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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
Εισαγωγή
Η Σεισμολογία ανήκει στις εφαρμοσμένες επιστήμες και αποτελεί κλάδο της Γεωφυσικής, η
οποία με νόμους και αρχές της Φυσικής μελετά την δομή της Γης και άλλων ουρανίων
σωμάτων . Ό σεισμός είναι γεωλογικό φαινόμενο ως προς τα αίτιά τους, ή έκλυση όμως της
ενέργειάς τους και ο τρόπος διάδοσης αυτής διέπονται από νόμους της Φυσικής.
Ο εικοστός αιώνας υπήρξε ο αιώνας ανάπτυξης της Σεισμολογίας, με κίνητρο την επιθυμία
του ανθρώπου να κατανοήσει το φαινόμενο του σεισμού αυτό καθ’ αυτό, αλλά και να δώσει
λύση στο ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει (π.χ. εντοπισμός κοιτασμάτων πετρελαίου
με σεισμικές μεθόδους).
Η ανάπτυξη της Σεισμολογίας έδωσε πλήθος πληροφοριών για την δομή του εσωτερικού της
Γης και τις γεωδυναμικές διεργασίες, συνέβαλε στην λύση προβλημάτων γεωτεκτονικής
φύσεως (θεωρία λιθοσφαιρικών πλακών) και απετέλεσε πηγή μελέτης για την αντιμετώπιση
του ουσιαστικού θέματος της αντισεισμικής προστασίας.
Οι σεισμοί τρομοκρατούσαν ανέκαθεν τον άνθρωπο, γι’ αυτό και προσπάθησε να ερμηνεύσει
το φαινόμενο, σύμφωνα πάντα με τις παραστάσεις και τις παραδόσεις του: για τους αρχαίους
Έλληνες ο Εγκέλαδος, για τους αρχαίους Ιάπωνες το γατόψαρο, για τους Ινδιάνους οι
χελώνες που διαφωνούσαν, όλα όντα τεράστια σε μέγεθος, που κατοικούσαν στο εσωτερικό
της γης, προκαλούσαν τους σεισμούς καθώς κινούνταν.
Στην ελληνική μυθολογία ο Εγκέλαδος -αρχηγός των Τιτάνων και γιός του Τάταρου και της
Γης- φονεύθηκε (κατά την επικρατέστερη παράδοση) από την Αθηνά, η οποία , αφού τον
έτρεψε σε φυγή, έρριψε εναντίον του την Σικελία ή το όρος Αίτνα, με το οποίο και τον
καταπλάκωσε. Ο Εγκέλαδος κινούμενος ενίοτε μέσα στον τάφο του προκαλεί εκρήξεις
ηφαιστείων και σεισμούς.
Ετυμολογικά η λέξη ‘εγκέλαδος’ προκύπτει μάλλον από σύντμηση (έγκειμαι + λας), και
σημαίνει ‘ο εγκατεστημένος στα πετρώματα, στον στερεό φλοιό της γης’.
Σήμερα πια γνωρίζουμε ότι ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο, αποτέλεσμα φυσικών –
γεωλογικών διεργασιών, που προέρχεται από την διατάραξη της μηχανικής ισορροπίας των
πετρωμάτων, η δε απελευθερούμενη ενέργεια κατά την διαταραχή αυτή διαδίδεται μέσα στη
γη με την μορφή σεισμικών κυμάτων και εκδηλώνεται ως κίνηση του εδάφους.
Η μελέτη των σεισμών βασίζεται αφ’ ενός στις παρατηρήσεις των σεισμικών αποτελεσμάτων
απ’ ευθείας από τον άνθρωπο (γεωλογικογεωγραφική έρευνα) , αφ’ ετέρου στις μελέτες των
σεισμικών κυμάτων που καταγράφονται από κατάλληλα ευαίσθητα όργανα των
σεισμολογικών σταθμών (φυσικομαθηματική έρευνα). Στην πρώτη περίπτωση οι
παρατηρήσεις ονομάζονται ‘μακροσεισμικές και η αντίστοιχη μέθοδος ‘μακροσεισμική’. Στην
δεύτερη περίπτωση οι παρατηρήσεις ονομάζονται ΄μικροσεισμικές’ και η αντίστοιχη μέθοδος
‘μικροσεισμική’.
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Παγκόσμια σεισμικότητα - Τεκτονικές Πλάκες ( Plate tectonics)
Tο 1912 ο Άλφρεντ Βέγκενερ, εξετάζοντας την εικόνα της γήινης σφαίρας, παρατήρησε ότι οι
περισσότερες από τις ηπείρους μοιάζουν να μπορούν να ταιριάξουν μεταξύ τους σαν ένα
μεγάλο παζλ κι έτσι πρότεινε τη θεωρία ότι κάποτε όλες οι ήπειροι αποτελούσαν μια ενιαία
ξηρά, την Πανγαία, και ότι, με τα χρόνια, τα κομμάτια που την αποτελούσαν
απομακρύνθηκαν και κατέληξαν στις σημερινές τους θέσεις. Το πρόβλημα ήταν ότι η θεωρία
αυτή του Βέγκενερ στερούνταν ενός γεωλογικού μηχανισμού που θα εξηγούσε τον τρόπο με
τον οποίο έγινε η μετακίνηση των ηπείρων. Αυτό και η επικρατούσα τότε άποψη ότι η γη
ήταν σε στερεά κατάσταση και αμετακίνητη είχαν σαν αποτέλεσμα την απόρριψη της θεωρίας
αυτής. Τελικά ο Χολμς, το 1960, κατόρθωσε να αποδείξει την θεωρία του Βέγκενερ
δουλεύοντας πάνω σε μια υπόθεση που ο ίδιος είχε κάνει, στην υπόθεση των ρευμάτων
μεταφοράς, και το 1970 πήρε την τελική της μορφή. Η θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών
δίνει μια σαφή ερμηνεία της παγκόσμιας σεισμικότητας ή τουλάχιστον βρίσκεται σε συμφωνία
με το σύνολο σχεδόν των σεισμικών δεδομένων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, το επιφανειακό
στρώμα της γης, η λιθόσφαιρα, είναι ένα δύσκαμπτο στρώμα πάχους 80 χλμ. περίπου και
αποτελείται από επτά λιθοσφαιρικές πλάκες (την Αφρικανική, της Β. Αμερικής, της Ν.
Αμερικής, την Ευρασιατική, την Αυστραλιανή, την Ειρηνική) και άλλες μικρότερες(Αραβική,
Νάζκα, Φιλιππίνων), οι οποίες κινούνται με σχετικές μεταξύ τους κινήσεις και με διαφορετικές
ταχύτητες, γλιστρώντας πάνω σ’ ένα πλαστικοειδές στρώμα πάχους 100-200 χλμ., την
ασθενόσφαιρα.

Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι τα αίτια κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών αποτελούν
ακόμα θέμα συζήτησης μεταξύ των επιστημόνων. Άλλοι την αποδίδουν σε ρεύματα
μεταφοράς στην ασθενόσφαιρα και άλλοι στη διαφορά πυκνότητας μεταξύ ηπειρωτικών και
ωκεανίων πλακών. Τα όρια των πλακών είναι περιοχές έντονης γεωλογικής δράσης, η οποία
εκδηλώνεται με την γένεση σεισμών, οροσειρών, ηφαιστείων και ωκεάνιων τάφρων,
διακρίνονται δε σε:
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¾ Όρια απόκλισης (divergent / spreading boundaries)
¾ Όρια σύγκλισης (convergent / subduction boundaries)
¾ Όρια μετασχηματισμού (transform boundaries)

A. Όρια απόκλισης

B. Όρια σύγκλισης

C. Όρια μετασχηματισμού

•

Όρια απόκλισης - Ωκεάνιες ράχες

Στις ωκεάνιες ράχες έχουμε έξοδο και στερεοποίηση μάγματος, προερχομένου από τον
ανώτερο μανδύα, με ταυτόχρονη αύξηση του φλοιού, έχουμε δηλαδή ουσιαστικά την
δημιουργία των λιθοσφαιρικών πλακών. Οι μεσωκεάνιες ράχες μπορεί να έχουν ύψος έως
και 3000 μ. από τον ωκεάνιο πυθμένα και πλάτος 2000 χλμ., ξεπερνώντας σε ύψος τα
Ιμαλάια, διαχωρίζονται δε σε μικρότερα τμήματα από ένα μεγάλο αριθμό ρηγμάτων, που
λέγονται ‘ρήγματα μετασχηματισμού’. Ή σχετική μετακίνηση των πλακών πάνω στα ρήγματα
αυτά έχει σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνσή τους από τις μεσωκεάνιες ράχες. Το
γνωστότερο παράδειγμα του μηχανισμού αυτού είναι η Μεσοατλαντική ράχη, η οποία
εκτείνεται από τον Αρκτικό Ωκεανό έως τη δυτική πλευρά της Αφρικής, χωρίζει δηλαδή το
σύνολο σχεδόν του Ατλαντικού στα δύο.
Στις ράχες έχουμε μέτρια σεισμική δράση με επιφανειακούς σεισμούς, με επίκεντρα πάνω
στους άξονες των ράχεων και στα ρήγματα μετασχηματισμού.

