
ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΩΝ

Τι Είναι Τα Σεισμικά Κύματα
Η ενέργεια που παράγεται κατά την εκδήλωση ενός σεισμού διαδίδεται 
με τα σεισμικά κύματα. Μετρώντας τα χαρακτηριστικά των κυμάτων 
είναι δυνατή η εκτίμηση της ταυτότητας του σεισμικού γεγονότος (θέση 
- μέγεθος).

Τύποι Σεισμικών Κυμάτων
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη σεισμικών κυμάτων, και όλα 
κινούνται με διαφορετικούς τρόπους. Οι δύο κύριοι τύποι κυμάτων 
είναι τα κύματα χώρου και τα επιφανειακά κύματα. Τα κύματα χώρου 
διαδίδονται προς όλες τις κατευθύνσεις στο εσωτερικό της Γης, αλλά τα 
επιφανειακά κύματα διαδίδονται μόνο κατά μήκος των επιφανειακών 
στρωμάτων της Γης. Οι σεισμοί ακτινοβολούν τη σεισμική ενέργεια ως 
κύματα χώρου και επιφανειακά κύματα.

Κύματα Χώρου (Body Waves)
Διακινούμενα μέσω του εσωτερικού της γης, τα κύματα χώρου φθάνουν 
σε ένα σεισμολογικό σταθμό πριν από τα επιφανειακά κύματα που 
εκπέμπονται από το σημείο της εστίας ενός σεισμό. Επίσης αυτά τα 
κύματα είναι υψηλότερης συχνότητας από τα επιφάνεια κύματα.

Επιμηκή Κύματα (P Waves)
Όταν ένας σεισμός χτυπά, ο πρώτος παλμός της ενέργειας που έρχεται 
από το σημείο της εστίας περιλαμβάνει τα επιμήκη ή πρώτα κύματα (P-
wave) ή ηχητικά κύματα. Είναι διαμήκη κύματα που διατρέχουν όλη τη 
γη και είναι τα γρηγορότερα είδη σεισμικών κυμάτων και συνεπώς τα 
πρώτα που αναγράφονται από τα σεισμόμετρα. Τα επιμήκη κύματα 
μπορούν να κινηθούν μέσω των συμπαγών πετρών της γης αλλά και 
των υγρών, όπως το νερό ή τα υγρά στρώματα της γης. Ωθεί και τραβά 
τα πετρώματα που κινούνται ακριβώς όπως τα ηχητικά κύματα που 
ωθούν και τραβούν τον αέρα. Έχετε ακούσει ποτέ ένα μεγάλο 
κεραυνοβόλο και συγχρόνως έχετε ακούσει το κουδούνισμα 
παραθύρων; Τα παράθυρα κροταλίζουν επειδή τα ηχητικά κύματα 
ωθούσαν και τραβούσαν τα τζάμια με τον ίδιο τρόπο που τα ηχητικά 
κύματα ωθούν και τραβούν το βράχο. Μερικές φορές οι άνθρωποι 



μπορούν να αισθανθούν την πρόσκρουση και το κουδούνισμα αυτών 
των κυμάτων. Τα επιμήκη κύματα (P-waves) είναι επίσης γνωστά ως 
συμπιεστικά κύματα, λόγω της ώθησης και του τραβήγματος που 
δημιουργούνε.

Επιμηκές Κύμα

Εγκάρσια Κύματα (S Waves)
Τα επόμενα κύματα που φτάνουν σε ένα τόπο είναι τα εγκάρσια ή 
δευτερεύοντα κύματα (S -waves). Είναι πιο αργά αλλά πιο ισχυρά και 
καταστρεπτικά από τα επιμήκη κύματα και ακολουθούν τα επιμήκη στο 
σεισμογράφημα. Όπως και τα επιμήκη κύματα (Ρ-waves) 
χαρακτηρίζονται ως κύματα χώρου και διαδίδονται προς κάθε 
κατεύθυνση τόσο στα επιφανειακά στρώματα όσο και στον πυρήνα. 
Κατά τη διάδοση των εγκαρσίων κυμάτων τα υλικά σημεία του 
πετρώματος ταλαντώνονται κάθετα προς τη διεύθυνση διάδοσης του 
κύματος προκαλώντας μεταβολή στο σχήμα του πετρώματος. Τα 



δευτερεύοντα κύματα ταξιδεύουν περίπου δύο φορές πιο αργότερα 
από τα διαμήκη κύματα και λόγω του μεγάλου τους πλάτους είναι αυτά 
που επιφέρουν την ισχυρή μετακίνηση του εδάφους χαρακτηριστική 
των μεγάλων σεισμών.

Εγκάρσιο Κύμα

Επιφανειακά Κύματα
Διακινούμενα μόνο μέσω της κρούστας της γης, τα επιφανειακά κύματα 
είναι χαμηλότερης συχνότητας από τα κύματα χώρου, και κατά 
συνέπεια διακρίνονται εύκολα στο σεισμογράφημα. Αν και φθάνουν 
μετά από τα κύματα χώρου, υπεύθυνα για τη ζημιά και την καταστροφή 
που συνδέονται με τους σεισμούς είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου τα 
επιφανειακά κύματα. Αυτή η ζημία και η δύναμη των επιφανειακών 
κυμάτων μειώνεται στους βαθύτερους σεισμούς.



Κύματα Love (L) Waves
Το πρώτο είδος επιφανειακών κυμάτων ονομάζεται Love (L) Wave. Αν 
και είναι αρκετά πιο αργό από τα κύματα χώρου είναι το γρηγορότερο 
από τα επιφανειακά κύματα και κινεί το έδαφος οριζόντια. 
Δημιουργούν δηλαδή μετακινήσεις πλευρικές της επιφανείας του 
εδάφους. Περιορισμένα στην επιφάνεια της κρούστας της γης, τα Love 
(L) Wave παράγουν εξ ολοκλήρου την οριζόντια κίνηση. Αν και 
ταξιδεύουν αργά από τη σεισμική πηγή, είναι πολύ καταστρεπτικά. 
Είναι αυτά τα κύματα που είναι συχνότερα υπεύθυνα για την 
κατάρρευση κτιρίων κατά τη διάρκεια ενός σεισμού.

Κύματα Rayleigh (R) Waves
Τα κύματα Rayleigh είναι τα πιο αργά όλων των τύπων των σεισμικών 
κυμάτων και με κάποιους τρόπους τα πιο περίπλοκα. Τα κύματα 
Rayleigh μετακινούν το έδαφος με τον ίδιο τρόπο όπως ένα θαλάσσιο 
κύμα μετακινεί τα επιφανειακά νερά. Επειδή κυλά, κινεί το έδαφος 
πάνω-κάτω, δεξιά και αριστερά στην ίδια κατεύθυνση που το κύμα 
κινείται. Το μεγαλύτερο μέρος του τινάγματος που γίνεται αισθητό από 
έναν σεισμό οφείλεται στα κύματα Rayleigh, τα οποία μπορούν να είναι 
πολύ μεγαλύτερα από τους άλλους τύπους σεισμικών κυμάτων.



Υπάρχουν και άλλα είδη σεισμικών κυμάτων που αποτελούν 
συνδυασμό των προηγούμενων. Για παράδειγμα τα διαυλικά κύματα
που διαδίδονται μέσα σε στρώμα μικρής ταχύτητας και τα στάσιμα 
κύματα που παράγονται από τη συμβολή των Love και Rayleigh και 
προκαλούν την ελεύθερη ταλάντωση της Γης.
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