
Geografie Graad 10
Kwartaal 2
Aardbewings deel 1



Hersiening

• Wanneer rots aan weerskante saamgedruk word, kan dit kromtrek, plooi of skuif.

• As die drukkrag nie so sterk is nie , en die rots is stabiel noem ons dit verbuiging. As die
kragte sterker is kry ons plooiing of verskuiwing



Hersiening



Aardbewings



Aardbewings

– AARDBEWINGS- Vibrasies in die aardkors ,dit is die gevolg van tektoniese kragte. Plaatbewegings
veroorsaak breuke in die kors wat groot tektoniese drukking veroorsaak. Die drukking veroorsaak
vibrasies in die aardkors en dit word aardbewings genoem

– Ontstaan van aardbewings

• ’n Aardbewing is die skielike, hewige skudding van die aarde, veroorsaak deur die
beweging van verskuiwings.

• Wanneer twee korsplate teen mekaar skuur, of die een onder die ander inskuif, veroorsaak
die beweging van die verskuiwing aardbewings.

• Myninsakkings kan ook aardbewings veroorsaak.



Kenmerke van aardbewings

• Die fokus en episentrum van ’n aardbewing

Die fokus is die punt onder die aardoppervlak waar
die aardbewing ontstaan.
Die episentrum is die
punt op die aardoppervlak reg bokant die fokus.



Seismiese golwe

• Seismiese golwe-Energiegolwe wat deur die aardkors beweeg vanaf die fokus tot by die
oppervlak.

• Seismiese of aardbewingsgolwe is skokgolwe wat vanaf die fokus in alle rigtings uitbeweeg.

• Seismograaf is die instrument waarmee seismiese golwe gemeet word.

• Seismogram is die grafiek wat die krag van die seismiese golwe aandui.



P-golwe



S-golwe



Oppervlak golwe



Tsoenami



Tsoenami

• TSOENAMI

• Enorme seegolwe as gevolg van ‘n aardbewing in die seebodem.

• Dit is ‘n reeks seegolwe wat gevorm word wanneer daar ‘n aardbewing onder die
seebodem plaasvind. Golwe neem in hoogte toe, wanneer ‘n tsoenami die kusvlak bereik
kan dit tot 50 m hoog wees. Tsoenami’s beweeg duisende kilometers oor oseane.

• Tsoenami’s kan oorstromings veroorsaak en verwoesting aan groot dele aanrig.



Die meting van aardbewings

• Aardbewings word met die Richterskaal gemeet. Dit is ’n logaritmiese skaal wat die
energie meet wat deur aardbewings voortgebring word en die krag van verskillende
aardbewings vergelyk.  Dit is vernoem na die seismoloog Charles. F. Richter. Hy het meer
as 200 aardbewings per jaar studeer en die skaal ontwikkel

• Die Richter-skaal strek van 1-9, elke punt op die skaal stel ‘n grootte voor van tien maal
groter as die vorige grootte.

• Seismograaf is ‘n instrument wat die grootte en spoed van seismiese golwe meet. Suid-
Afrika het twee seismologiese stasies. Een in Boshof in die Vrystaat en een by die Suid-
Afrikaanse Antarktiese basis.Hierdie twee stasies teken per jaar meer as ‘n duisend
seismiese gebeure regoor die wêreld aan.



Die Richterskaal



BEANTWOORD DIE VRAE WAT VOLG
Volgende kyk ons na aardbewings deel 2



Vrae

• 1. Verduidelik die verskil tussen die volgende:

• -Die fokus en episentrum van ‘n aardbewing

• -Die P- en S –golwe

• - Aardbewings en tsoenami’s

• -Die verskil tussen ‘n seismograaf en ‘n Richterskaal

• 2. Verduidelik hoe die Richterskaal werk



THANK YOU
END OF PRESENTATION