•

Όρια σύγκλισης – Ωκεάνιες τάφροι

Εφ’ όσον στις μεσωκεάνιες τάφρους έχουμε δημιουργία νέου φλοιού και εφ’ όσον το μέγεθος
της γης δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά από τότε που δημιουργήθηκε, αυτό σημαίνει ότι
παράλληλα με την δημιουργία έχουμε και καταστροφή αντίστοιχης ποσότητας φλοιού
(ανακύκλωση). Αυτό συμβαίνει στα όρια σύγκλισης των πλακών, εκεί δηλαδή όπου οι πλάκες
‘συγκρούονται’, με παράλληλη βύθιση της μίας κάτω από την άλλη. Κατά την βύθιση
συμβαίνει τήξη της βυθιζόμενης πλάκας, το δε υλικό της τήξης ανέρχεται με την μορφή
μάγματος και δημιουργεί ηφαίστεια και ηφαιστιακά νησιωτικά τόξα (περίπτωση σύγκρουσης
δύο ωκεάνιων πλακών). Στην περίπτωση ‘σύγκρουσης’ ωκεάνιας με ηπειρωτική πλάκα
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έχουμε κατάδυση της ωκεάνιας πλάκας κάτω από ηπειρωτική, το αποτέλεσμα δε είναι η
δημιουργία-στο ηπειρωτικό τμήμα- μιας σχεδόν ευθύγραμμης οροσειράς ή αλλιώς
‘οροσειράς τύπου Άνδεων’. Τέλος, με τη ‘σύγκρουση’ δύο ηπειρωτικών τεμαχών προκύπτει
‘ορογένεσις’, δημιουργία δηλαδή ιδιαίτερα υψηλών οροσειρών (Ιμαλάια, Άλπεις),
συνοδευόμενων από μεγάλες πτυχώσεις, ρήγματα και επωθήσεις.
Οι ζώνες σύγκλισης αποτελούν ζώνες έντονης σεισμικής δραστηριότητας που εκτείνεται σε
μεγάλο βάθος.

Όριο βύθισης
ηπειρωτικής κάτω από
ηπειρωτική και
ορογένεση.

Όριο βύθισης ωκεάνιας
πλάκας κάτω από
ηπειρωτική και
δημιουργία οροσειράς
τύπου Άνδεων.

Όριο βύθισης ωκεάνιας
πλάκας κάτω από
ωκεάνια και δημιουργία
ηφαιστειακού τόξου.
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‘Ορια μετασχηματισμού

Στις ζώνες αυτές δεν έχουμε ούτε παραγωγή, ούτε καταστροφή υλικού, διότι οι πλάκες
κινούνται με οριζόντιες μεταξύ τους μετατοπίσεις, οι οποίες αυξάνουν την συγκέντρωση
τάσεων με αποτέλεσμα την έντονη σεισμικότητα. Ζώνες μετασχηματισμού παρατηρούνται
στις μεσωκεάνιες ράχες, όπου ο νέος πυθμένας χωρίζεται με ρήγματα μετασχηματισμού,
μήκους λίγων μέτρων έως πολλών χιλιομέτρων.

•

Όρια σύγκρουσης (plate boundaries)

Υπάρχουν μεγάλες περιοχές στις οποίες δεν είναι σαφή τα όρια και τα αποτελέσματα των
σχετικών μετακινήσεων των πλακών. Παράδειγμα αποτελεί η συνάντηση της Ευρασιατικής
και της Αφρικανικής πλάκας, ανάμεσα στις οποίες έχουν εγκλωβιστεί μικρότερα τμήματα
πλακών, με αποτέλεσμα την δημιουργία περίπλοκων γεωλογικών και σεισμικών δομών.
Σεισμοί, οι οποίοι δεν μπορούν να ερμηνευτούν με την θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών
συμβαίνουν και σε περιοχές συμπαγών ηπειρωτικών τεμαχών, όπως η Καναδική και η
Βαλτική ασπίδα. Στην περίπτωση αυτή αποδίδονται σε κατακόρυφες κινήσεις, που σκοπό
έχουν την αποκατάσταση βαρυτικής ισοστάθμισης.

Θεωρία ελαστικής ανάπαλσης (Elastic Rebound theory)
Η θεωρία της ελαστικής ανάπαλσης, η οποία διατυπώθηκε το 1930 από τον Reid, φαίνεται
να εξηγεί ικανοποιητικά τον μηχανισμό γένεσης και τη χρονική κατανομή της σεισμικής
δράσης των επιφανειακών τεκτονικών σεισμών.
Η θεωρία του Reid προήλθε από παρατηρήσεις των μετακινήσεων κατά μήκος του ρήγματος
του Αγ. Ανδρέα, μετά τον μεγάλο σεισμό του Σαν Φρανσίσκο το 1906. Οι παρατηρήσεις του
τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι οι σεισμοί πρέπει να είναι το αποτέλεσμα ελαστικής
ανάπαλσης, λόγω συσσωρευμένων ελαστικών τάσεων στα πετρώματα εκατέρωθεν της
ρηξιγενούς επιφάνειας. Τα περισσότερα σκληρά και συμπαγή πετρώματα συμπεριφέρονται
ως ελαστικά σώματα, όταν θεωρηθούν ως μονάδες και επομένως, όταν υποβληθούν σε
εντατική κατάσταση, παραμορφώνονται γραμμικά, ανάλογα με την εφαρμοζόμενη δύναμη.
Αυτό μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ισχύει, με ορισμένες παραδοχές, για το δύσκαμπτο
επιφανειακό στρώμα της γης-την λιθόσφαιρα- και εδώ είναι που γεννώνται οι περισσότεροι
επιφανειακοί σεισμοί. Έχουμε δηλαδή σταδιακή συσσώρευση ελαστικών τάσεων, μέχρις
ότου αυτές υπερβούν την εσωτερική αντοχή των πετρωμάτων, οπότε η ξαφνική θραύση και
ολίσθηση των δύο τεμαχών απελευθερώνει μέρος ή το σύνολο της συσσωρευμένης
ενέργειας. Στη συνέχεια τα τεμάχη ανακτούν νέες θέσεις ισορροπίας, αλλά με σχετική
μετατόπιση ως προς τις αρχικές τους θέσεις,( γεγονός που επιβεβαιώνεται με σύγχρονες
μεθόδους μέτρησης , όπως το G.P.S), στην περιοχή δε έχει πλέον επικρατήσει ανακατανομή
των τάσεων. Η περίοδος της οριακής παραμόρφωσης μπορεί να διαρκέσει από μήνες έως
εκατοντάδες χρόνια, η δε περίοδος της ανάκτησης της νέας ισορροπίας των τεμαχών
ανάγεται σε δευτερόλεπτα Η εκλυόμενη ενέργεια διαδίδεται με την μορφή σεισμικών
κυμάτων. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι την γένεση του επόμενου σεισμού.
Το μοντέλο αυτό πάντως, που έχει επικρατήσει μέχρι σήμερα με ορισμένες τροποποιήσεις,
δεν έχει απόλυτη εφαρμογή στη φύση, είτε γιατί η μηχανική συμπεριφορά ενός ρήγματος δεν
είναι σταθερή, είτε γιατί στο ρήγμα πραγματοποιείται, εκτός από ελαστική, και ανελαστική
παραμόρφωση (‘ερπυσμός’) και επομένως ασεισμική ολίσθηση.
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Συγκέντρωση τάσεων πριν τη
θραύση
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Θραύση και μετατόπιση των δύο
πλευρών σε νέα θέση ισορροπίας

