30.000 per any

Sismòmetre Wood-Anderson

Difícilment percebut.
Sovint només és
enregistrat
instrumentalment.
900.000 per any

Sovint percebut. No
solen causar danys
significatius.

500 per any

100 per any

Poden causar
danys importants.

1 cada 5 o 10 anys

L'amplitud (mm)

Terratrèmols majors.
Destrucció total a les ciutats.

De la unió, en dues regles graduades, dels valors de
l'amplitud en mil·límetres i de la distància epicentral en
quilòmetres, la intersecció que en resulta, en una tercera
regla graduada situada al mig, dóna el valor de la magnitud.

Magnitud

20 per any

Terratrèmol fort. Danys
molt importants.

Nomograma
Per determinar la magnitud d'un terratrèmol és necessari
fer càlculs diversos. Per tal d'obtenir-la de manera ràpida
quan no hi ha ordinadors que puguin fer aquests càlculs, es
va definir el que anomenem nomograma.

distància (km)

Danys lleugers als
edificis.

amplitud = 1 mm

Sismogrames Wood-Anderson

L'escala de magnitud
sísmica de Richter

Adaptat de la composició original del Reial Institut Meteorològic d'H olanda

El terme magnitud el va triar per diferenciar-lo de la
intensitat i, per l'analogia en astronomia, de la
mesura de la brillantor d'una estrella. R ichter va
ajustar l'escala assignant un valor de 3,0 a un
terratrèmol localitzat a cent quilò metres de
distància que produí s una deflexió d'un mil·lí metre
sobre el registre de paper d'un sismò graf de torsió
Wood-Anderson. R ichter no va considerar mai
terratrèmols a més de sis-cents quilò metres de
distància, però avui en dia és possible calcular la
magnitud d'un esdeveniment sí smic a qualsevol
distància.

Amb aquesta informació va calcular el factor
corrector per poder simular l'amplitud del registre
d'un terratrèmol a una distància epicentral fixa. U n
cop feta la simulació es podien comparar
terratrèmols encara que haguessin estat localitzats a
distàncies diferents. Com que hi havia diferències
importants d'amplitud entre els registres dels
terratrèmols petits i els dels grans, va fer ús d'una
escala logarí tmica. Si l'amplitud augmentava deu
vegades, la grandària només augmentava una
unitat a l'escala de magnitud.

Charles Richter (1900-1985)
L'any 1935, el sismò leg americà Charles Francis
R ichter va desenvolupar un mètode per determinar
objectivament la grandària d'un terratrèmol,
utilitzant les traces dels sismogrames del tipus
Wood-Anderson que tenia al seu abast, a
Califò rnia. R ichter va utilitzar diferents
terratrèmols i va determinar com disminuïen les
amplituds en augmentar la distància a l'epicentre.

