.000 kr
 

pr. station



Ca. 11 minutter efter det store 
jordskælv i Kina, 5. maj, 2008 

Nordlig retning mod Sydkina? 

Livet som seismograf
0.01 mm



Lodrette bevægelser ved 5 stationer

Svingningstider
 

1 til 5 sekunder, kan ikke høres



Jordskælv på
 

nettet 1

Hvor og hvornår der er sket jordskælv, hentet på
 

nettet: 
http://www.iris.edu/seismon/

 
: Direkte iagttagelse af de seneste positioner

Studere målinger af jordskælvsbølger fra nettet (SeisGram2K, 30 min?).
 http://www.orfeus-eu.org/cgi-bin/wilberII/wilberII_page1.pl

http://www.iris.edu/seismon/
http://www.orfeus-eu.org/cgi-bin/wilberII/wilberII_page1.pl


Jordskælv på
 

nettet 2

Studere målinger af jordskælvsbølger fra nettet (SeisGram2K, 30 min?).
 http://www.orfeus-eu.org/cgi-bin/wilberII/wilberII_page1.pl

http://www.orfeus-eu.org/cgi-bin/wilberII/wilberII_page1.pl


Jordskælv på
 

nettet 2
Studere målinger af jordskælvsbølger fra nettet (SeisGram2K, 30 min?).

 http://www.orfeus-eu.org/cgi-bin/wilberII/wilberII_page1.pl

http://www.orfeus-eu.org/cgi-bin/wilberII/wilberII_page1.pl


Jordskælv på
 

nettet 2
Studere målinger af jordskælvsbølger fra nettet (SeisGram2K, 30 min?).

 http://www.orfeus-eu.org/cgi-bin/wilberII/wilberII_page1.pl

http://www.orfeus-eu.org/cgi-bin/wilberII/wilberII_page1.pl


Hver person udmåler afstanden til skælvet 
som en længde af en snor. 

Her er afstanden 70 grader.

Hver person administrerer sin 
seismograf og afstand til skælvet.

S-P-tid
 

omregnes til afstand for hver station.



Snorene har den rigtige længde, men 
de har ikke den rigtige retning. Nu er de enige, og et tsunamivarsel

 kan udsendes.



Mærk Jordens flydende kerne 
gennem P-bølgernes skyggezone

Jordskælv på
 

nettet 3
Også

 
trace-plotning gennem denne site: 

http://www.iris.edu/cgi-bin/wilberII_page1.pl

http://www.iris.edu/cgi-bin/wilberII_page1.pl


Jordskælv på
 

nettet 3
Også

 
trace-plotning gennem denne site: 

http://www.iris.edu/cgi-bin/wilberII_page1.pl

Trykbølgen 
falmer, hvorfor?

Mærk Jordens flydende kerne 
gennem P-bølgernes skyggezone

http://www.iris.edu/cgi-bin/wilberII_page1.pl


Jordskælv på
 

nettet 3
Mærk Jordens flydende kerne 

gennem P-bølgernes skyggezone



Jordskælv på
 

nettet 3
Mærk Jordens flydende kerne 

gennem P-bølgernes skyggezone



Skorpen og topografien
 Tyk skorpe giver Tørre fødder

Skorpen er lettere end kappen. Skorpen giver opdrift
Definerer kontinenter
Indflydelse på

 
topografi gennem Arhimedes’

 
princip: 

-
 

Bjergkæder til skisport 
-

 
Lavlande til agerbrug 

-
 

Fladsø
 

med fiskebanker 
-

 
Sedimentbassiner 

med kulbrinter

Hastighedskontrast 
ca.  ~20%

Kontraster dybere 
nede? 



50 100 150 200 250 30

Eksplosion
 ca. 1000 kg

1 sekund 
”for sent”

”Til tiden”
 

ved 
6 km/sekund

1 sekund 
”for tidligt”

Spørg jordskælvsbølgerne: 
Hvor tyk og hvordan er skorpen?

Granit o.lign.

Hårdere end 
Granit

☼
6 km/s

8 km/s

km



Andrija
 

Mohorovičić
 (c. 1880). 23 år gammel

Opdagede hermed grænsen mellem 
skorpe og kappe, kaldes nu Moho.

Uden kvartsure, uden elektronik, 
meget få

 
seismografer

1909 (52 år gammel)

Andrija
 

Mohorovičić
 Opdagede, at jordskælv kommer for tidligt fra ca. 200 km.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Andrija_Mohorovicic.gif


Hvem hjalp med til at definere ”Jordskælv til tiden”
 

globalt?

Flydende kerne
 Gutenberg, 1914

Indre kerne
 Inge Lehmann, 1936





Siden 1940 kommer bølger ”til tiden” på nær få sekunder

Trykbølgen

Tr
an

sv
er

sa
l-

bø
lg

en

Bullen & Jeffreys

Transversalbølgen beviste, at 
Kappen ikke var smeltet men fast 
stof.

Dette diagram nedfrøs ideen om 
kontinentaldrift i over en 
menneskealder



Kan man forstå, at pladerne kan ”flyde rundt”?
2 m

10 cm

Hvis bjælken under sin egen vægt synker 0.1 mm 
på

 
150 år, så

 
er bjælken 

-
 

flydende som Asthenosfæren

-
 

5-50 gange mere flydende end den dybere Kappe

Millioner år siden



Trods fatal forvrøvlelse  gav  Bullen & Jeffreys  os i hvert fald en model for, 
hvornår trykbølgen 

burde  ankomme



”Burde”
 

ankomme her Vi matcher omhyggeligt 
bølgeformerne







Hvor dybt stikker forskellene i Skandinavien?

