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Μοντέλο ελαστικής ανάπλασης

Μεταξύ δύο σεισμών το υλικό στις
δύο πλευρές του ρήγματος
υφίσταται σχετική μετάθεση. 
Στάδιο (α) Επειδή το ρήγμα
είναι κλειδωμένο, οι δομές
κάθετα σε αυτό είναι γραμμικές
(όπως ένας φράχτης)
Στάδιο (β) Παραμορφώνονται
αργά με το χρόνο
Στάδιο (γ) Η ανηγμένη
παραμόρφωση αυξάνεται ώστε
να επέλθει σχετική μετάθεση με
τη γένεση σεισμού – οι δομές
μετατοπίζονται



Θεωρία της ελαστικής εξάρμωσης και το σύστημα
των εξωτερικών δυνάμεων

Σχηματισμός επιφάνειας
διατμητικής εξάρμωσης
(Kasahara, 1981):

(α) δημιουργία τομής

(β) εφαρμογή σχετικής
μετάθεσης

(γ) επανασυγκόληση των δύο
τομών της τομής



Πιθανός τρόπος κατανομής της μετάθεσης
στην επιφάνεια του ρήγματος

Ρήγματα⇒ επιφάνειες εξάρμωσης
Ισοδύναμο σύστημα εξωτερικών δυνάμεων
Vvedenskaya (1956) : διπλό ζεύγος αντίθετων ροπών Μο
και -Μο
Aki (1966) : υπολογισμός σεισμικής ροπής Μο



Γεωμετρικές παράμετροι του σεισμικού
ρήγματος

Επίπεδο ρήγματος
ξ : διεύθυνση ή παράταξη του επιπέδου ρήγματος (0<ξ<2π)
δ : κλίση του επιπέδου ρήγματος (0<δ<π/2)
FK : διεύθυνση κλίσης
L : μήκος ρήγματος
w : πλάτος ρήγματος



Μετάθεση στην εστία του σεισμού

Διάνυσμα μετάθεσης : u
συνιστώσα διεύθυνσης: u1 συνιστώσα κλίσης: u2

u1>u2 : διάρρηξη παράταξης
u2>u1 : διάρρηξη κλίσης
Γωνία ολίσθησης (rake) : λ
Κλίση διανύσματος μετάθεσης : θ

−+ −= uuu

δλθ sinsinsin ⋅=

( )22
πθπ ≤≤−



Είδη διαρρήξεων

Διάρρηξη παράταξης (strike–slip) : λ=0 ή λ=π
λ=+π : δεξιόστροφη διάρρηξη
λ=0 : αριστερόστροφη διάρρηξη
Διάρρηξη κλίσης (dip–slip) : λ=π/2 ή λ=-π/2
λ=π/2 : ανάστροφη διάρρηξη
λ=-π/2 : κανονική διάρρηξη



Διάρρηξη παράταξης

Οι δύο κύριες συνιστώσες
τάσης (συμπιεστική Ρ και
εφελκυστική Τ) 
σχηματίζουν ίσες γωνίες με
το οριζόντιο επίπεδο
(δηλαδή 45ο)

Διάρρηξη κλίσης

Κανονική διάρρηξη : 
μέγιστη τάση εφελκυσμού
οριζόντια
Ανάστροφη διάρρηξη: 
μέγιστη τάση συμπίεσης
οριζόντια



Σχέσεις αναλογίας μεταξύ των παραμέτρων
ρήγματος και μεγέθους των σεισμών στον ελληνικό

χώρο

851510 .M.Llog −=
130190 .M.wlog −=

981700 .M.Slog −=
wLS ⋅=

713820 .M.ulog −=
Μ 6 6,5 7 7,5

L (km) 16 29 52 94

u (m) 0,17 0,42 1,07 2,75



Κινηματικοί άξονες και κύριοι άξονες τάσης

Κινηματικοί άξονες : A, B & C
A & B : επίπεδο ρήγματος
B & C : βοηθητικό επίπεδο
A & C : επίπεδο δράσης



Τρόπος ακτινοβολίας των σεισμικών κυμάτων
στη σεισμική εστία



Η κατανομή των συμπιέσεων (Ο) και αραιώσεων (Δ) είναι ίδια όταν η
διάρρηξη πραγματοποιείται στο επίπεδο ΑΑ΄ (αριστερά) ή στο
επίπεδο CC΄ (δεξιά). Οι διευθύνσεις των κυρίων συνιστωσών τάσης
Ρ και Τ είναι επίσης ίδιες στις δύο περιπτώσεις.



Μοντέλο (Ι) του ενός ζεύγους δυνάμεων και
μοντέλο (ΙΙ) του διπλού ζεύγους δυνάμεων, για
την ερμηνεία της κατανομής των πρώτων
αποκλίσεων των επιμήκων κυμάτων





Ο τρόπος ακτινοβολίας των
κυμάτων χώρου όταν στην εστία
δρα διπλό ζεύγος δυνάμεων
δείχνει συμμετρία στο σφαιρικό
σύστημα συντεταγμένων. 



Αζιμουθιακή κατανομή πλατών των Ρ κυμάτων (β) και
των S κυμάτων (γ), όταν στην εστία επιδρούν δύο
ζεύγη δυνάμεων ή το ισοδύναμο με αυτά σύστημα
δυνάμεων (α).



(α) Γεωμετρία του
ρήγματος όπου φαίνεται
το διπλό ζεύγος
δυνάμεων γύρω από τον
άξονα χ2

(β) Κατανομή των
πλατών των κυμάτων Ρ: 
πλάτος (δεξιά) και
διεύθυνση (αριστερά)

(γ) Το ίδιο για τα
κύματα S

Κατανομή των πλατών των κυμάτων Ρ και S
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