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Σα ςειςμικά κφματα που ξεκινοφν από τθν εςτία και οδεφουν 
μζςα από τα διάφορα ςτρϊματα τθσ Γθσ φκάνουν ςτοφσ 
ςτακμοφσ παρατιρθςθσ και καταγράφονται από τα διάφορα 
ςειςμογραφικά όργανα. Για να περιγραφεί πλιρωσ θ κίνθςθ 
των υλικϊν ςθμείων τθσ Γθσ απαιτοφνται τρία είδθ 
ςειςμογραφικϊν οργάνων, αυτά που καταγράφουν 
τθν μετάκεςθ, αυτά που καταγράφουν τθν περιςτροφι και 
αυτά που καταγράφουν τθν παραμόρφωςθ. Μεγαλφτερο 
ενδιαφζρον για τθ ειςμολογία παρουςιάηουν τα 
ςειςμογραφικά όργανα που καταγράφουν τθν μετάκεςθ και 
τισ παραγϊγουσ τθσ ωσ προσ τον χρόνο, τθν ταχφτθτα και τθν 
επιτάχυνςθ. Κατά ςειρά ιςτορικισ εξζλιξθσ και επιςτθμονικισ 
αξίασ τα όργανα είναι: 



Σειςμοςκόπια είναι όργανα που απλϊσ ςθμειϊνουν τθν 
γζνεςθ των ςειςμϊν ι αναγράφουν αυτοφσ πάνω ςε 
ακίνθτθ αικαλωμζνθ πλάκα δίνοντασ ζτςι πλθροφορίεσ 
για τθν ζνταςθ τθσ ςειςμικισ κίνθςθσ.  
 



Σειςμογράφοι  
είναι όργανα με τα οποία επιτυγχάνεται αυτόματθ αλλά όχι πιςτι αναγραφι 
τθσ ςειςμικισ κίνθςθσ. Η αναγραφι αυτι, που λζγεται ςειςμογράφθμα , 
γίνεται με γραφίδα πάνω ςε αικαλωμζνθ ταινία ι με φωτεινι κθλίδα πάνω ςε 
φωτογραφικι ταινία. Ο ςειςμογράφοσ αποτελείται από το εκκρεμζσ, 
το ςφςτθμα ενίςχυςθσ (ι μεγζκυνςθσ) και το ςφςτθμα αναγραφισ. Η μάηα 
του εκκρεμοφσ πρζπει να είναι ςθμαντικι ϊςτε θ δφναμθ τθσ αδράνειασ να 
υπερνικιςει τισ τριβζσ τθσ γραφίδασ και των αρκρϊςεων των μοχλϊν. Ωςτόςο 
επειδι οι ςειςμογράφοι δεν διζκεταν ςφςτθμα απόςβεςθσ τθσ κίνθςθσ, το 
οποίο κα επανζφερε γριγορα το εκκρεμζσ ςθ κζςθ θρεμίασ ϊςτε να 
ανταποκρικεί ςε νζα δόνθςθ, οι καταγραφζσ τουσ ιταν αποτζλεςμα όχι μόνο 
τθσ ςειςμικισ κίνθςθσ αλλά και τθσ αιϊρθςθσ του εκκρεμοφσ. 
Για τον πλιρθ κακοριςμό τθσ μετάκεςθσ ςε ζνα ςτακμό πρζπει να υπάρχουν 
τρεισ ςειςμογράφοι, ζνασ για τθν κατακόρυφθ ςυνιςτϊςα και δυο για τισ 
οριηόντιεσ ςυνιςτϊςεσ τθσ εδαφικισ κίνθςθσ. 
 



Η γραφίδα ςυνδζεται με τθν μάηα 
του εκκρεμοφσ με ςφςτθμα μοχλών 
που μεγεκφνουν τθν κίνθςθ ςε ζνα 

ςτακερό παράγοντα τθν ςτατικι 
μεγζκυνςθ. 
 
Όταν γίνεται αναγραφι ενόσ 
ςειςμοφ, ςτο ςθμείο επαφισ τθσ 
γραφίδασ με τθν ταινία που 
αναγράφεται ο ςειςμόσ και ςτισ 
αρκρώςεισ των μοχλών που 
μεγεκφνουν τθν κίνθςθ 

δθμιουργείται τριβι, γι αυτό πρζπει 
θ μάηα του εκκρεμοφσ να είναι 
μεγάλθ, ώςτε θ δφναμθ αδράνειασ 
να είναι αρκετά μεγάλθ για να 
υπερνικιςει τισ τριβζσ. 
 