Nyt resultat ”på
 

vej i trykken”
 

-
 Analyse af 4000 jordskælvs-signaler 

viser:

Forsinket ankomst (rød) i DK og N

For tidlig ankomst (blå) i Sverige

Tolkning: Lithosfæren
 

er dobbelt så
 tyk under Sverige. 

Den dybere grund til at 
Danmark og ikke Sverige 
er flad og har olie.

Vil afgøre områdernes skæbner i 
fremtidige pladeprocesser

Ca. 100 km

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Denmark.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway_with_proportions.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg


Hvad bestemmer afvigelserne på
 

de ”få
 

sekunder”?

Lang-
 som Her 

kommer 
lyden for 
sent

Til tiden

Til tiden

?

?

Lydkilde

Princip:



Løsningen af det inverse problem: 
Hvor er klumpen?

Til tiden

Til tiden

Her kommer 
lyden for 

sent

?

?



Men lyd er mærkelig, når klumpen er lille!

Lydkilde Til tiden

For sent

For tidligt

For tidligt

For sent

Først erkendt hos een
 

gruppe i verden 
(Princeton, USA, så

 
sent som 1999)



Nyd bare mønsteret: 
Man kalder det

 The Banana-doghnut
 

Sensitivity

300km x 300km
 På

 
størrelse 

med Danmark



Stråleteori siger: 
Forsinkelsen afhænger af lydhastigheden i Odense.

Banana-doughnut-teori
 

siger:
 Forsinkelsen afhænger af hele Danmark, bortset fra Fyn.

Hypotese: 
Strålefolk kan aldrig 
opløse klumper 
mindre end 
Danmark



Store vulkanøers magmakilder?
Lydhastighed

 
1% lavere

Lydhastighed
 

1% højere



Modellering
 

af
 

strømning
 

i hele
 

Kappen

Supercomputere beregner omhyggeligt 
alle indre vekselvirkninger i 3D.

Styring: Radioaktivitet og viden om 
fortidige kontinentaldrift

Resultat: 
En gigantisk computerdrevet lavalampe! 

Potentiale: 
Forklare fortidens geologi og 
forudsige Jordens udvikling.

Men hvor sikker er vejrudsigten?
Måske gode ”5-døgns-prognoser”

 (100 mio
 

år), hvis vi spørger 
jordskælvsbølger omhyggeligt

 om nutidstilstanden?

Blå
 

= Koldt, tungt og 
hurtige bølger



2008: Carlsbergfondet
 hjælper os med at købe 

flere seismometre for 
yderligere 1 million

2009-2011: Vi opstiller 
disse seismometre i 
Østgrønland. 

Hvorfor det?



Millioner år siden



Danmark svejses til Tyskland

Kæmpebjergkæde dannes 
mellem Kongeåen

 
og 

Dannevirke

Millioner år siden



De Norske og Britiske 
bjerge dannes

Millioner år siden



Millioner år siden



2 tons udstyr klar til afskibning til Grønland



Station tæt på
 

Indlandsisen sættes ud

Seismometeret stilles 
direkte på

 
fjeldet



Seismometeret sikres mod vind og vejr 
med olietønde, sten og sandsække

Solceller



Bemærk: Jordlagene er kastet 
voldsomt rundt i fortiden

Resultater planlægges 
at foreligge i 2011

Med mindre?????



Truende dyr (1)



Truende dyr (2)

”Stå
 

stille til 2011!”



Jordskælv på
 

nettet 4

Seismogrammer og Jordbevægelse i EXCEL
 Eksempel: Kinesiske jordskælv målt i Mønsted Kalkgrube:

 Tekst-fil
 

downloadet fra webside
 Samme data importeret i EXCEL og plottet

Undervisningsmateriale fremkommer som del at 
udviklingsprojekt ”Geofysik i de gymnasiale 
uddannelser”, 2009-2010 (lægges på

 
”EMU’en”

 
til 

den tid)

Fysiklærere (og geografilærere) er meget velkomne 
til at deltage i dette som testere og inspiratorer.



Hvor store er jordskælv? 
Richerskalaens definition

Richertallet
 

= log10

 

(maximaludsving) + afstandskorrektion

1 trin større
 

~ 10 gange større udsving

Oprindeligt defineret ud fra 
en helt bestemt seismograf 
og kun til brug i Californien

Hvor højt er et 
tordenskrald?

Spørg Richter!



Hvor store er jordskælv? 
Richerskalaen og sprængkraft

Stør-
 relse

Spræng-
 kraft

-1.5 5 gram Ulovligt fyrværkeri
0 1 kg Eksplosion, seismik

 
efter olie

2 1 ton Krig, åbne miner og videnskab
4 1000 ton Lille kernevåben (Nordkorea?)
5 32 kt Hiroshima + Nagasaki (Skåne)
6 1 MT Typisk brintbombe
7 32 MT Største brintbomber (Haiti)
8 1 GT San Francisco, 1906

8.5 5 GT Alaska 1964
9 32 GT Chile 1960, Sumatra 2004

10 1 TT Brud hele Jorden rundt
12 1 PT Bryde Jorden i to halvkugler
13 32 PT Chicxulup

 
meteor-nedslag
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