
3. ΔΘΛΘΙΖ ΔΡΑΣΖΡΘΟΣΖΣΑ 

 

a) Ορολογία σεισμικής δραστηριότητας 
 

a) Δστία σεισμού: Ακριβής θέση στημ οποία συμβαίμει η σεισμική δόμηση (σεισμός) 

b) Τπόκεμτρο: Αμ η εστία θεωρηθεί ως έμα σημείο και όχι ως ολόκληρη περιοχή, 

τότε ομομάζεται υπόκεμτρο 

c) Δπίκεμτρο: Ζ προβολή υπό-κέμτρου στημ επιφάμεια του φλοιού της Γης 

 

b) Ιατηγορίες σεισμώμ, αμάλογα με τημ προέλευση 
 

 Σεκτομικοί σεισμοί: Αποτελούμ το 90% τωμ σεισμώμ στομ πλαμήτη και είμαι οι 

είμαι ισχυρότεροι σεισμοί   

 Ζφαιστειακοί σεισμοί: Αποτελούμ το υπόλοιπο 10% τωμ σεισμώμ και είμαι 

συμήθως λιγότερο ισχυροί από τους τεκτομικούς 
 

Σημείωση: Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κομτά στο όριο σύγκλισης τωμ λιθοσφαιρικώμ πλακώμ 

Ευρώπης & Ασίας και δέχεται σχεδόμ καθημεριμά σεισμικές δομήσεις  

 

c) Ρήγματα 
 

 Ρήγμα ομομάζεται η διακοπή της συμέχειας ομάδας στρωμάτωμ πετρωμάτωμ του 

στερεού φλοιού της Γης, η οποία συμβαίμει κατά επίπεδη επιφάμεια και σε 

μεγάλη έκταση 

 

d) Σανιμόμηση σεισμώμ αμάλογα με το βάθος 
 

 Δπιφαμειακοί: ε βάθος 0 έως 30 km 

 Δμδιάμεσου βάθους: ε βάθος 30 έως 70 km 

 Λεγάλου βάθους: ε βάθος μεγαλύτερο τωμ 70 km 

 

e) Ιλίμακα μέτρησης σεισμώμ Richter 
 

 Λετράει το μέγεθος του σεισμού στημ εστία του 

 Λετράει τημ εμέργεια που εκλύεται στομ εστιακό χώρο 

 Αμοικτή κλίμακα (το μέγιστο δεμ είμαι γμωστό) καταγραφές μέχρι 9,5 Richter 

 εισμοί έως 3 Richter περμάμε απαρατήρητοι από τους αμθρώπους 

 

f) Ιλίμακα μέτρησης σεισμώμ Mercalli 
 

 Ιλίμακα δώδεκα-βάθμια (1 έως 12) 

 Ασχολείται με τις επιπτώσεις σεισμού σε περιοχή στημ επιφάμεια του φλοιού 

 Δίμαι δώδεκα-βάθμια και μετράει τις επιπτώσεις στις αμθρώπιμες κατασκευές 

 Για σεισμούς που γίμομται σε ακατοίκητες περιοχές δεμ είμαι χρήσιμη 

 

g) Αποτελέσματα σεισμώμ 
 

 Λικρότερο εστιακό βάθος καταστροφικότερη σεισμική δόμηση (αμ όλες οι 

υπόλοιπες μεταβλητές είμαι ίδιες) 

 Τποθαλάσσιοι σεισμοί προνεμούμ λιγότερη καταστροφή 

 



h) τατιστικά σεισμώμ 
 

 Περίπου 500.000 σεισμοί πλήττουμ τομ πλαμήτη σε ετήσια βάση 

 Λόμομ 100.000 γίμομται λιγότερο ή περισσότερο αισθητοί από τομ άμθρωπο 

 Για κάθε σεισμό μεγαλύτερο τωμ 5 Richter καταγράφομται στημ ίδια περιοχή 10 

σεισμοί μεγαλύτεροι από 4 Richter 

 Από το 1900 καταγράφομται 18 σεισμοί 7-7,9 Richter και 1 σεισμός 8 ή 8+ Richter, 

σε ετήσια βάση 

 Σο 90% όλωμ τωμ σεισμώμ και το 80% τωμ μεγάλωμ σεισμώμ παρατηρούμται 

στομ Διρημικό ωκεαμό,  στο λεγόμεμο και το δαχτυλίδι της φωτιάς 

 Σο 90% όλωμ τωμ σεισμώμ και το 80% τωμ μεγάλωμ σεισμώμ παρατηρούμται 

στομ Διρημικό ωκεαμό, στο λεγόμεμο και το δαχτυλίδι της φωτιάς 

 Ζ Δλλάδα είμαι στις ένι (6) πλέομ σεισμογεμείς χώρες του πλαμήτη 

 τημ Δλλάδα, σε ετήσια βάση, καταγράφομται όσες δομήσεις δέχομται όλες οι 

άλλες χώρες της Δυρώπης 

 Σο τόνο του Αιγαίου είμαι το πλέομ σεισμογεμές στημ Δλλάδα και δημιουργείται 

από τα μησιά του Θομίου, τημ Ιρήτη και τη Ρόδο 
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υμπληρωματικές Δρωτήσεις 

 

i) Διάδοση τωμ σεισμικώμ κυμάτωμ - δομήσεις  

 το εσωτερικό της Γης (P waves = διαμήκη & S waves = εγκάρσια κύματα) 

 τημ επιφάμεια της Γής (Love & Reyleigh) 

 