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟΥ 



Σειςμογράφοι 



Το Σειςμολογικό Δίκτυο του 
Γεωδυναμικοφ Ινςτιτοφτου του 
Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου 
Ακθνών είναι εκνικισ 
εμβζλειασ και αποτελείται από 
τουσ ςτακμοφσ που 
ςθμειώνονται ςτον χάρτθ με 
κόκκινο τρίγωνο ςε κάκε κζςθ. 
http://www.gein.noa.gr/el/diktua/seismologiko-diktuo 



Ζνα ςειςμόγραμμα  
https://virgoletteblog.it/2016/11/03/bufale-sismiche-la-verita-vi-prego-sulla-magnitudo/ 

αρχι κυμάτων Ρ αρχι κυμάτων S αρχι 
επιφανειακϊν 
κυμάτων  



Μοληέιο ηοσ πρώτου 

σεισμογράυου του κόσμου (132 

κ.Χ.), ο οποίος  ζτεδηάζηεθε από ηολ 

Zhang Heng ηες Αλαηοιηθής 

Δσλαζηείας ηωλ Han, ηο 132 κ.Χ. θαη 

τσηεύζεθε ζε κπρούληδο. Η ζεηζκηθή 

δόλεζε θιίλεη ηο βαρύ εθθρεκές ποσ 

είλαη κέζα ζηο δοτείο έηζη ώζηε λα 

πηέζεη ηης γλάζοσς ηοσ δράθοσ ποσ 

θοηηάεη προς ηελ θαηεύζσλζε ηοσ 

επίθεληροσ ηοσ ζεηζκού. Ασηό έτεη 

ως αποηέιεζκα ε κπάια ηοσ δράθοσ 

λα πέζεη κέζα ζηο ζηόκα ηοσ 

βαηράτοσ ποσ θάζεηαη αθρηβώς από 
θάηω. 

https://www.zmescience.com/science/geology/worlds-first-
seismoscope-53454/ 



Σειςμόμετρα  
Είναι όργανα που γράφουν με ςθμαντικι ακρίβεια τισ ςειςμικζσ 
κινιςεισ. Η βαςικι διαφορά μεταξφ ςειςμομζτρου και ςειςμογράφου 
είναι ότι το ςειςμόμετρο διακζτει ςυςκευι με τθν οποία πετυχαίνεται 
απόςβεςθ τθσ αιϊρθςθσ του εκκρεμοφσ και ζτςι είναι δυνατι θ 
πιςτότερθ αναγραφι τθσ ςειςμικισ κίνθςθσ. Οι αναγραφζσ των 
ςειςμομζτρων λζγονται ςειςμογράμματα. 
Η αναγραφι των ςειςμικϊν κυμάτων ςτα ςειςμόμετρα γίνεται με τρεισ 
κυρίωσ τρόπουσ. Πρϊτον, με μθχανικι αναγραφι (ςειςμόμετρα 
Mainka, Wiechert). Δεφτερον, με οπτικι αναγραφι (ςειςμόμετρα 
Milne - Show, Wood - Anderson). Σρίτον, με θλεκτρομαγνθτικι 
αναγραφι (ςειςμόμετρο κινοφμενου πθνίου Galitzin και το 
ςειςμόμετρο μεταβαλλόμενθσ μαγνθτικισ αντίςταςθσ Benioff). 
 



Οπτικό θλεκτρομαγνθτικό ςειςμόμετρο 
https://en.wikipedia.org/wiki/Seismometer 

Διάφοροι τφποι ςειςμομζτρων 



Επιταχυνςιογράφοι  
Αποτελοφν ειδικι κατθγορία ςειςμομζτρων. Σα ςειςμογράμματα των οργάνων 
αυτϊν δίνουν τθ ςειςμικι επιτάχυνςθ ςε ςυνάρτθςθ με τον χρόνο. 
Χρθςιμοποιοφνται ςχεδόν αποκλειςτικά από τθν Σεχνικι ειςμολογία. 
Σοποκετοφνται ςυνικωσ μζςα ςτα κτίρια για τθν μζτρθςθ τθσ επιτάχυνςθσ 
κατά τθν γζνεςθ των ςειςμϊν. Δεν βρίςκονται ςε ςυνεχι λειτουργία, όπωσ 
ςυμβαίνει με τα άλλα ςειςμόμετρα, αλλά μπαίνουν ςε λειτουργία με 
κατάλλθλθ διζγερςθ ςτθν αρχι του ςειςμοφ και γράφουν τθν προκαλοφμενθ 
επιτάχυνςθ από το ςειςμό. Ζνασ από τουσ πιο διαδεδομζνουσ τφπουσ 
επιταχυνςιογράφων ιταν ο αναλογικόσ επιταχυνςιογράφοσ SMA-1 , ςτον 
οποίο θ καταγραφι τθσ δόνθςθσ γίνεται ςε φωτογραφικό φιλμ. 
Ο επιταχυνςιογράφοσ αυτόσ ςιγά-ςιγά αντικακίςταται από ψθφιακοφσ 
ςφγχρονουσ επιταχυνςιογράφουσ.  





•http://lyk-akrot.chan.sch.gr/texnomatheia/seismos/hist.php 
•http://lyk-akrot.chan.sch.gr/texnomatheia/seismos/eidi.php 
•http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:S6i65fM3E4oJ:ind 
•http://kpezakyn.gr/mathainw-gia-to-seismo/ 
•ex.lib.teithe.gr:8180/bitstream/handle/10184/4964/Stefanidou_Tsablaridou.
pdf%3Fsequence%3D5+&cd=5&hl=el&ct=clnk&gl=gr 
•www.geo.auth.gr/courses/ggp/mth1063e/ppt/4th_Chapter.ppt 
•http://www.gein.noa.gr/HTML/WEB-EDU/instruments.htm 
•http://www.pathfinder.gr/stories/4692773/anakalypste-thn-arhaia-kinezikh-
episthmh-kai-tehnologia/ 
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