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Hersiening

• TSOENAMI

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

• AARDBEWINGS- Vibrasies in die aardkors ,aardbewings 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

• Die fokus is die punt onder die aardoppervlak waar die aardbewing ontstaan.

• Die episentrum is die

• punt op die aardoppervlak reg bokant die fokus.



Hersiening

• 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.



Aardbewings



Voorspelling van Aardbewings

• Dit is onmoontlik om aardbewings te verhoed , maar wetenskaplikes het maniere ontwikel
om te voorspel wanneer hulle sal voorkom. Wanneer daar tekens voorkom kan die
plaaslike owerhede reëls in plek sit om te ontruim om die skade en verlies van lewens te
probeer minimaliseer. ‘n Goeie kommunikasiestelsel is nodig dwarsdeur die hele land

• Daar is drie voorspellings wat wetenskaplikes dophou.

• 1. Sateliet inligting

• 2.Waarskuwing deur diere

• 3.Tsoenami-waarskuwingstelse



Voorspelling van aardbewings

• 1. Sateliet inligting

• -Sateliete wat om die aarde wentel kry sekere inligting en wetenskaplikes kan die inligting
gebruik om te bepaal waar magma na die aardoppervlak styg, hulle kan ook bepaal of die
kors onstabiel is en ‘n aardbewing tot gevolg het.

• 2. Waarskuwing deur diere

• -Diere soos voëls en honde openbaar vreemde gedrag net voor aardbewings.
Wetenskaplikes is van mening dat diere die verandering in vibrasies kan aanvoel.

• 3.Tsoenami -waarskuwingstelsel

• Dit is ‘n stelsel wat waarskuwings stuur as daar ‘n moontlike aardbewings en  tsoenami’s
gaan plaasvind. Die waarskuwingstelsel moet die mense in die gebied in kennis stel dat ‘n
tsoenami op pad is en dat hulle die gebied moet ontruim en na hoërliggende dele moet
beweeg. Daar is verskillende maniere om die inligting oor te dra: sirene-waarskuwings,
radio, televisie en SMS’e



Impak van aardbewings op mense

• ‘n Aardbewing kan groot skade veroorsaak en kan baie sterftes tot gevolg hê

• Toevoer van elektrisiteit, gas en water word ontwrig.

• Brande kan ontstaan as gevolg van die elektriese-drade

• Damwalle kan breek en grond- en modderstortings veroorsaak.

• Tekorte aan vars drinkwater, kos en mediese voorrade kan intree.

• Nywerhede kan genoop word om te sluit, mense verloor hulle werk

• Siektes soos cholera kan uitbreek

• Hoë sterftesyfers in digbewoonde gebiede; onmiddellike verlies.



Impak van aardbewings op nedersettings en die omgewing

• -Nedersetting
• Geboue en infrastruktuur kan vernietig word
• Paaie en spoorlyne kan vernietig word wat vervoer beinvloed
• Skade en verwoesting aan kragstasies, waterpype en telefoonlyne dit kan die gebied vir ‘n

lang tydperk sonder krag laat.
• Skade aan fabrieke
• Skade en verwoesting aan mense se wonings wat talle mense sonder heenkome laat
• -Omgewing
• Tsoenami’s veroorsaak dat plante en grond weggespoel word wat erosie tot gevolg het.
• Tsoenami’s kan skade aanrig aan koeraalriwwe, sandduine en bosse.
• Besoedeling kan ook’n negatiewe inpak op die omgewing hê
• Kernkragstasies kan radio-aktiewe stowwe vrystel wat ‘n groot impak op die mens en

omgewing het



Impak van aardbewings op die ekonomie

• Gewoonlik benodig lande wat deur ‘n aardbewing of tsoenami getref is hulp van ander
lande soos kos, skuiling en mediese sorg.

• Die land moet die infrastruktuur opbou om weer die ekonomie aan die gang te sit

• Mense verloor werke en wonings en dit dra by tot armoede

• Boere verloor vee en hulle gewasse wat ‘n negatiewe impak op die land se ekonomie het

• Die land verloor ‘n groot inkomste wat deur toeriste gemaak word.

• Kinders verloor hulle ouers en het dan versorging nodig wat deur die staat befonds moet
word

• Misdaad kan toeneem as gevolg van werkloosheid en armoede



Verskil tussen ontwikkelde en ontwikkelende lande



Voorbeelde van ontwikkelde lande

• Inisiatiewe in ontwikkelde lande ter voorbereiding van aardbewings.

• Soek- en reddingspanne

• Kundiges gebruik betonkettingsae om openinge te sny waardeur vasgekeerde slagoffers in
veiligheid gebring kan word.

• Vestiging van noodhulpstasies met vrywillige dokters en verpleegpersoneel

• Vestiging van aardbewing-waarskuwingstelsels

• Gebruikskanale diep onder Tokio om die skade aan water-, elektrisiteit, telefoon- en
rioleringspypleidings te beperk.



Strategieë om die impak te verminder

• -Strategieë deur regering

• Goeie waarskuwingstelsels in plek hê om die land in kennis te stel

• ‘n Eenvormige plan van aksie dat almal weet wat om te doen in ‘n nood situasie

• Media bewusmaking om die mense in die land in te lig oor aardbewings

• Stel voorsorgmaatreëls voor wat mense kan volg

• Nodige toeristing nodig om in ‘n noodsituasie die mense te kan help

• Goeie en vinnige diens na ‘n aardbewings om water en kos aan die mense te voorsien.

• Veiliger geboue-

• Geboue moet sterker gebou word om aardbewings te kan weerstaan

• Geboue in aardbewingsones moet so gebou word om die effek van die aardbewing te
verminder, die probleem daarmee is dat dit baie duurder is om te bou



Strategieë om die impak te verminder

• Strategieë deur gemeenskap

• Identifiseer gevare in die huis, sorg dat alle rakke stewig vas is en maak seker dat alle

       alle gas en elektriese verbindings nie lek nie om brangevaar te verminder

• Identifiseer ‘n veilige plek waarheen jy kan gaan tydens ‘n aardbewing. As jy binne ‘n
gebou is vind skuiling onder ‘n groot tafel weg van glas vensters, as jy buite is bly weg van
geboue ,bome en brue.

• Ken die noodtelefoonnommers

• Hou nood items soos ‘n flitslig,kos, vars water ,medisyne,stapskoene en spaar komberse
naby.

• Maak die gemeenskap rondom jou bewus van aardbewings



MAAK SEKER DAT DIE OPSOMMINGS OOR
AARDBEWINGS IN JULLE WERKBOEKE IS

Volgende kyk ons na vulkane deel 1



THANK YOU
END OF PRESENTATION