Τρόπος γένεσης των τεκτονικών σεισμών κατά τη θεωρία της ελαστικής ανάπαλσης

Ρήγματα (Faults)
Η θεωρία του Reid αποδίδει τη γένεση των επιφανειακών σεισμών στη συνεχή ελαστική
παραμόρφωση των πετρωμάτων, λόγω συσσώρευσης μεγάλων ποσών δυναμικής
ενέργειας, η οποία ονομάζεται ‘ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης’. Όταν οι τάσεις αυτές
υπερβούν την αντοχή του πετρώματος έχουμε θραύση και μετακίνηση των δύο τεμαχών
πάνω σε μια συγκεκριμένη επιφάνεια και κατά συγκεκριμένη διεύθυνση. Ο χώρος στον οποίο
γίνεται η συγκέντρωση των τάσεων λέγεται ‘σεισμογόνος χώρος’ και η επιφάνεια ολίσθησης
λέγεται ‘ρήγμα’ .Οι ισχυρότεροι σεισμοί προέρχονται από συσσώρευση τάσεων γύρω από
παλαιά ρήγματα και όχι από τη δημιουργία νέων. Επιφανειακά ίχνη ρηγμάτων τα οποία
έδωσαν μεγάλους σεισμούς, και δίνουν την δυνατότητα επί τόπου μελέτης τους, έχουν
παρατηρηθεί σε κάποιες περιοχές, όπως η περίπτωση του ρήγματος του Αγ. Ανδρέα, στην
Καλιφόρνια, αλλά και στο γνωστό ρήγμα της βόρειας Ανατολίας, στην Τουρκία. Στις
περισσότερες περιπτώσεις πάντως δεν εμφανίζεται επιφανειακό ίχνος και ο τρόπος για να τα
μελετήσουμε βασίζεται στην καταγραφή και μελέτη των διαφόρων τύπων σεισμικών
κυμάτων, τα οποία μας οδηγούν σε συμπεράσματα σχετικά με τον ορισμό του επιπέδου του
ρήγματος, την διεύθυνση και το είδος της διάρρηξης, καθώς και το μέγεθος της μετάθεσης.

Επιφανειακό ίχνος του ρήγματος του Αγ. Ανδρέα, στην Καλιφόρνια
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Οι πρώτες αφίξεις των σεισμικών κυμάτων ενός σεισμού, όπως αυτές καταγράφονται στο
δίκτυο των σεισμολογικών σταθμών, παρουσιάζουν αζιμουθιακή κατανομή, δηλαδή άλλοι
σταθμοί καταγράφουν αραιώσεις και άλλοι συμπιέσεις κυμάτων. Ορίζονται με τον τρόπο
αυτό ,στον εστιακό χώρο, δύο επίπεδα:’ το επίπεδο του ρήγματος’, πάνω στο οποίο γίνεται
η ολίσθηση, και το ‘βοηθητικό επίπεδο’, το οποίο είναι κάθετο στη διεύθυνση της κίνησης.
Σε γωνία 45ο ως προς τα δύο επίπεδα βρίσκονται οι ‘άξονες συμπίεσης’(P) και
‘εφελκυσμού’(T).
Το επίπεδο του ρήγματος ή επίπεδο της ρηξιγενούς επιφάνειας προσδιορίζεται στο χώρο
από την ‘διεύθυνση’ και την ‘κλίση’ του:
¾ διεύθυνση (strike) ή παράταξη: είναι η γωνία που σχηματίζει το ίχνος του ρήγματος,
στην επιφάνεια του εδάφους, με τον Βορρά (0ο-360ο),
¾ κλίση (dip): είναι η γωνία της ρηξιγενούς επιφάνειας με το οριζόντιο επίπεδο (0ο-90ο)

