Què és un terratrèmol?
Un terratrèmol és la manera natural que té la Terra d’alliberar tensions acumulades a la litosfera com a conseqüència dels
moviments continuats de les plaques que la componen. Quan les tensions són prou grans, es produeixen trencaments o
desplaçaments sobtats de parts de la litosfera, que produeixen alliberacions d’energia, i la part d’aquesta energia que es
transmet mitjançant ones elàstiques (ones sísmiques) a través de la Terra i que podem notar és el que es coneix com a
terratrèmol.
Què és la sismologia?
La sismologia és la disciplina de les ciències de la Terra que estudia la natura dels terratrèmols, les seves
característiques i tot tipus d’ones sísmiques que es propaguen tant per l’interior de la Terra com al voltant.
Què són les ones sísmiques?
Les ones sísmiques són les ones d’energia causades pel trencament sobtat de roques de l’interior de la Terra. Són
manifestacions energètiques que es propaguen a través de la Terra i que provoquen un desplaçament de les partícules
del terreny. Aquest desplaçament és el que enregistren els sismògrafs.
Tipus d’ones sísmiques
Bàsicament existeixen dos tipus d’ones sísmiques: ones internes i ones superficials. Les ones internes es propaguen molt més ràpidament i poden travessar les capes de l’interior de la Terra, mentre que les ones
superficials només es poden moure al llarg de la superfície de la Terra. Un terratrèmol allibera energia sísmica que es propaga tant en forma d’ones internes com en forma d’ones superficials.
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