ΕΡ: Επίπεδο ρήγματος
π: γωνία παράταξης
α: γωνία κλίσης

Μία απλουστευμένη και συνήθως χρησιμοποιούμενη κατηγοριοποίηση των ρηγμάτων είναι
αυτή που βασίζεται στην διεύθυνση και φορά της σχετικής κίνησης των τεμαχών κατά την
διάρρηξη:
•

Κανονικά (Normal faults): είναι αυτά στα οποία το πάνω τέμαχος της κεκλιμένης
ρηξιγενούς επιφάνειας κινείται προς τα κάτω, δηλαδή τα δύο τεμάχη απομακρύνονται
το ένα από το άλλο. Τα ρήγματα αυτά είναι αποτέλεσμα εφελκυστικών δυνάμεων,
συνδέονται επομένως με έκταση του γεωλογικού σχηματισμού και παρατηρούνται
εκεί όπου η λιθόσφαιρα διευρύνεται. Το επίπεδο της ρηξιγενούς επιφάνειας έχει
συνήθως μεγάλη κλίση (πάνω από 45ο), παρ’ όλο δε που ονομάζονται ‘κανονικά’,
δεν είναι τα πλέον συχνά συναντώμενα.

•

Ανάστροφα (Reverse faults): είναι αυτά στα οποία συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο
απ’ ότι στα ‘κανονικά’, δηλαδή το άνω πάνω τέμαχος του ρήγματος κινείται προς τα
πάνω, επομένως τα δύο τεμάχη πλησιάζουν το ένα στο άλλο και έχουμε σμίκρυνση
του γεωλογικού σχηματισμού. Τα ανάστροφα ρήγματα συνδέονται με θλιπτικές
δυνάμεις και μείωση του φλοιού, παρατηρούνται δε στα όρια σύγκλισης των
λιθοσφαιρικών πλακών και της δημιουργίας των ορεινών όγκων, που συνοδεύονται
από επωθήσεις και πτυχώσεις. Στη βιβλιογραφία γίνεται διαχωρισμός αυτού του
τύπου ρηγμάτων, ανάλογα με την γωνία κλίσης του επιπέδου του ρήγματος. Έτσι
ανάστροφα θεωρούνται όσα έχουν κλίση μεγαλύτερη των 45ο, ενώ αν η κλίση είναι
μικρότερη των 45ο χαρακτηρίζονται ως εφιππεύσεις (thrust faults).

•

Οριζόντιας μετατόπισης (Strike-slip faults): στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται
ρήγματα, στα οποία παρατηρείται οριζόντια μετατόπιση των τεμαχών επί της

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

7

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κ. Σπυράκος, Ε. Τουτουδάκη

ρηξιγενούς επιφάνειας, χωρίς αύξηση ή μείωση του γεωλογικού σχηματισμού. Ο
μηχανισμός τους είναι πολύ πιο πολύπλοκος από αυτόν των κανονικών και
ανάστροφων ρηγμάτων, συνδέονται με συμπιεστικές κυρίως τάσεις και συναντώνται
συνήθως στο άκαμπτο τμήμα του γήινου φλοιού. Εδώ ανήκουν και τα ρήγματα
μετασχηματισμού, τα οποία διαφέρουν ως προς τον τρόπο γένεσης και εμφανίζονται
στις μεσο-ωκεάνιες ράχες. Διακρίνονται σε δεξιόστροφα (Dextral strike-slip faults)
όταν η μία πλευρά του ρήγματος φαίνεται κινούμενη από αριστερά προς τα δεξιά,
όταν παρατηρείται από την άλλη πλευρά του ρήγματος, και αριστερόστροφα (Sinistral
strike-slip faults) στα οποία η μία πλευρά του ρήγματος φαίνεται να κινείται από δεξιά
προς τα αριστερά, όταν παρατηρείται από την άλλη πλευρά του ρήγματος. Τα
ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, διότι
φαίνεται να συνδέονται με πολλούς και καταστρεπτικούς σεισμούς. Πολύ γνωστά
ρήγματα, όπως αυτό του Αγ. Ανδρέα (Καλιφόρνια) και της Βόρειας Ανατολίας
ανήκουν στα ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης.

Οριζόντιας μετατόπισης

Κανονικό

Ανάστροφο

Το μήκος του ρήγματος εξαρτάται από το μέγεθος του σεισμού και μπορεί να φθάνει τα
εκατοντάδες χιλιόμετρα.
Το μέγεθος της ολίσθησης και ο χρόνος διάρρηξης είναι επίσης ανάλογα του μεγέθους του
σεισμού, όσο δε για την ταχύτητα διάρρηξης, αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την
ταχύτητα διάδοσης των επιμήκων κυμάτων.

Σεισμικά Κύματα (Seismic Waves)
Τα σεισμικά κύματα, που είναι ελαστικά κύματα, παράγονται στην εστία του σεισμού
διαδίδονται μέσα στη γη και καταγράφονται από το δίκτυο των σεισμολογικών σταθμών.
Διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στα κύματα χώρου και στα επιφανειακά κύματα.

•

Κύματα χώρου (Body waves)

Είναι τα κύματα τα οποία διαδίδονται προς κάθε κατεύθυνση στο εσωτερικό της γης, τόσο
στα επιφανειακά, όσο και στα βαθύτερα στρώματα αυτής. Υπάρχουν δύο είδη κυμάτων
χώρου, τα επιμήκη και τα εγκάρσια.
−

Επιμήκη κύματα: είναι κύματα τα οποία σχετίζονται με τη μεταβολή του όγκου ή της
πυκνότητας του μέσου διάδοσης. Λέγονται και P κύματα, από το λατινικό ‘primae’
που σημαίνει ‘πρώτα’, επειδή είναι τα πρώτα που φθάνουν και καταγράφονται στους
σεισμολογικούς σταθμούς. Διαδίδονται και σε στερεό και σε υγρό μέσο και δεν είναι
τόσο καταστρεπτικά όσο τα εγκάρσια κύματα. Λέγονται επίσης και κύματα συμπίεσης,
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γιατί δημιουργούν διαδοχικές συμπιέσεις και αραιώσεις στα υλικά σημεία του μέσου
διάδοσης, παράλληλες προς την διεύθυνση διάδοσης του κύματος.
−

Εγκάρσια κύματα: είναι κύματα τα οποία διαδίδονται με διατμητική μόνο ελαστική
παραμόρφωση του μέσου διάδοσης, δηλαδή τα υλικά σημεία πολώνονται σε ορθή
γωνία προς τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. Λέγονται και ‘S κύματα’, από το
λατινικό ‘secundae’ που σημαίνει ’δεύτερα’, γιατί φθάνουν μετά τα P στους σταθμούς
καταγραφής. Δεδομένου ότι τα υγρά δεν επιδέχονται διατμητικές τάσεις, τα εγκάρσια
κύματα δεν διαδίδονται σε υγρό μέσο, σε ρευστοποιημένο δε μέσο το πλάτος τους
μειώνεται σημαντικά. Η ιδιότητα αυτή των εγκαρσίων κυμάτων οδήγησε στο
συμπέρασμα ότι ο πυρήνας της γης βρίσκεται σε υγρή μορφή.

Εγκάρσια κύματα

Επιμήκη κύματα

Οι ταχύτητες των P και S κυμάτων δίδονται σε συνάρτηση με τα ελαστικά μέτρα και την
πυκνότητα του μέσου διάδοσης. Αν κ είναι το μέτρο κυβικής ελαστικότητας και μ ο
συντελεστής δυσκαμψίας, τότε οι ταχύτητες των P και S είναι:

Vp =

λ + 2μ
ρ

και

Vs =

μ
ρ

Αν οι τιμές των παραμέτρων κ και ρ ήταν παντού ίδιες, αν δηλαδή η γη ήταν ομογενής, τότε
οι ταχύτητες Vp και Vs θα ήταν σταθερές και τα σεισμικά κύματα θα διαδίδονταν
ακολουθώντας ευθείες γραμμές. Ο καθορισμός της μεταβολής των Κ και ρ και επομένως και
οι αλλαγές ταχύτητας των σεισμικών κυμάτων οδηγούν τελικά στην εξαγωγή
συμπερασμάτων για τις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό της γης (σύσταση, πίεση,
θερμοκρασία).
Γενικά ισχύει ότι οι ταχύτητες των σεισμικών κυμάτων αυξάνονται με την αύξηση της πίεσης,
ενώ ελαττώνονται με την αύξηση της θερμοκρασίας.
•

Κύματα επιφανείας (Surface Waves)

Είναι τα κύματα τα οποία περιορίζονται στην επιφάνεια της γης, τα πλάτη τους δηλαδή είναι
μεγάλα κοντά στην επιφάνεια της γης και ελαττώνονται όσο αυξάνεται το βάθος. Λόγω της
μικρής τους συχνότητας, του αυξημένου πλάτους και της μεγάλης τους διάρκειας είναι
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
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ιδιαιτέρως καταστροφικά. Τα κύματα αυτά έχουν την μικρότερη ταχύτητα διάδοσης από όλα
τα είδη σεισμικών κυμάτων και διακρίνονται σε δύο τύπους, στα κύματα Rayleigh και τα
Love.
−

Κύματα Rayleigh: κατά την διάδοση των κυμάτων αυτών τα υλικά σημεία του μέσου
μετάδοσης διαγράφουν ελλειπτικές τροχιές των οποίων οι μεγάλοι άξονες είναι
κατακόρυφοι προς την διεύθυνση μετάδοσης του κύματος, οι δε μικροί παράλληλοι
προς αυτήν. Το πλάτος ταλάντωσης μειώνεται εκθετικά με το βάθος, λόγω δε
μικρότερης ταχύτητας καταγράφονται από τα οριζόντια και κατακόρυφα σεισμόμετρα
πάντα τελευταία.

−

Κύματα Love: για την δημιουργία τους είναι απαραίτητη η ύπαρξη στρώματος
ορισμένου πάχους πάνω σε ημιχώρο. Κατά την διάδοσή τους τα υλικά σημεία του
μέσου κινούνται με οριζόντιες ταλαντώσεις κάθετες στη διεύθυνση διάδοσης,
πρόκειται δηλαδή για κύματα οριζοντίως πολωμένα. Επειδή ακριβώς δεν διαθέτουν
κατακόρυφη συνιστώσα, αναγράφονται μόνο από τους οριζόντιους σεισμογράφους.

.
Επιφανειακά κύματα είναι και τα κύματα Stonley, τα οποία ακολουθούν επιφάνειες
ασυνέχειας μέσα στη γη και δύσκολα διακρίνονται στα σεισμογράμματα.
Υπάρχουν επίσης και άλλα είδη κυμάτων, που προκύπτουν από συνδυασμός αυτών που
αναφέρθηκαν. Τέτοια είναι τα διαυλικά, τα κύματα ουράς και τα στάσιμα κύματα.

Μέγεθος (Magnitude)
Το μέγεθος (Μ) ενός σεισμού εκφράζει το μέτρο της συνολικής - δυναμικής κατ' αρχήν λόγω
παραμόρφωσης των πετρωμάτων - εκλυόμενης ενέργειας, η οποία (όπως αναφέρθηκε) στην
συνέχεια μετατρέπεται σε κυματική, δηλαδή σε σεισμικά κύματα. Ο υπολογισμός του
μεγέθους ενός σεισμού γίνεται με την μέτρηση διαφόρων σεισμικών παραμέτρων των
σεισμικών κυμάτων (πλάτος, διάρκεια, περίοδος) επί των σεισμογραφημάτων. Και επειδή
χρησιμοποιούνται διαφόρων ειδών κύματα, αναπτύχθηκαν και διάφορες κλίμακες μεγεθών.
Τοπικό μέγεθος ΜL (Local magnitude) λέγεται ο δεκαδικός λογάριθμος του μέγιστου
πλάτους αναγραφής του σεισμού, σε μm, από πρότυπο βραχείας περιόδου σεισμόμετρο
στρέψης, που βρίσκεται σε απόσταση 100 km από το σεισμό.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

10

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κ. Σπυράκος, Ε. Τουτουδάκη

Επειδή λοιπόν πρόκειται για λογαριθμική κλίμακα μεγέθους, κάθε φορά που έχουμε αύξηση
του μεγέθους κατά μία μονάδα θα έχουμε αύξηση της σεισμικής ενέργειας κατά 31 φορές και
αύξηση του πλάτους των σεισμικών κυμάτων κατά 10 φορές. Δεδομένου δε ότι η
δεσπόζουσα περίοδος του Wood –Anderson είναι 0,8 sec, το όργανο αυτό μεγεθύνει
επιλεκτικά τα σεισμικά κύματα με περιόδους από 0,5 - 1,5sec περίπου, οι οποίες
συμπίπτουν με την περίοδο πολλών κατασκευών και συνεπώς έχουν ιδιαίτερη σημασία για
τους μηχανικούς.
Όπως προκύπτει από τον ορισμό του τοπικού μεγέθους η κλίμακα Richter δεν έχει
θεωρητικά ανώτατο ή κατώτατο όριο. Μπορούμε ωστόσο να πούμε ότι το μέγεθος
περιορίζεται στο άνω όριο από την φυσική αντοχή των πετρωμάτων του φλοιού, γι’ αυτό και
από το 1935 ελάχιστοι σεισμοί μεγέθους πάνω από μέγεθος 8,0 έχουν καταγραφεί.

Γραφική παράσταση της κλίμακας Richter
Επιφανειακό μέγεθος Ms
βασίζεται σε μετρήσεις του
περίοδο 18-22 sec. Αφορά
οποίοι αναγράφονται από
απόσταση.

Υπολογισμός τοπικού μεγέθους

(Surface magnitude). Η κλίμακα του επιφανειακού μεγέθους
μέγιστου πλάτους αναγραφής των επιφανειακών κυμάτων, με
σε επιφανειακούς σεισμούς με βάθος μικρότερο από 60km, οι
σεισμογράφους οποιουδήποτε τύπου και σε οποιαδήποτε

Χωρικό μέγεθος Mb (Body wave magnitude). Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του
μεγέθους σεισμών οποιασδήποτε επικεντρικής απόστασης και οποιουδήποτε βάθους. Ο
υπολογισμός του γίνεται με την μέτρηση πλατών των P κυμάτων.
Μειονέκτημα των σεισμικών αυτών κλιμάκων αποτελεί το φαινόμενο του κορεσμού. Οι
κλίμακες δηλαδή αυτές παρουσιάζουν κάποια ανώτατα όρια καταγραφής της σεισμικής
ενέργειας, που ακτινοβολείται από τις σεισμικές εστίες. Έτσι, πάνω από τα όρια αυτά δεν
αυξάνουν οι τιμές των σεισμικών μεγεθών, παρά το οτι αυξάνει η εκλυόμενη σεισμική
ενέργεια.
‘Ενα άλλο μειονέκτημα της έννοιας του σεισμικού μεγέθους ανάγεται στην δυσκολία της
άμεσης συσχέτισής του με την διαδικασία της σεισμικής διάρρηξης.
Λύση στα προβλήματα αυτά δίνει η εισαγωγή της έννοιας της σεισμικής ροπής (seismic
moment) με την σχέση
Μο=μDS
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όπου μ είναι ο συντελεστής ακαμψίας (rigidity) των πετρωμάτων στο υπόκεντρο, D είναι η
μέση σεισμική ολίσθηση του ρήγματος και S το συνολικό εμβαδόν της ρηξιγενούς
επιφανείας.
To Μέγεθος Σεισμικής Ροπής Μw (Moment Magnitude) προτάθηκε από τον Ιάπωνα Hiroo
Kanamori με την σχέση
Mw=
όπου Μο η σεισμική ροπή σε dyn.cm.
Οι διάφορες κλίμακες σεισμικού μεγέθους συνδέονται μεταξύ τους με εμπειρικές σχέσεις,
όπως αυτή που πρότειναν οι Gutemberg και Richter (1956)
Ms=1,59mb - 3,97
που συνδέει το επιφανειακό Μs με το χωρικό μέγεθος mb
ή η σχέση
Μb=2,5+0,63ML
που συνδέει το χωρικό μέγεθος με το τοπικό μέγεθος.

Τμήμα σεισμογράμματος με τα διάφορα είδη κυμάτων, των οποίων τα πλάτη χρησιμεύουν
για τον υπολογισμό του μεγέθους του σεισμού.

Ένταση (Intensity)
Η ένταση του σεισμού είναι το μέγεθος το οποίο εκφράζει τα μακροσεισμικά αποτελέσματα
του σεισμού, έχει δηλαδή σχέση με την επίδραση του σεισμού στο περιβάλλον, στούς
ανθρώπους, στα ζώα, στις τεχνικές κατασκευές. Τα μακροσεισμικά αποτελέσματα διαφέρουν
από τόπο σε τόπο επειδή εξαρτώνται από διαφόρους παραμέτρους (όπως οι εδαφικές
συνθήκες, ο τρόπος διάδοσης των σεισμικών κυμάτων, η απόσταση από το επίκεντρο) και
επομένως για τον ίδιο σεισμό έχουμε διαφορετικές τιμές έντασης για κάθε περιοχή, πράγμα
το οποίο δεν συμβαίνει με το μέγεθος του σεισμού που είναι ένα και συγκεκριμένο, χωρίς
τοπικές διαβαθμίσεις.
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Η ένταση σχετίζεται με την καταστρεπτικότητα του σεισμού
Η ένταση μετράται με την χρήση των μακροσεισμικών κλιμάκων, που δίνουν τους βαθμούς
μακροσεισμικής έντασης σε λατινικούς αριθμούς. Η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη είναι η
κλίμακα Mercalli-Sieberg (MKS) ή τροποποιημένη κλίμακα Mercalli (MM).
Η γεωγραφική αποτύπωση των μακροσεισμικών αποτελεσμάτων γίνεται με τις ισόσειστες
καμπύλες, οι οποίες ενώνουν τόπους της ίδιας έντασης, η δε μορφή τους εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες, όπως το εστιακό βάθος, ο μηχανισμός γένεσης του σεισμού, το βάθος
θεμελίωσης , ο τρόπος δόμησης των κτιρίων κ.α Η περιοχή όπου παρατηρείται η μέγιστη
τιμή της σεισμικής έντασης ονομάζεται πλειόσειστη περιοχή και το –κατά προσέγγιση- κέντρο
της μακροσεισμικό επίκεντρο. Το μακροσεισμικό επίκεντρο δεν συμπίπτει πάντα με το
μικροσεισμικό επίκεντρο, το οποίο ορίζεται ως η προβολή της θέσης της εστίας του σεισμού
στην επιφάνεια της γης.

Ισόσειστες καμπύλες και μακροσεισμικό επίκεντρο
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Δωδεκαβάθμια κλίμακα Mercalli
Το αναμενόμενο αποτέλεσμα της σεισμικής κίνησης σε μια περιοχή και η ανάγκη σύγκρισής
του με εκείνο άλλων περιοχών εκφράζεται με την έννοια του σεισμικού κινδύνου.
Ο σεισμικός κίνδυνος εξαρτάται από την σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής, από την
αναμενόμενη δηλαδή ένταση της σεισμικής κίνησης στην περιοχή αυτή, και από την
τρωτότητα των κατασκευών, που εκφράζεται με το μέτρο των ιδιοτήτων των κατασκευών (π.χ
ποιότητα των κατασκευών, ιδιοπερίοδος, τοπικές γεωτεχνικές συνθήκες κ.α).
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